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INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa o estudo de práticas de comunicação verbal 
em manuais de Língua Portuguesa (Castro e Sousa, 1998), adotados para 
R�����DQR�GH�HVFRODULGDGH�HP�YiULDV�HVFRODV�GR�HQVLQR�EiVLFR�GR�GLVWULWR�
de Évora, no ano letivo 2011/2012. 

Considerando que o objetivo principal do ensino de Língua Portu-
guesa consiste no desenvolvimento e aperfeiçoamento de competências 
comunicativas dos alunos, se é que assim se pode sintetizar a diversida-
de das aprendizagens essenciais desta disciplina no 2.º ciclo do Ensino 
Básico, interessa lançar um olhar sobre modalidades de comunicação 
verbal mais valorizadas em tais manuais, em conformidade com orien-
WDo}HV�SURJUDPiWLFDV�R¿FLDLV��&RQVLGHUDQGR��SRU�RXWUR�ODGR��TXH�HVWHV�
normativos curriculares se consubstanciam naqueles que são tidos pelos 
instrumentos mais usados em contexto escolar – os manuais escolares –, 
uns e outros constituem barómetro sensível da educação linguística, em 
geral, e da comunicação verbal, no caso em apreço. Entende-se serem os 
manuais escolares, independentemente da sua historicidade (Magalhães, 
�����������XP�JXLmR�GR�SURFHVVR�GH�HQVLQR�H�DSUHQGL]DJHP��QD�PHGLGD�
em constituem o principal recurso pedagógico de professores e alunos, 
condicionando grande parte das atividades desenvolvidas na sala de 
DXOD��8PD�YH]�HODERUDGRV�D�SDUWLU�GH�RULHQWDo}HV�SURJUDPiWLFDV�R¿FLDLV��
GHWHUPLQDP�D�SUiWLFD�OHWLYD��H�DMXGDP�RV�SURIHVVRUHV�D�GH¿QLU�REMHWLYRV�
H�D�FRQVWUXLU�SODQL¿FDo}HV�

A seleção dos títulos que constituem o corpus do presente traba-
lho foi feita por referência ao normativo curricular em que se escoram. 
Pretendeu-se cobrir o âmbito da aplicação dos Programas de Português 
do Ensino Básico (PPEB), de Reis et al. (2009), “porventura, o docu-
mento normativo para a educação linguística em Portugal mais bem 
fundamentado, construído e divulgado nas últimas décadas” (Silva e 
3HUHLUD�� ������ ������3UHYHQGR�XPD� FRPSRQHQWH� GH� UHÀH[mR� H[SUHVVD�
VREUH�R�IXQFLRQDPHQWR�GD�OtQJXD��R�HQVLQR�GD�JUDPiWLFD�GH�WLSR�R¿FLQDO�
que estes Programas consignam, está em consonância com boas práticas 
GR�FRQKHFLPHQWR�FLHQWt¿FR��³REVHUYDomR�GH�GDGRV��GHWHFomR�GH�UHJXODUL-
dades, formulação de generalizações claras, teste dessas generalizações 
com novos dados” (Duarte, 2008: 16) conduzirão a importantes ganhos 
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cognitivos ao nível gramatical. Tendo em conta que estes PPEB (Reis 
et al., 2009), introduzidos de forma faseada, entraram em vigor no ano 
letivo de 2011/2012, novas diretrizes foram implementadas e, por con-
seguinte, presume-se que estejam presentes nos manuais escolares da 
época. Foi opção, por isso, escolher um elenco de seis manuais escolares 
GH�3RUWXJXrV�DGRWDGRV�HP�����������SDUD�R�����DQR��HP�HVFRODV�EiVLFDV�
GR�GLVWULWR�GH�eYRUD��FI��&DStWXOR�,,,���iUHD�JHRJUi¿FD�SULYLOHJLDGD�SRU�
constituir a realidade mais próxima e conhecida das presentes autoras, e 
enquadrar-se no contexto espacial da Universidade de Évora, onde nasceu 
R�SUHVHQWH�WUDEDOKR��3UHWHQGH�VH�YHUL¿FDU�HP�TXH�PHGLGD�DV�DWLYLGDGHV�
propostas nos manuais (nos domínios da leitura, escrita, oralidade e co-
nhecimento explícito da língua) dão cumprimento às novas orientações 
programáticas, analisar quais as modalidades verbais didaticamente mais 
YDORUL]DGDV�H�YHUL¿FDU�WDPEpP�HP�TXH�PHGLGD�DV�SUySULDV�RULHQWDo}HV�
programáticas são fatores condicionantes.

Estruturado em três capítulos, seguidos de uma sinopse com con-
VLGHUDo}HV�¿QDLV��DSUHVHQWD�VH�QR�&DStWXOR�,�GHVWH�WUDEDOKR�XPD�EUHYH�
caracterização do contexto de estudo, nomeadamente das escolas do 
distrito de Évora (com destaque para aquelas onde é lecionado o 2.º ciclo 
do Ensino Básico) e do seu meio envolvente.

 O Capítulo II é reservado a aspetos teóricos da comunicação ver-
bal para melhor enquadramento de toda a temática: revisitam-se alguns 
conceitos teóricos que relacionam as práticas da comunicação verbal 
com o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa e destaca-se o lugar 
TXH�D�GLVFLSOLQD�DVVXPH�QR�FXUUtFXOR�R¿FLDO��DVVLP�FRPR�R�VHX�LPSDFWR�
na formação e desenvolvimento dos alunos.  Tem-se presente uma das 
recomendações da CIEP, nomeadamente a de que o ensino gramatical 
“deve ser instituído ou reforçado, na sala de aula (...), sem propósito de 
ilustração de correntes linguísticas e das respectivas concepções grama-
ticais, privilegiando-se antes uma gramática normativa, como ponto de 
partida para a revalorização da gramaticalidade do idioma” (Reis, 2008: 
������5HWRPDQGR�WUDEDOKRV�GH�&DVWUR���������0DJDOKmHV���������&DVWUR��
Rodrigues, Silva e Sousa (1999), o manual escolar é também aqui alvo 
GH�XPD�DQiOLVH�QR�TXH�WRFD�j�VXD�GH¿QLomR��D�FDUDFWHUtVWLFDV��D�IXQo}HV�
principais e ao seu papel na promoção de práticas de comunicação ver-
bal. Ainda neste Capítulo, faz-se uma abordagem a conceitos-chave dos 
PPEB (Reis et al., 2009) e a opções programáticas para os três ciclos do 
Ensino Básico, com um breve panorama diacrónico dos vários programas 
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implementados, bem como da sua importância para a inovação educativa. 
O Capítulo III é reservado ao estudo empírico. Aqui se procura dar 

resposta aos objetivos delineados para este trabalho, assim como carac-
terizar o objeto de estudo em análise: os referidos manuais escolares de 
/tQJXD�3RUWXJXHVD�3RUWXJXrV�GR�����DQR��5HFRUUH�VH�D�XPD�PHWRGRORJLD�
de tipo qualitativo/descritivo que tem por base os PPEB (Reis et al., 2009) 
e os manuais escolares em análise, começando-se pela apresentação da 
organização geral dos manuais e passando-se depois à interpretação dos 
dados sobre as práticas de comunicação verbal ao nível das competências 
da leitura, oralidade e escrita. O conhecimento explícito da língua, dada 
a sua transversalidade, não pode ser dissociado deste estudo, pelo que 
também será objeto de análise. 

3RU�~OWLPR��VHJXHP�VH�DV�FRQVLGHUDo}HV�¿QDLV�RQGH�VH�UHHTXDFLRQD�
a temática em estudo e se revisitam os momentos mais importantes do 
trabalho, capítulo a capítulo, recordando as conclusões principais a que 
se chegou. 

 Em anexo são apresentados alguns documentos que, pela sua per-
tinência, conquistam um lugar neste trabalho, nomeadamente exemplos de 
sequências didáticas para aplicação das novas orientações programáticas. 
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CAPÍTULO I

CARACTERIZAÇÃO
DO CONTEXTO DE ESTUDO

1 - Região Alentejo: caracterização ao nível educativo

Em matéria de educação/formação, a situação portuguesa é, como 
se sabe, bastante problemática. Vários são os problemas nacionais nesse 
domínio. Está provado em vários estudos, nomeadamente da OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), que 
Portugal é um país de baixa literacia, embora nos últimos estudos essa 
tendência tenha melhorado1. O facto de a escolaridade obrigatória ter 
alargado sucessivamente de quatro para nove e depois para doze anos, 
associado ao aumento da procura de escolarização, principalmente atra-
vés da iniciativa “Novas Oportunidades”, nomeadamente dos cursos 
de Educação e Formação de Adultos (EFA) e Cursos de Educação e 
Formação de Jovens (CEF) e do processo de Reconhecimento, Valida-
omR�H�&HUWL¿FDomR�GH�&RPSHWrQFLDV��59&&��H�GR�SURFHVVR�³���´2, faz 
com que o nível de instrução atingido pela população portuguesa tenha 
progredido de forma muito expressiva. Comparativamente aos Censos 
de 2001, observa-se um recuo na população com níveis de instrução 
mais reduzidos, designadamente até ao ensino básico – 2.º ciclo e um 
DXPHQWR�GRV�QtYHLV�GH�TXDOL¿FDomR�VXSHULRUHV�SULQFLSDOPHQWH�QR�JUXSR�
GDV�PXOKHUHV��*Ui¿FR����

1  No relatório PISA de 2009  (Programme for International Students Assess-
PHQW���TXH�ID]�XPD�DYDOLDomR�FRPSDUDGD�GRV�FRQKHFLPHQWRV�GRV�DOXQRV�FRP����DQRV�
de idade, de vários países da OCDE, nas áreas de leitura, matemática e ciências, veri-
¿FRX�VH�TXH�QR�kPELWR�GR�VLVWHPD�HGXFDWLYR�SRUWXJXrV�KRXYH�XPD�HYROXomR�PXLWR�SR-
sitiva. Portugal, que nos relatórios anteriores ocupava o fundo da tabela aproximou-se 
PDLV�GD�PpGLD�GD�2&'(��REWHQGR�XPD�FODVVL¿FDomR�GH�����SRQWRV��PXLWR�SUy[LPD�GD�
PpGLD�GD�2&'(��TXH�p�GH������3,6$��������

2  Este processo permite a maiores de 23 anos, independentemente das habili-
tações académicas de que são titulares, candidatarem-se à universidade.
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*Ui¿FR���±�(VWUXWXUD�GD�SRSXODomR�SRU�QtYHO�GH�HQVLQR�PDLV�HOHYDGR
e completo, em 1991, 2001 e 2011

Fonte: Censos 2011 – resultados provisórios

Do total da população que, em 2011, possuía o ensino superior 
completo (12%), cerca de 61% são mulheres. Esta situação de predomínio 
GDV�PXOKHUHV�UHSHWH�VH�QR�HQVLQR�VHFXQGiULR�������H�DR�QtYHO�GR�HQVLQR�
EiVLFR��GR�����FLFOR���������H�QDV�HVWDWtVWLFDV�GD�SRSXODomR�VHP�TXDOTXHU�
QtYHO�GH�HQVLQR����������,1(���������1R�FDVR�GR�����FLFOR������FLFOR�H�
pós-secundário, a percentagem de homens é superior à das mulheres 
��������������H��������UHVSHWLYDPHQWH���*Ui¿FR����

*Ui¿FR���±�(VWUXWXUD�GD�SRSXODomR�SRU�QtYHO�GH�HQVLQR�PDLV�HOHYDGR
e completo por sexo em 2011

Fonte: Censos 2011 – resultados provisórios
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6HJXQGR�RV�GDGRV�GD�2&'(�������������R�SURJUDPD�³1RYDV�2SRU-
WXQLGDGHV´�LQWURGX]LGR�HP�3RUWXJDO�HP������FRP�R�REMHWLYR�GH�DODUJDU�R�
referencial mínimo de formação até ao 12.º ano de escolaridade e provi-
denciar uma segunda oportunidade para jovens e adultos, que deixaram 
a escola muito cedo ou em risco de o fazer, contribuiu, em muito, para as 
melhorias registadas. De facto, observou-se um decréscimo da percenta-
gem da população apenas com o 1.º ciclo, passando de 32,6% em 1991 
SDUD�FHUFD�GH�����HP�������,1(��������H�D�XP�DXPHQWR�H[SRQHQFLDO�GH�
conclusão do ensino superior. A população apurada nos Censos 2011 que 
possui o ensino superior completo quase duplicou na última década. Passou 
GH���������SHVVRDV�TXH�FRQFOXtUDP�R�HQVLQR�VXSHULRU�HP�������������
SDUD�DV�����������HP�������������&RPSDUDWLYDPHQWH�D�������D�GLIHUHQoD�
é mais acentuada, pois segundo os dados apurados nessa data, apenas 
��������SHVVRDV��������SRVVXtDP�R�HQVLQR�VXSHULRU�FRPSOHWR��6HJXQGR�
D�2&'(��D�WD[D�GH�REWHQomR�GH�GLSORPDV�QR�¿QDO�GR�HQVLQR�VHFXQGiULR�
WDPEpP�VRIUHX�XP�DXPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�QRV�GDGRV�DSXUDGRV�HP�������
URQGDQGR�RV������PDLV�����GR�TXH�HP��������2�PHVPR�UHODWyULR�UHIHUH�
TXH�FHUFD�GH�XP�WHUoR�������GD�SRSXODomR�TXH�DGTXLULX�HVVH�QtYHO�WHP�
DFLPD�GRV����DQRV��GHGX]LQGR�VH�TXH�VDtUDP�GRV�SURJUDPDV�RIHUHFLGRV�
pela Iniciativa Novas Oportunidades, uma vez que, se observarmos o 
³HQVLQR�UHJXODU´��DV�SHUFHQWDJHQV�QR�¿QDO�GR�HQVLQR�VHFXQGiULR�VHJXHP�
a tendência de anos anteriores. Sendo assim, a população portuguesa apu-
rada nos censos 2011, que possuía o ensino secundário era de 12,9%. Em 
relação ao 2.º e 3.º ciclos, os níveis de instrução correspondentes atingem 
cerca de 13% e 16% da população, respetivamente.

A região Alentejo, e muito concretamente o distrito de Évora, 
não são exceção e seguem as tendências de todo o país, embora com 
percentagens mais elevadas nos níveis de ensino mais baixos e percen-
tagens com valores mais baixos nos níveis de ensino mais elevados. Por 
exemplo, o número de habitantes com o ensino superior é relativamente 
mais baixo que noutras zonas do país (cerca de 8,9%), só seguido pelos 
$oRUHV���������$�SRSXODomR�GD�UHJLmR�GH�/LVERD�p�D�TXH�DSUHVHQWD�QtYHLV�
de ensino mais elevados, comparativamente com as restantes. Cerca 
de 16,7% da população de Lisboa possui o ensino superior, seguindo-
-se as regiões Centro, Algarve e Norte com cerca de 10%. A Região 
Autónoma da Madeira aparece a seguir com 9,9%, sucedendo-lhe o 
Alentejo e por último os Açores. A nível do ensino secundário, também 
D�UHJLmR�GH�/LVERD�DSDUHFH�HP�����OXJDU�FRP�������GD�SRSXODomR�FRP�
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o ensino secundário completo, seguida da região do Algarve com cerca 
GH������6HJXH�VH�D�UHJLmR�$OHQWHMR�FRP�������GD�VXD�SRSXODomR�FRP�
ensino secundário completo. No ensino pós-secundário apenas 1,1% da 
SRSXODomR�DWLQJLX�HVVH�QtYHO��,VWR�VLJQL¿FD�TXH�������GD�SRSXODomR�GR�
$OHQWHMR�WHP�KDELOLWDo}HV�DFLPD�GR�HQVLQR�EiVLFR��FRQWUD�RV�������TXH�
adquiriram como nível de instrução mais elevado o ensino básico (26,1% 
QR�SULPHLUR�FLFOR��������QR�����H�������QR�����FLFOR���QmR�HVTXHFHQGR�
os 23% que não têm qualquer nível de instrução (INE, 2011).

Face ao exposto, pode-se concluir que apesar das melhorias, Por-
tugal continua com um baixo nível de escolaridade, bem como elevadas 
taxas de analfabetismo, principalmente nos grupos etários mais velhos, 
R�TXH�VHJXQGR�D�2&'(�VH�UHÀHWH�QD�SURGXWLYLGDGH��1D�VXD�DYDOLDomR�GD�
economia do país, concluiu que a falta de produtividade em Portugal é em 
grande parte explicada pelos “baixos níveis de educação” da mão-de-obra 
portuguesa. No relatório sobre a Economia Portuguesa 2012, a mesma 
organização analisa a educação em relação estrita com o mercado labo-
ral, postulando que “menos trabalhadores habilitados são um obstáculo 
à capacidade da mão-de-obra portuguesa aprender depressa e adaptar-se 
a um ambiente em rápida mutação” (Lusa/SOL, 2012). 

Na verdade, os níveis de alfabetização continuam a provocar al-
guma preocupação, pois ainda persiste cerca de 19% da população sem 
qualquer nível de ensino. Entre os países que fazem parte da OCDE, 
3RUWXJDO�p�R�SDtV�RQGH�D�SRSXODomR�DWLYD�HQWUH�RV����H�RV����DQRV�WHP�
menos formação académica. Segundo os dados de 2009, apenas 30% 
terminou o secundário, enquanto a média da OCDE é de 73%. O nível 
de população portuguesa com educação universitária é também muito 
baixo (aproximadamente 12%). No Alentejo esta situação toma contornos 
mais drásticos. 

Relativamente aos fenómenos de insucesso escolar e abandono 
escolar1, sabe-se que o sistema português é caracterizado pelas eleva-
das taxas de abandono escolar e de insucesso escolar. Segundo o artigo 
“Abandono Escolar Precoce em Portugal é o terceiro mais elevado da 
UE” (Jornal de Notícias, 7/06/2012), os dados da Comissão Europeia 
(CE) indicam que a taxa de abandono escolar precoce em Portugal é de 
23,2%, de acordo com os dados de 2011, sendo o terceiro Estado-mem-

1 �2�DEDQGRQR�HVFRODU�SUHFRFH�p�GH¿QLGR�FRPR�D�WD[D�GH�MRYHQV�HQWUH�RV����H�
RV����DQRV�FRP�KDELOLWDo}HV��QD�PHOKRU�GDV�KLSyWHVHV��DR�QtYHO�GR�VHFXQGiULR�TXH�QmR�
seguem quaisquer ações de educação nem formação. 
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EUR�FRP�R�SLRU�LQGLFDGRU��GHSRLV�GH�0DOWD���������H�(VSDQKD���������
H�VHQGR�WDPEpP�D�PpGLD�HXURSHLD�GH��������%UX[HODV�QRWD��QR�HQWDQWR��
que Portugal fez progressos na matéria, uma vez que a taxa era, em 2000, 
GH��������1R�TXH�VH�UHIHUH�j�WD[D�GH�LQVXFHVVR��QR�UHODWyULR�GD�2&'(�GH�
������3,6$���������3RUWXJDO�GHWpP�R�����QtYHO�PDLV�DOWR�GH�UHSHWrQFLD��
HQWUH�RV����SDtVHV��FRP�����GRV�DOXQRV�D�UHSURYDUHP�XP�RX�PDLV�DQRV��
contra uma taxa média da OCDE de 13%. Apenas a Espanha, França e 
Luxemburgo apresentam uma taxa de reprovação superior à nacional. 
No Alentejo, ambas as taxas se situam acima da média nacional, sendo 
que no distrito de Évora estes problemas têm também elevada expres-
são, apesar de todas as iniciativas que as escolas e outros organismos, 
nomeadamente as Direções Regionais, têm proporcionado. De salientar 
também o Programa de Territorialização de Políticas Educativas de Inter-
venção Prioritária e a criação de uma rede de escolas, que no ano letivo 
2012/2013 passou a ter dezassete escolas/agrupamentos no Alentejo, seis 
das quais no distrito de Évora (Estremoz, Évora, Mourão, Vila Viçosa, 
Vendas Novas e Alcácer do Sal).

Numa região polarizada pela baixa densidade populacional, a 
cobertura territorial dos estabelecimentos de ensino dedicados ao en-
sino obrigatório apresenta-se equilibrada. No que concerne ao ensino 
VHFXQGiULR�H�SUR¿VVLRQDO��FRQVWDWD�VH�XPD�UD]RiYHO�FREHUWXUD�GD�UHJLmR��
embora com alguma concentração de equipamentos nas sedes de con-
celho. Em termos de oferta formativa, pode-se dizer que a região tem 
uma diversidade de oferta, abrangendo as várias tipologias de alunos, 
desde o pré-escolar até ao secundário, passando pelos cursos, CEF, EFA 
H�SUR¿VVLRQDLV��HPERUD�FRP�DOJXPDV�OLPLWDo}HV�DWXDLV��GHYLGR�D�QRYDV�
orientações que preveem o fecho dos centros Novas Oportunidades no 
¿QDO�GR�DQR�������
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2. As escolas e o meio

2.1. O distrito de Évora

Fonte: http://www.buscainmobiliarias.com/pt/imobiliarias_evora.asp e http://www.evoradigi-
WDO�EL]�SW�FRQWHXGRV�WHUULWRULDO�FDUDFWHUL]DFDR�GR�GLVWULWR�

*Ui¿FR���– Localização e limites dos concelhos do distrito de Évora

O distrito de Évora corresponde quase por completo à sub-região 
GR�$OHQWHMR�&HQWUDO��*Ui¿FR�����$�QRUWH�ID]�IURQWHLUD�FRP�D�UHJLmR�GH�
Lezíria do Tejo e com o Alto Alentejo, a este com a Espanha (província 
da Extremadura), a sul com o Baixo Alentejo e com o Alentejo Litoral e 
D�RHVWH�FRP�D�3HQtQVXOD�GH�6HW~EDO��&RP�XPD�iUHD�GH���������.P���,*3��
2012) e uma população residente de 166 802 habitantes (INE, 2011), 
assume-se como o segundo maior distrito de Portugal, embora com uma 
baixa densidade populacional (22,6 habitantes por quilómetro quadrado), 
SULQFLSDOPHQWH�VH�D�FRPSDUDUPRV�FRP�D�PpGLD�QDFLRQDO� �������KDE��
NP����4XDGUR�����2�GLVWULWR�p�FRQVWLWXtGR�SRU����FRQFHOKRV��$ODQGURDO��
Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora1, Mourão, 
Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do 
Alentejo e Vila Viçosa. 

Estes concelhos estendem-se por uma região de povoamento 
FRQFHQWUDGR�FRP�LQGtFLRV�GH�GHVHUWL¿FDomR�QR�SODQR�SRSXODFLRQDO��FD-

1  Mora é considerada, em termos estatísticos, como fazendo parte do distrito 
de Portalegre e Sousel no (distrito de Évora), mas ao longo do estudo considerar-se-ão 
sempre os dados referentes a Mora, uma vez que faz parte dos concelhos abrangidos 
pela DREAlentejo atual DGEstE-DSRA.
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racterísticos das zonas interiores, na qual a cidade de Évora, capital do 
GLVWULWR��HPHUJH�FRPR�XP�SROR�GH�VLJQL¿FD�DWUDomR��FRQWUDULDQGR�D�WHQ-
dência que caracteriza muitas das cidades do interior. Aliás, o concelho 
GH�eYRUD�p�R�SROR�XUEDQR�TXH�DSUHVHQWD�PDLRU�Q~PHUR�GH�KDELWDQWHV�����
������FRP�FHUFD�GH�������GD�WRWDOLGDGH�GR�GLVWULWR��FRQ¿UPDQGR�D�VXD�
supremacia no conjunto do sistema urbano nacional da região Alentejo 
e interior. Em contrapartida, Mourão apresenta o índice mais baixo de 
população residente (2 663 habitantes - 1,6%). Os concelhos de Monte-
PRU�R�1RYR���������KDELWDQWHV���(VWUHPR]���������KDELWDQWHV���9HQGDV�
1RYDV���������KDELWDQWHV��H�5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]���������KDELWDQWHV��
são os concelhos que a seguir a Évora apresentam um maior número de 
residentes. Todos os outros concelhos têm uma população abaixo dos 
dez mil habitantes (Quadro 1).

Quadro 1 – Indicadores de população no distrito de Évora

Zona 
*HRJUi¿FD

Área

.P2

População 
Censos 
2001

População 
Censos 
2011

��
2001/2011

Densida-
de Popu-
lacional

Índice de 
envelhe-
cimento

Índice de 
depen-
dência 
total

H/M H/M % Hab./
km2 % %

Portugal 92212,0 �������� �������� 1,98 ����� 129 ����
Alentejo ������� ������ ������ ����� ���� 179 60,9
Alentejo 
Central 7393,6 ������ 166802 ����� 22,6 ��� 60,9
Alandroal ����� ���� ���� -11,27 10,8 268 72,3
Arraiolos 683,7 7616 7363 -3,32 10,8 212 63,3
Borba ����� 7782 7333 ����� ���� 230 62,0
Estremoz ����� ����� ����� -8,77 27,8 ��� ����
Évora 1307,1 ����� ����� ���� ���� 138 ����
Montemor-
o-Novo 1233,0 ����� ����� ����� ���� ��� 69,1
Mora ����� ���� ���� -13,99 11,2 330 77,0
Mourão 278,6 3230 2663 ������ 9,6 167 70,2
Portel 601,0 7109 ���� ����� 10,7 222 67,1
Redondo ����� 7288 7031 ����� 19,0 202 63,0
Reguengos 
de 
Monsaraz

����� 11382 10828
����� 23,3 170 62,6

Vendas 
Novas ����� 11619 ����� ���� ���� 179 ����
Viana do 
Alentejo 393,7 ���� ���� 2,28 ���� 179 ����
Vila 
Viçosa ����� 8871 8319 -6,22 ���� ��� ����

Fonte: INE:2011 – Censos 2011 - Resultados Provisórios e IGP - CAOP 2012
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(P�WHUPRV�GHPRJUi¿FRV�R�4XDGUR���PRVWUD�DLQGD�TXH�R�GLVWULWR�
perdeu população na década 2001-2011. De facto, com exceção de Évora, 
Vendas Novas e Viana do Alentejo, que tiveram um ligeiro acréscimo de 
população, todos os demais concelhos apresentam taxas de crescimen-
to efetivo negativo, a acompanhar a tendência da região Alentejo. Em 
virtude deste facto, assiste-se também a um duplo envelhecimento da 
população, fenómeno que se tem vindo a agravar. Naturalmente que tal 
IDFWR�QmR�GHL[DUi�GH�WHU�LQÀXrQFLD�HP�WHUPRV�GD�GLVWULEXLomR�GD�SRSXOD-
ção em função das habilitações literárias, uma vez que, a uma população 
mais envelhecida corresponderão, necessariamente, níveis mais baixos 
e vice-versa.

1R�SODQR�GD�HFRQRPLD��R�GLVWULWR�GH�eYRUD�UHYHOD�XPD�GLYHUVL¿FDomR�
progressiva da base económica com forte tendência para o setor terciário. 
Predominam no distrito, atividades ligadas aos serviços administrativos, 
pequeno comércio, artesanato e turismo. Tal poderá estar relacionado com 
o facto de em Évora se concentrarem as direções regionais dos serviços 
centrais do estado, que empregam grande parte da população. O setor 
secundário tem vindo a sofrer um importante crescimento na indústria 
transformadora, nomeadamente de algumas empresas de tecnologia de 
ponta (empresas de componentes eletrónicos e de aeronáutica), prin-
cipalmente em Évora, e na indústria alimentar (azeite, vinho, queijos, 
enchidos...) e extrativa (madeira, cortiça e mármore). Este facto relega 
para terceiro plano o setor primário. A indústria assume-se assim como 
o segundo grande empregador no distrito, largamente concentrada nos 
FRQFHOKRV�GH�eYRUD��9HQGDV�1RYDV�H�QRV�PXQLFtSLRV�TXH�FRQ¿JXUDP�D�
zona dos mármores (Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal) (AMDE, 
2008: 22). 

$SHVDU� GHVWD� GLYHUVL¿FDomR�� D� DJULFXOWXUD� SHUPDQHFH� FRPR�DWL-
vidade de relevo, particularmente nos concelhos limítrofes da sede de 
distrito, ocupando ainda uma importante parte da população ativa. De 
entre as atividades agrícolas, destacam-se o cultivo de cereais, culturas 
industriais na área da hortifruticultura, olival e vinha, assim como prados 
temporários e culturas forrageiras de apoio à atividade pecuária. Na silvi-
cultura, o destaque é dado ao montado de sobro e azinho com a região a 
produzir grande parte do total nacional de cortiça. A oliveira também tem 
um lugar importante no distrito. No que concerne à produção de azeite, a 
maior parte dos concelhos do distrito abrange duas das principais zonas 
de produção dos Azeites do Alentejo (azeite do norte alentejano e o azeite 
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do Alentejo interior). Em termos vitícolas, o distrito é a unidade mais 
importante da região Alentejo, uma vez que aqui se inserem as principais 
zonas vitícolas, nomeadamente a zona demarcada de Borba, Redondo, 
Reguengos, Évora e parte de Granja/Amareleja. A pecuária tem também 
relativa importância. A ovinocultura é a atividade com maior peso seguido 
da bovinicultura de carne e de leite e da suinicultura.

No campo social, principalmente a nível de equipamentos e in-
IUDHVWUXWXUDV�VRFLDLV��R�GLVWULWR�DSUHVHQWD�XP�VLJQL¿FDWLYR�QtYHO�GH�FREHU-
tura. No plano da educação e saúde, há a referenciar uma rede variada 
de estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar ao ensino superior, 
DOpP�GH�HVFRODV�SUR¿VVLRQDLV�H�XP�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�HQVLQR�DUWtVWLFR��
No que se refere à saúde, considera-se que o distrito dispõe de uma rede 
de cuidados bem estruturada, embora com algumas fragilidades que a 
própria caracterização do distrito assume. De destacar a existência de 
três hospitais, bem como um conjunto de infraestruturas auxiliares, no-
meadamente uma rede de cuidados primários suportada pela presença 
de centros de saúde em todos os concelhos, apoiados por extensões nos 
principais aglomerados urbanos (AMDE, 2008: 38).

1R�SODQR�GH�DSRLR�DR�WXULVPR��VHWRU�FRP�VLJQL¿FDWLYR�SRWHQFLDO�GH�
desenvolvimento, existe uma grande oferta, não só de roteiros turísticos, 
dadas as características históricas da região, como de alojamento, embora 
a maior parte se situe no concelho de Évora. 

Por tudo isto, o distrito de Évora apresenta-se como um dos 
territórios com maior dinâmica a nível regional. Da análise realizada 
a diferentes variáveis, constata-se que se destaca como um território 
com algum dinamismo, apresentando na maior parte dos indicadores 
em análise, comportamentos positivos relativamente à média regional.
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2.2.1. As escolas e o meio envolvente1

Alandroal 

Alandroal é um concelho situado numa zona interior da sub-região 
do Alentejo Central com seis freguesias: Alandroal (Nossa Senhora da 
Conceição), Santo António de Capelins, Juromenha (Nossa Senhora do 
Loreto), São Brás dos Matos (Mina do Bugalho), Santiago Maior e Terena 
(São Pedro). É limitado a norte pelo concelho de Vila Viçosa, a este é 
totalmente delineado pelo rio Guadiana (Espanha), a sul por Mourão e 
Reguengos de Monsaraz e a oeste pelo município de Redondo. O conce-
OKR�WHP�XPD�iUHD�GH�������NP���,*3��������H�������KDELWDQWHV�VHJXQGR�
RV�FHQVRV�������PHQRV���������������HP�UHODomR�D��������,1(���������
Todo o concelho sofre de uma interiorização acentuada com povoações 

1  De referir que os dados referentes ao número de alunos se reportam ao ano 
letivo 2011-2012. O mesmo acontece em relação às freguesias que depois de 2013 
foram extintas/reformuladas. Segundo o jornal Correio da Manhã (11/11/2012), 
a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT) 
irá extinguir na região em estudo 22 freguesias de um total de 91passando para 69 
freguesias. O concelho de Évora é líder no maior número de extinções,�¿FDQGR�FRP�
apenas 12 em vez de 19 (Canaviais, Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa Senhora 
de Machede, São Bento do Mato, São Miguel de Machede e Torre dos Coelheiros. 
-XQWDP��6DQWR�$QWmR���6mR�0DPHGH���6p�H�6mR�3HGUR�� WRGDV�GD�FLGDGH�GH�eYRUD��
%DFHOR���6HQKRUD�GD�6D~GH��+RUWD�GDV�)LJXHLUDV���0DODJXHLUD��1RVVD�6HQKRUD�GD�
%RD�)p���6mR�6HEDVWLmR�GD�*LHVWHLUD��1RVVD�6HQKRUD�GD�7RXUHJD���1RVVD�6HQKRUD�GH�
*XDGDOXSH��6mR�0DQoRV���6mR�9LFHQWH�GR�3LJHLUR���$ODQGURDO�¿FDUi�FRP����&DSHOLQV��
6DQWLDJR�0DLRU��7HUHQD�H�$ODQGURDO���-XURPHQKD���6mR�%UiV�GRV�0DWRV���$UUDLRORV�
���$UUDLRORV��,JUHMLQKD��9LPLHLUR�H�6mR�3HGUR�GD�*DIDQKRHLUD���6DEXJXHLUR�H�6DQWD�
-XVWD���6mR�*UHJyULR���(VWUHPR]����$UFRV��eYRUD�0RQWH��*OyULD��6mR�'RPLQJRV�GH�
$QD�/RXUD��9HLURV�H�6DQWD�0DULD���6DQWR�$QGUp�DPEDV�GH�(VWUHPR]��6DQWD�9LWyULD�
GR�$PHL[LDO���6mR�%HQWR�GR�$PHL[LDO��6DQWR�(VWHYmR���6mR�%HQWR�GR�&RUWLoR�H�6mR�
%HQWR�GH�$QD�/RXUD���6mR�/RXUHQoR�GH�0DPSRUFmR���0RQWHPRU�R�1RYR����&DEUHOD��
Ciborro, Foros de Vale Figueira, Santiago do Escoural, São Cristóvão e Cortiçadas 
GH� /DYUH� �� /DYUH�� 1RVVD� 6HQKRUD� GR� %LVSR� �� 1RVVD� 6HQKRUD� GD�9LOD�� DPEDV� GH�
0RQWHPRU�R�1RYR���6LOYHLUDV���3RUWHO����0RQWH�GR�7ULJR��3RUWHO��6DQWDQD��9HUD�&UX]�
H�$OTXHYD���$PLHLUD��2ULROD���6mR�%DUWRORPHX�GR�2XWHLUR���5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]�
���&RUYDO��0RQVDUD]��5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]�H�&DPSLQKR���&DPSR��9LOD�9LoRVD���
�%HQFDWHO��&LODGDV��3DUGDLV�H�&RQFHLomR���6mR�%DUWRORPHX��DPEDV�GH�9LOD�9LoRVD��
Mora, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Mourão, Redondo e Borba mantêm o número 
de freguesias. 
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bastante dispersas e algumas habitações isoladas em montes de difícil 
acessibilidade. É por isso uma área com características predominante-
mente rurais, que tem vindo a perder importância ao longo dos anos, 
provocando um êxodo rural bastante acentuado. 

Encontrando-se debilitado o tecido económico da região, devido à 
fraca industrialização, que maioritariamente se encontra ligada à extração 
e transformação de mármores e à construção civil, e com o declínio da 
atividade agrícola e o aumento dos serviços, sobretudo nas freguesias com 
algum cariz urbano, assiste-se a uma redução do efetivo populacional que 
paralelamente se tem vindo a tornar mais envelhecido. Esta tendência de 
SHUGD�H�HQYHOKHFLPHQWR�GD�SRSXODomR�WDPEpP�p�MXVWL¿FDGD�SHOD�PLJUDomR�
interna. Os trabalhadores desempregados do setor agrícola e, principal-
mente, a população mais jovem, não sendo absorvidos pelo mercado de 
trabalho regional, procuram melhores condições de vida e trabalho noutras 
regiões mais desenvolvidas e consequentemente mais atrativas.

1R�TXH�VH�UHIHUH�j�SRSXODomR�VDOLHQWDP�VH�DV�EDL[DV�TXDOL¿FDo}HV�
DFDGpPLFDV��FHUFD�GH�����GD�SRSXODomR�QmR�WHP�QHQKXP�QtYHO�GH�LQV-
WUXomR������WHP�R�SULPHLUR�FLFOR��������WHP�R�VHJXQGR�FLFOR�H�Vy�����
% tem o ensino superior (INE, 2011). 

Quanto à rede escolar, o Agrupamento de Escolas do Alandroal 
com sede na Escola Básica Diogo Lopes Sequeira, totaliza todos os 
estabelecimentos de educação e ensino públicos do concelho de Alan-
droal: Escola Básica Integrada Diogo Lopes Sequeira, onde funciona 
o 2.º ciclo, Jardim de Infância do Alandroal e de Montejuntos e as EB/
-,�GH�3LDV�H�7HUHQD�QXP�WRWDO�GH�����DOXQRV��GLVWULEXtGRV�SRU����WXUPDV�
(DREAlentejo, 2012). De salientar que, nos últimos anos, fecharam vá-
ULDV�HVFRODV�EiVLFDV��FRQ¿UPDQGR�DV�IRUWHV�WHQGrQFLDV�GH�GHVHUWL¿FDomR�
e envelhecimento populacional que caracterizam o Alentejo e acima de 
tudo o concelho.

Arraiolos

Arraiolos é um concelho rural com 683,7 km2 (IGP, 2012), repar-
tidos por sete freguesias: Arraiolos, Igrejinha, Santa Justa, Sabugueiro, 
Vimieiro, S. Gregório e S. Pedro da Gafanhoeira. É limitado a norte 
pelos concelhos de Mora e Coruche, a Oeste pelo concelho de Monte-
mor-o-Novo, a sul pelo concelho de Évora e a este pelos concelhos de 
Estremoz e Sousel.



26 Maria Helina Roque das Neves Dias e Maria do Céu Fonseca

 Segundo os censos de 2011, a população residente no concelho de 
$UUDLRORV�HUD�GH�������KDELWDQWHV��PHQRV�����KDELWDQWHV���������TXH�HP�
2001). Ao analisar os índices resumo da população residente no concelho 
HP�������YHUL¿FD�VH�TXH�p�XPD�SRSXODomR�HQYHOKHFLGD��TXH�VH�UHÀHWH�QR�
tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GH���������,*3��������

  No que diz respeito ao grau de escolaridade da população, con-
clui-se que existem baixos níveis de escolarização com percentagens ao 
QtYHO�GR�HQVLQR�EiVLFR�GH��������������QR�����FLFOR�������QR�����H�������
no 3.º ciclo), contra os 19,9% que possuem o ensino secundário (12,3%), 
pós-secundário (0,86%) ou superior (6.7%). Salientam-se também os 
cerca de 23,6% da população que não tem nenhum nível de instrução. 

Ao nível empresarial, predominam no concelho as empresas na área 
do comércio. A atividade agrícola, produção animal, caça e silvicultura 
assumem igualmente grande importância.

  Quanto à rede escolar, o concelho abrange treze estabelecimentos 
de ensino/educação (dez do setor público e três IPSS do setor privado). 
No setor público, há a salientar o Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 
com sede na Escola Básica e Secundária Cunha Rivara, que abarca todos 
os ciclos, desde a educação pré-escolar ao ensino secundário, num total 
GH�����DOXQRV��GLVWULEXtGRV�SRU����WXUPDV��'5($OHQWHMR��������

Borba

Borba é o concelho com menor área do distrito de Évora a que 
FRUUHVSRQGHP�������NP���,*3���������GLVWULEXtGRV�SRU�TXDWUR�IUHJXHVLDV��
Matriz (freguesia urbana e rural), S. Bartolomeu (freguesia urbana), Rio 
de Moinhos e Orada, ambas freguesias rurais. Tem uma densidade popu-
ODFLRQDO�GH������KDE��NP���VHQGR�XPD�GDV�PDLV�DOWDV�GD�UHJLmR�D�VHJXLU�D�
9HQGDV�1RYDV�������KDE��NP���H�VXSHULRU�j�FDSLWDO�GH�GLVWULWR�������KDE��
.P����6LWXDGR�QR�H[WUHPR�QRUWH�GR�GLVWULWR�GH�eYRUD��p�FRQIURQWDGR�D�
norte e nascente pelo distrito de Portalegre, a sueste pelo concelho de 
Vila Viçosa, a sul pelos municípios de Alandroal e Redondo e a oeste 
pelo concelho de Estremoz. 

Em termos populacionais, o concelho registou, nas últimas déca-
das, uma quebra na sua população, totalizando nos censos 2011, 7 333 
KDELWDQWHV��PHQRV�����LQGLYtGXRV��RX�VHMD��PHQRV������UHODWLYDPHQWH�
ao ano censitário anterior. A população de Borba é caracterizada pelo 
VHX�GXSOR�HQYHOKHFLPHQWR��FRQ¿UPDGR�SRU�XP�tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�
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GH������H�SHODV�EDL[DV�TXDOL¿FDo}HV�DFDGpPLFDV��XPD�YH]�TXH�PDLV�GH�
PHWDGH�GD�SRSXODomR�QmR�WHP�TXDOTXHU�QtYHO�GH�LQVWUXomR���������RX�WHP�
apenas o 1.º ciclo do ensino básico (27,6%). Com o nível secundário ou 
superior há apenas 19,7% da população (6,1% com o secundário, 0,83% 
R�SyV�VHFXQGiULR�H������R�VXSHULRU���2V�UHVWDQWHV�������WrP�KDELOLWDo}HV�
D�QtYHO�GR�����FLFOR���������H�����FLFOR����������,*3��������

À semelhança do que acontece com os concelhos de Estremoz, 
$ODQGURDO�H�9LOD�9LoRVD��R�GH�%RUED�¿FD�VLWXDGR�QD�]RQD�GHQRPLQDGD�
“Zona dos Mármores”, dadas as atividades económicas de extração e 
transformação de mármores que aí se praticam. Estas são as principais 
atividades económicas do concelho e que mais postos de trabalho geram, 
sobretudo para os indivíduos do sexo masculino. A atividade agrícola, 
QRPHDGDPHQWH�D�FXOWXUD�GD�YLQKD��R�ROLYDO��D�DWLYLGDGH�ÀRUHVWDO�H�R�IDEUL-
co de queijos é outro tipo de atividade que caracteriza o concelho, para 
além do setor terciário e do artesanato (trabalhos em madeira e mármore, 
cestaria e trabalhos em cortiça). 

 O Agrupamento de Escolas do concelho de Borba insere-se num 
meio completamente rural e engloba seis estabelecimentos: do ensino 
básico, a Escola Básica Padre Bento Pereira (escola sede), as escolas 
básicas de 1.º ciclo com jardim de infância de Borba, Rio de Moinhos 
e Nora, a escola básica de 1.º ciclo de Orada, o Jardim de Infância de 
Orada e o estabelecimento do pré-escolar da Santa Casa da Misericór-
GLD�GR�VHWRU�SULYDGR�QXP�WRWDO�GH�����DOXQRV�GLVWULEXtGRV�SRU����WXUPDV�
(DREAlentejo, 2012).

 
Estremoz

O concelho de Estremoz está integrado no subgrupo de municípios 
do Alentejo Central, numa região denominada por “Zona dos Mármores”, 
conjuntamente com os municípios de Alandroal, Borba e Vila Viçosa. Faz 
fronteira com os concelhos de Borba, Évora, Redondo, Sousel, Fronteira 
H�0RQIRUWH��2FXSD�XPD�iUHD�GH��������NP���,*3��������GLVWULEXtGRV�SRU�
���IUHJXHVLDV����XUEDQDV��6DQWR�$QGUp�H�6DQWD�0DULD��H����UXUDLV��$UFRV��
Évora Monte, Glória, S. Bento do Ameixial, S. Bento do Cortiço, Veiros, 
S. Bento de Ana Loura, S. Domingos de Ana Loura, Santo Estevão, S. 
Lourenço de Mamporcão e Santa Vitória do Ameixial.

Segundo os Censos 2011, Estremoz voltou a perder efetivos na 
~OWLPD�GpFDGD��$�VXD�SRSXODomR�p�DJRUD�GH��������KDELWDQWHV��PHQRV�
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��������������TXH�HP��������VHQGR�TXH�������SHUWHQFHP�DR�JUXSR�GRV�
MRYHQV�������DQRV��H�������DR�JUXSR�GRV�LGRVRV��FRP����RX�PDLV�DQRV���
FRQ¿UPDQGR�XP�tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GH������,1(���������

1R�TXH�VH�UHIHUH�jV�TXDOL¿FDo}HV��D�SRSXODomR�GR�FRQFHOKR�UHYHOD�
EDL[DV� TXDOL¿FDo}HV��([LVWH� DLQGD� FHUFD�GH�������GD�SRSXODomR� VHP�
qualquer nível de instrução e 26,3% possui o 1.º ciclo do Ensino Básico. 
A nível do ensino secundário ou superior, apenas 22,7% atingiu esses 
QtYHLV��������R�VHFXQGiULR�����R�SyV�VHFXQGiULR�H������R�HQVLQR�VX-
perior). Os restantes 27% distribuem-se pelo 2.º e 3.º ciclos, revelando 
que mais de metade da população possui habilitações a nível do ensino 
EiVLFR����������

Relativamente à atividade económica, o setor dos serviços apre-
senta-se como o maior empregador. No entanto, situado numa zona rica 
em mármores, a extração é uma das atividades económicas também 
muito importante, assim como a produção de vinho, azeite e também a 
de enchidos, queijos e artesanato. 

$�UHGH�HVFRODU�GR�FRQFHOKR�DEDUFD����HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�HQVLQR�
educação do setor público (Agrupamento de Escolas de Estremoz e 
Escola Secundária Rainha Santa Isabel) e sete do setor privado, entre os 
TXDLV�XP�SROR�GD�(VFROD�3UR¿VVLRQDO�GD�5HJLmR�$OHQWHMR�FRP�XP�WRWDO�
de 2 100 alunos distribuídos por 113 turmas (DREAlentejo, 2012). O 
Agrupamento de Escolas de Estremoz, que integra o grupo de escolas 
TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária) do país, tem sede 
na Escola Básica Sebastião da Gama e abrange a maioria dos estabe-
lecimentos de ensino desde o nível pré-escolar até ao 3.º ciclo, sendo 
constituído por treze dos estabelecimentos educativos distribuídos pelas 
várias freguesias do concelho: quatro estabelecimentos nas freguesias 
da cidade e os restantes distribuídos pelas freguesias rurais (INE, 2011).

O Agrupamento tem ainda em funcionamento, nas suas instalações, 
o Centro Novas Oportunidade, o qual possibilita, através do processo de 
5HFRQKHFLPHQWR��9DOLGDomR�H�&HUWL¿FDomR�GH�&RPSHWrQFLDV��59&&���D�
validação de saberes, experiências de vida e competências, dando origem 
D�XP�FHUWL¿FDGR�HVFRODU�HTXLYDOHQWH�DR�HQVLQR�EiVLFR�RX�VHFXQGiULR�

 Évora
 
O Concelho de Évora tem uma área de 1,307 km2 (IGP, 2012) a 

que correspondem 19 freguesias: sete urbanas (três no Centro Histórico 
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de Évora) e 12 rurais distribuídas por três grandes áreas. A área urbana, 
que corresponde ao centro histórico, inclui a totalidade das freguesias 
da Sé e São Pedro, São Mamede e Santo Antão, e à Cidade Extramuros, 
na qual se consideram parcialmente as Freguesias de Senhora da Saúde, 
Malagueira, Bacelo e Horta das Figueiras. A zona de transição correspon-
de à área envolvente da área urbana e inclui subsecções das freguesias 
de Senhora da Saúde, Malagueira, Bacelo e Horta das Figueiras, e a 
totalidade da freguesia rural dos Canaviais. A restante área corresponde 
ao conjunto das freguesias rurais (Nossa Senhora de Machede, Nossa 
Senhora da Boa Fé, Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa Senhora 
da Tourega, Nossa Senhora de Guadalupe, S. Miguel de Machede, S. 
Manços, S. Vicente do Pigeiro, S. Sebastião da Giesteira S. Vicente do 
Mato e Torre dos Coelheiros). Segundo os censos de 2011, residiam 
HP�eYRUD��������KDELWDQWHV��FRUUHVSRQGHQWHV�D������GD�SRSXODomR�GR�
$OHQWHMR�H�D�������GD�SRSXODomR�GH�3RUWXJDO��,1(��������

O município é limitado a norte pelo município de Arraiolos, a 
nordeste por Estremoz, a leste pelo Redondo, a sueste por Reguengos 
de Monsaraz, a sul por Portel, a sudoeste por Viana do Alentejo e a oes-
te por Montemor-o-Novo. É sede de distrito e de antiga diocese, sendo 
metrópole eclesiástica (Arquidiocese de Évora). Em termos do concelho, 
Évora é o polo urbano com maior número de habitantes, nomeadamente 
cerca de 33,9% da totalidade do distrito e um dos três concelhos que 
viu a sua população aumentar na última década, a par dos concelhos de 
Vendas Novas e Viana do Alentejo. Ao nível da população, este concelho 
registou, entre 2001 e 2011, um crescimento populacional muito ligeiro, 
QD�RUGHP�GRV����KDELWDQWHV����������3HVH�HPERUD�R�HQYHOKHFLPHQWR�GD�
VXD�SRSXODomR��p�QR�FRQFHOKR�GH�eYRUD�TXH�VH�YHUL¿FD�XP�PHQRU�HQYH-
lhecimento populacional do total dos concelhos analisados, apresentando 
um Índice de Envelhecimento de 138 pontos percentuais (INE, 2011).

No que se refere à escolarização, a população residente no conce-
lho apresenta níveis de ensino mais favoráveis, quando comparado com 
o resto do distrito. De facto, cerca de 33% da população tem o ensino 
VHFXQGiULR�RX�VXSHULRU��������FRP�R�VHFXQGiULR�������FRP�R�SyV�VH-
cundário e 16% com o ensino superior). Em contrapartida, ainda há cerca 
GH�������VHP�TXDOTXHU�QtYHO�GH�LQVWUXomR��2V�UHVWDQWHV�������DWLQJLUDP�
FRPR�QtYHO�GH�LQVWUXomR�PDLV�HOHYDGR�R�HQVLQR�%iVLFR��������DR�QtYHO�
GR�����FLFOR��������GR�����FLFOR�H�������GR�����FLFOR���,1(��������

$�SRVLomR�JHRJUi¿FD� HVSHFt¿FD�GR� FRQFHOKR�GH�eYRUD� H�PXLWR�
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concretamente da cidade de Évora, no Centro do Alentejo, confere-lhe 
o estatuto de uma localização privilegiada, uma vez que se situa entre 
pontos de interesse e polarizadores de desenvolvimento, nomeadamente 
a orla litoral, onde se situa o polo industrial de Sines, a Área Metropoli-
tana de Lisboa, a Extremadura Espanhola e Alqueva. Este facto revela-se 
propício à concentração de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento 
regional e à localização de algumas empresas multinacionais, como é o 
caso da Tyco Eletronics, Kemett Eletronics e depois a Embraer, ambas 
localizadas na cidade de Évora. 

O facto de ser também um ponto de interesse em termos de turismo 
e lazer, contribui para o seu desenvolvimento e importância.

No concelho predominam as atividades ligadas ao setor terciá-
rio, que ocupa cerca de 2/3 da população ativa na área administrativa, 
comércio, turismo e artesanato, seguindo-se o setor secundário, com as 
indústrias alimentar, extrativa (madeira, cortiça e mármore) e compo-
nentes eletrónicos (Évora) e só depois o setor primário. 

No que concerne à rede escolar, há a salientar no concelho de 
Évora 66 estabelecimentos de ensino/educação desde creches a escolas 
VHFXQGiULDV�����GR�VHWRU�S~EOLFR�H����GR�VHWRU�SULYDGR��FRP�XP�WRWDO�GH�
�����DOXQRV�GLVWULEXtGRV�SRU�����WXUPDV��'H�GHVWDFDU�D�8QLYHUVLGDGH�GH�
Évora no que concerne ao ensino superior. Dos estabelecimentos públicos, 
quatro lecionam a nível do ensino secundário e situam-se na capital de 
distrito, Évora. Os restantes, desde o pré-escolar até ao 3.º ciclo, agru-
pam-se em quatro Agrupamentos de escolas: o Agrupamento de Escolas 
Manuel Ferreira Patrício de Évora (antigo Agrupamento de Escolas n.º 
1 de Évora), o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora, o Agrupamento 
GH�(VFRODV�Q�����GH�eYRUD�H�R�$JUXSDPHQWR�GH�(VFRODV�Q�����GH�eYRUD��2�
Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício de Évora foi criado 
HP������FRP�D�LQDXJXUDomR�GD�HVFROD�VHGH��(VFROD�%iVLFD�,QWHJUDGD�FRP�
Jardim de Infância da Malagueira – EBI/JI da Malagueira)1. Em 2009 
foi considerado Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP). 
É de referir que todos os polos do Agrupamento (cinco escolas e dois 
jardins de infância) se situam na mesma freguesia da cidade de Évora 
±�)UHJXHVLD�GD�0DODJXHLUD�±�j�H[FHomR�GD�(%�-,�GH�9DOYHUGH��TXH�¿FD�D�
12 km de Évora, na freguesia de Valverde, uma zona de características 
predominantemente rurais. O Agrupamento de Escolas n.º 2 de Évora 
com sede na Escola Básica André de Resende engloba 8 estabelecimen-

1  Atualmente é denominada por Escola Básica Manuel Ferreira Patrício.
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tos das freguesias urbanas da cidade e 1 estabelecimento da freguesia 
rural de S. Vicente do Pigeiro (EB1 de Vendinha). Do Agrupamento de 
Escolas n.º 3, cuja sede é a Escola Básica de Santa Clara de Évora, fazem 
parte dez estabelecimentos, seis situados em freguesias rurais e quatro 
QDV�IUHJXHVLDV�XUEDQDV��4XDQWR�DR�$JUXSDPHQWR�GH�(VFRODV�Q������FXMD�
sede é a Escola Básica Conde Vilalva, a maioria das escolas (11 esco-
las) localizam-se em freguesias rurais entre os quais a EPEI (Educação 
Pré-Escolar Itinerante) de S. Miguel de Machede). Apenas três escolas 
estão localizadas em freguesias urbanas (DREAlentejo, 2012).

Montemor-o-Novo

Localizado a oeste no Alentejo Central, Montemor-o-Novo é o 
segundo maior concelho do distrito de Évora ocupando uma área de 1 
������.P���,*3��������GLVWULEXtGD�SRU�GH]�IUHJXHVLDV��&DEUHOD��/DYUH��
Nossa Senhora do Bispo, Nossa Senhora da Vila (maioritariamente urba-
nas), Santiago do Escoural, São Cristóvão, Ciborro, Cortiçadas de Lavre, 
Silveiras e Foros de Vale Figueira). Faz fronteira com os concelhos de 
9HQGDV�1RYDV�H�0RQWLMR��D�RHVWH��$OFiFHU�GR�6DO�H�9LDQD�GR�$OHQWHMR��D�
VXO��eYRUD�H�$UUDLRORV��D�HVWH��H�&RUXFKH��D�QRUWH�

&RP�XPD�SRSXODomR�GH��������KDELWDQWHV��PHQRV�������KDELWDQWHV�
���������TXH�HP�������UHSUHVHQWD��������GD�SRSXODomR�UHVLGHQWH�QD�
sub-região Alentejo Central e é o segundo concelho da sub-região com 
mais habitantes, apesar de uma densidade populacional pouco acentuada 
������KDE��NP����,1(���������'D�DQiOLVH�GD�HVWUXWXUD�HWiULD�GD�SRSXODomR�
residente no concelho, constata-se que existe um elevado envelhecimen-
to populacional. De facto, cerca de 28,8% da população residente tem 
���RX�PDLV�DQRV��FRQWUD�RV�����GD�SRSXODomR�MRYHP�������DQRV��D�TXH�
FRUUHVSRQGH�D�XP�tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GH�������,1(��������

1R�TXH�VH�UHIHUH�DRV�QtYHLV�GH�LQVWUXomR�FRQVWDWD�VH�TXH�������GD�
SRSXODomR�WHP�KDELOLWDo}HV�D�QtYHO�GR�HQVLQR�EiVLFR�H�������WHP�R�HQVLQR�
secundário ou superior (11,6% o secundário, 0,99% o pós-secundário e 
�����R�HQVLQR�VXSHULRU���'H�VDOLHQWDU�DLQGD�TXH�FHUFD�GH�������QmR�WHP�
qualquer nível de instrução (INE, 2011). 

Em termos económicos, destacam-se, no concelho de Montemor-
�R�1RYR��DWLYLGDGHV�OLJDGDV�j�DJULFXOWXUD��SHFXiULD�H�DWLYLGDGHV�ÀRUHVWDLV��
com produções de azeite, vinho, cortiça e mel. A componente industrial 
GR�FRQFHOKR� UHÀHWH�VH�QDV� LQG~VWULDV�DOLPHQWDUHV��PDGHLUD�H�FRUWLoD�H�
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metalurgia. De salientar ainda a atividade de prospeção de minerais nas 
freguesias de Santiago do Escoural e de Nossa Senhora da Boa-fé (Évora). 
As atividades económicas que mais postos de trabalho geram no concelho 
pertencem ao setor terciário, nomeadamente o comércio e os serviços. 
A agricultura tem também destaque, sobretudos nas freguesias rurais.

4XDQWR�j�UHGH�HVFRODU��������DOXQRV�UHSDUWLGRV�SRU�����WXUPDV�IUH-
quentaram os 16 estabelecimentos do setor público (Escola Secundária 
de Montemor-o-Novo e Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo 
com sede na Escola Básica São João de Deus) e quatro no setor priva-
do num total de 20 estabelecimentos. Do Agrupamento de Escolas de 
0RQWHPRU�R�1RYR�ID]HP�SDUWH����HVWDEHOHFLPHQWRV��VHLV�QD�FLGDGH�H�RV�
restantes nas freguesias rurais) (DREAlentejo, 2012). 

 
Mora

O Concelho de Mora situa-se na extremidade do norte do distrito 
de Évora. É limitado a norte pelo município de Ponte de Sor, a nordeste 
por Avis, a leste por Sousel, a sueste por Arraiolos e a oeste por Coruche. 
3RVVXL�XPD�iUHD�GH�����.P���,*3��������D�TXH�FRUUHVSRQGHP�TXDWUR�
freguesias: Brotas, Cabeção, Mora e Pavia.

 Tendo por base informações dos Censos de 2011, e comparati-
vamente a momentos censitários anteriores, constata-se que o concelho 
tem vindo a sofrer um decréscimo populacional considerável. Foi o 
segundo concelho do distrito de Évora a perder mais população desde 
������$WXDOPHQWH��D�SRSXODomR�UHVLGHQWH�p�GH������KDELWDQWHV��PHQRV�����
LQGLYtGXRV��������TXH�HP��������VLWXDQGR�VH�D�GHQVLGDGH�SRSXODFLRQDO�
HP������KDE��.P���$R�DQDOLVDU�RV�tQGLFHV�UHVXPR�GD�SRSXODomR�UHVLGHQ-
WH��YHUL¿FD�VH�TXH�VH�WUDWD�GH�XPD�SRSXODomR�GXSODPHQWH�HQYHOKHFLGD��
FRP�FHUFD�GH�������GH�MRYHQV�������DQRV���HP�FRQWUDSRQWR�FRP�������
GH�LGRVRV�����RX�PDLV�DQRV���FULDQGR�XP�tQGLFH�GH�GHSHQGrQFLD�WRWDO�GH�
77% e um elevado índice de envelhecimento (330%). O concelho de 
Mora continua a ser o concelho mais envelhecido do total de concelhos 
do distrito de Évora. 

� 5HODWLYDPHQWH�DR�QtYHO�GH�LQVWUXomR��UH¿UD�VH�TXH��QR�FRQFHOKR�
de Mora, em 2011, 26,2% da população não tinha qualquer nível de ins-
WUXomR��3RU�RXWUR�ODGR��������GD�SRSXODomR�SRVVXtD�R�����FLFOR�GR�HQVLQR�
EiVLFR��������SRVVXtD�R�����FLFOR���������R�����FLFOR��������R�VHFXQGiULR�
e 0,6%, o nível pós secundário. No que concerne ao ensino superior, 
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YHUL¿FD�VH�TXH�DSHQDV������DWLQJLX�HVVH�QtYHO�GH�LQVWUXomR��(P�VXPD��R�
concelho apresenta níveis de escolaridade reduzidos, o que obviamente 
QmR�GHL[D�GH�WHU�UHÀH[RV�QR�SURFHVVR�GH�GHVHQYROYLPHQWR�

 No plano económico, o setor dos serviços absorve a maioria da 
população empregada. A agricultura continua a ter uma importância 
crucial na vida económica do concelho, sobretudo as culturas de rega-
dio: milho e tomate, entre outros. No setor industrial, pode-se destacar 
a indústria alimentar, a de madeira e a de cortiça.

Quanto à rede escolar, o concelho de Mora é servido por sete esta-
belecimentos de ensino (seis integrados no Agrupamento de Escolas de 
Mora, cuja sede é a Escola Básica e Secundária de Mora, e um no setor 
SULYDGR���QXP�WRWDO�GH�����DOXQRV�����WXUPDV���'5($OHQWHMR���������

Mourão

2�FRQFHOKR�GH�0RXUmR�RFXSD�XPD�iUHD�GH�������.P���,*3���������
subdividida em três freguesias: Mourão, Luz e Granja. É limitado a norte 
pelo município de Alandroal, a leste pelo rio Guadiana, que faz a fronteira 
com Espanha (Vila Nueva del Fresno), a sueste por Barrancos, a sul por 
Moura e a oeste por Reguengos de Monsaraz.

O concelho tem uma população de 2 663 habitantes (INE, 2011), 
FHUFD�GH������GD�SRSXODomR�UHVLGHQWH��UHÀHWLGD�QD�PDLV�EDL[D�GHQVLGDGH�
SRSXODFLRQDO������KDE��.P���GR�GLVWULWR�H�FRQVHTXHQWHPHQWH�HP�LVROD-
mento social. Por outro lado, Mourão é um caso expressivo de despovoa-
mento do interior alentejano, sendo o concelho do distrito de Évora que, 
na década de 2001-2011, mais população perdeu (-17,6%). Além disso, 
DSUHVHQWD�XPD�HVWUXWXUD�HWiULD�GXSODPHQWH�HQYHOKHFLGD��FRP�������GH�
MRYHQV�������DQRV��FRQWUD�RV�������GH�LGRVRV�����RX�PDLV�DQRV���FXMR�
índice de envelhecimento é de 167%, elevando o índice de dependência 
total para 70,2%. A população também é caracterizada por um baixo nível 
de habilitações. Subsistem ainda 26,9% da população sem nenhum nível 
GH�LQVWUXomR��������WrP�R�HQVLQR�EiVLFR��������R�����FLFOR��������R�����
FLFOR�H�������R�����FLFOR���RV�UHVWDQWHV�������WrP�GHVGH�R�QtYHO�VHFXQGiULR�
DR�HQVLQR�VXSHULRU��������WrP�R�VHFXQGiULR�������R�SyV�VHFXQGiULR�H�
3,8% o ensino superior) (INE, 2011). Este facto tem contribuído para o 
parco desenvolvimento económico e agravamento das condições de vida 
da população, apesar das potencialidades que supostamente o Alqueva 
poderia representar para a região.
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No plano económico, o concelho revela debilidade, com pouca 
diversidade e oferta de emprego. Nas atividades económicas, os setores 
terciário e secundário (agroindústria, agropecuária e indústrias extrativa 
(granitos, xistos) e alimentar) empregam a maioria da população ativa, 
embora o setor primário tenha uma grande expressão dado tratar-se de 
um concelho de características rurais.

Quanto à rede escolar, o concelho é servido por quatro estabeleci-
mentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de Mourão 
(a sede, Escola Básica de Mourão, duas escolas básicas do 1.º ciclo do 
ensino básico e um jardim de infância com cerca de 391 alunos distri-
buídos por 22 turmas) (DREAlentejo, 2012).

Portel

O concelho de Portel situa-se no coração do Alentejo, ocupando 
XPD�iUHD�GH�����.P���,*3��������UHSDUWLGD�SRU�RLWR�IUHJXHVLDV��$OTXH-
va, Amieira, Monte do Trigo, Oriola, Portel, Santana, S. Bartolomeu do 
2XWHLUR�H�9HUD�&UX]��)D]�IURQWHLUD�FRP�RV�FRQFHOKRV�GH�eYRUD�D�QRUWH��
5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]�D�HVWH��0RXUD�D�VXGHVWH��9LGLJXHLUD�H�&XED�D�
sul e Viana do Alentejo a oeste.

&RQWD�DWXDOPHQWH�FRP�FHUFD�GH�������KDELWDQWHV��,1(���������PH-
QRV�����KDELWDQWHV����������GR�TXH�HP�������$�GHQVLGDGH�SRSXODFLRQDO�
é de 10,7 hab./km2. O envelhecimento populacional é também muito 
vincado neste concelho, apresentando um índice de envelhecimento de 
������'H�IDFWR��D�SRSXODomR�FRP����H�PDLV�DQRV�UHSUHVHQWD�FHUFD�GH�
27,7% da totalidade dos efetivos, sendo que os jovens têm uma expres-
VmR�PXLWR�UHGX]LGD��FHUFD�GH���������FULDQGR�XP�tQGLFH�GH�GHSHQGrQFLD�
total de 67,1%.

No que se refere ao nível de instrução, a população do concelho 
caracteriza-se por baixos níveis de escolarização. Em termos absolutos, a 
maioria da população tem o 1.º ciclo do ensino básico (32,3%), seguindo-
�VH�R�����H�����FLFORV��������H��������UHVSHWLYDPHQWH���2V�UHVWDQWHV�QtYHLV�
de ensino, sobretudo o ensino superior, têm uma representação bastante 
diminuta. Com os estudos ao nível do secundário, existem cerca de 10,2% 
H�VRPHQWH�������GD�SRSXODomR�SRVVXL�R�HQVLQR�VXSHULRU��2�SUREOHPD�GR�
DQDOIDEHWLVPR�WDPEpP�VH�ID]�VHQWLU�QHVWH�FRQFHOKR��RQGH�FHUFD�GH�������
da população não tem qualquer nível de instrução (INE, 2011).

Da análise efetuada aos ramos de atividade, denota-se que, a nível 
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deste concelho, a maior parte da população ocupa o setor dos serviços. Em 
seguida, surge o setor agrícola, que desempenha um papel fundamental 
na economia do concelho. De salientar no setor secundário as indústrias 
DJURDOLPHQWDUHV��HQFKLGRV��TXHLMRV�H�SDQL¿FDomR��

Na área da educação, o concelho tem sete estabelecimentos de 
ensino/educação do setor público (o Agrupamento de Escolas de Portel, 
cuja sede é a Escola Básica D. João de Portel e seis escolas básicas do 
1.º ciclo do ensino básico) e dois estabelecimentos do setor privado com 
XP�WRWDO�GH�����DOXQRV�GLVWULEXtGRV�SRU����WXUPDV��'5($OHQWHMR��������

Redondo

2�FRQFHOKR�GH�5HGRQGR�HVWHQGH�VH�SRU�XPD�iUHD�GH�������.P��
(IGP, 2012) a que correspondem duas freguesias: Montoito e Redondo, 
únicas vilas do concelho. O município é limitado a norte pelos municípios 
de Borba e Estremoz, a sul e oeste por Évora, a este por Vila Viçosa e 
Alandroal e a sueste por Reguengos de Monsaraz. 

A população residente, de acordo com os Censos de 2011, apresenta 
um efetivo total de 7031 habitantes, que se expressa numa densidade 
SRSXODFLRQDO�GH����KDE��.P���7DO�FRPR�HP�TXDVH�WRGD�D�UHJLmR�$OHQWHMR��
o concelho de Redondo também sofreu quebra de população, embora 
não tão vincada como noutros concelhos do distrito de Évora. De facto, 
na década de 2001-2011 a população do concelho diminuiu em cerca 
GH���������������'D�DQiOLVH�GD�HVWUXWXUD�HWiULD�FRQVWDWD�VH�TXH�VH�WUDWD�
de uma população duplamente envelhecida, manifestada nos 12,8% de 
MRYHQV�������DQRV���FRQWUD�RV�������GH�LGRVRV�����RX�PDLV�DQRV���¿[DQGR�
o índice de envelhecimento numa percentagem de 202% (INE, 2011).

No plano da educação, a distribuição da população nos vários 
níveis de ensino em 2011 permite constatar que o concelho de Redondo 
acompanha a tendência da maioria dos concelhos da região Alentejo e 
FRQVHTXHQWHPHQWH�GR�GLVWULWR�GH�eYRUD��1D�YHUGDGH��H[LVWH�XPD�VLJQL¿FD-
tiva proporção de população que não possui qualquer tipo de habilitações 
OLWHUiULDV��������9HUL¿FD�VH�DLQGD�TXH�D�PDLRULD�GD�SRSXODomR�GR�FRQFHOKR�
p�FDUDFWHUL]DGD�SRU�XP�EDL[R�QtYHO�GH�HVFRODULGDGH��������QR�����FLFOR��
������QR�����FLFOR�H�������QR�����FLFOR�GR�HQVLQR�EiVLFR���2V�UHVWDQWHV�
����GLVWULEXHP�VH� SHOR� HQVLQR� VHFXQGiULR� ��������� SyV�VHFXQGiULR�
��������H�HQVLQR�VXSHULRU����������,1(��������

O concelho de Redondo caracteriza-se pela sua ruralidade, sendo 
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que a vinha, o olival, o montado e os ovinos, intimamente ligados às 
atividades agroindustriais, representam muito da sua base económica. Na 
realidade, a vinha e o vinho representam um dos maiores emblemas do 
concelho de Redondo. No entanto, subsistem outras atividades, algumas 
mais antigas, tais como a olaria, ou mais recentes, como o turismo, que 
assumem um papel importante na economia atual do concelho. No setor 
VHFXQGiULR�VmR�DV�SHTXHQDV�R¿FLQDV�RX�HPSUHVDV�GH�FRQVWUXomR�FLYLO�TXH�
predominam. Todavia, este setor é fortemente determinado pela indústria 
agroalimentar (enchidos, queijo e mel e o vinho). No setor terciário, 
um dos maiores empregadores é claramente o setor público (autarquia 
e serviços públicos afetos à administração central do Estado), apesar da 
forte presença do comércio, restauração e turismo.

A nível de equipamentos de educação, o concelho está dotado de 
uma rede escolar que abrange desde o pré-escolar até ao ensino secun-
dário num total de quatro estabelecimentos: Escola Básica e Secundária 
Dr. Hernani Cidade, Escola Básica de Redondo e Escola Básica de 
Montoito, que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Redondo e 
o Centro Infantil Nossa Senhora da Saúde. No ano letivo de 2011/2012 
IUHTXHQWDUDP�RV�HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�HQVLQR�HGXFDomR�����DOXQRV��QXP�
WRWDO�GH����WXUPDV��'5($OHQWHMR��������

Reguengos de Monsaraz

2�FRQFHOKR�GH�5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]�DEUDQJH�XPD�iUHD�GH�����
.P���H�p�FRPSRVWR�SRU�FLQFR�IUHJXHVLDV�H�FRUUHVSRQGHQWHV�DJORPHUDGRV��
Campinho, (S. Marcos do) Campo, (S. Pedro do) Corval, Monsaraz e 
5HJXHQJRV�GH�0RQVDUD]��e�FRQ¿QDGR�D�QRUWH�SHORV�FRQFHOKRV�GH�5HGRQGR�
e Alandroal, a este pelo concelho de Mourão, a sul pelos concelhos de 
Moura e Portel e a oeste pelos concelhos de Évora e parte de Portel. O 
seu limite a sudeste é constituído, em vasta extensão, pela albufeira de 
Alqueva. 

No momento censitário de 2011, a sua população rondava os 10 
����KDELWDQWHV��PHQRV�����LQGLYtGXRV����������GR�TXH�HP�������7UDWD�VH�
igualmente de uma população envelhecida, visível na percentagem de 
������GH�MRYHQV�������DQRV��H�QRV�������GH�LGRVRV��D�TXH�FRUUHVSRQGH�
um índice de envelhecimento de 170% (INE, 2011).

No que respeita ao grau de escolarização, o concelho segue a linha 
de quase todo o distrito. A população caracteriza-se pelos baixos níveis 
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GH�LQVWUXomR��SHUVLVWLQGR�DLQGD�FHUFD�GH�����GD�SRSXODomR�VHP�TXDOTXHU�
LQVWUXomR����������3RU�RXWUR�ODGR��������GD�SRSXODomR�WHP�DSHQDV�R�����
ciclo do ensino básico. Quanto ao nível secundário ou superior, apenas 
21% atingiu esses níveis (12,3% o secundário, 1% o pós-secundário e 
7,7% o nível do ensino superior). Os restantes 26,7% distribuem-se pelo 
2.º ciclo (13%) e 3.º ciclo (13,7%) (INE, 2011).

A população ativa distribui-se pelos três setores de atividade, sendo 
TXH�R�VHWRU�WHUFLiULR�WHP�DVVXPLGR�JUDQGH�VLJQL¿FDGR��2�VHWRU�GRV�VHUYL-
ços revela-se em franca expansão no concelho, em detrimento do setor 
SULPiULR��TXH�QDV�~OWLPDV�GXDV�GpFDGDV�VRIUHX�XPD�TXHGD�VLJQL¿FDWLYD��
A agricultura, contudo, ainda é determinante neste concelho. A atividade 
industrial liga-se à atividade agrícola na transformação dos seus produtos, 
sendo a vinicultura a atividade mais importante do concelho, seguin-
do-se a olivicultura. Ainda relativamente ao setor secundário, existem 
DLQGD�SHTXHQDV�LQG~VWULDV�H�YiULDV�SHTXHQDV�R¿FLQDV�GH�FDUDFWHUtVWLFDV�
artesanais. Um bom exemplo é a atividade oleira de S. Pedro do Corval.

A rede escolar do concelho é composta por doze estabelecimentos 
de ensino/educação: o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Mon-
saraz com sede na Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz e do 
qual fazem parte mais sete escolas básicas de 1.º ciclo e duas jardins de 
LQIkQFLD��D�(VFROD�6HFXQGiULD�&RQGH�GH�0RQVDUD]�H�D�6DQWD�&DVD�GD�
0LVHULFyUGLD��2�WRWDO�GH�DOXQRV�UHSRUWDGR�D�RXWXEUR�GH������IRL�GH�������
divididos por 89 turmas (DREAlentejo, 2012).

Vendas Novas

O concelho de Vendas Novas situa-se a oeste do Alentejo Central, 
numa zona de transição entre a região Alentejo e do Vale do Tejo. Faz 
fronteira com os concelhos de Montemor-o-Novo a este, Alcácer do 
Sal, a sul, Palmela a oeste e pela parte oriental do Montijo, a noroeste. 
É constituído por duas freguesias: Vendas Novas e Landeira, ocupando 
XPD�iUHD�GH�������.P���,*3��������H�WHP�XPD�SRSXODomR�UHVLGHQWH�GH�
�������KDELWDQWHV��PDLV�����LQGLYtGXRV�GR�TXH�HP�������,1(���������
Apresenta, por isso, valores bastantes mais positivos do que os registados 
na maioria dos concelhos alentejanos, nomeadamente uma densidade 
populacional consideravelmente superior à média no Alentejo que se 
WUDGX]�HP������KDE��.P���FRQWUD�RV����KDE��.P��QR�$OHQWHMR�RX������
KDE��.P��QR�$OHQWHMR�&HQWUDO��,1(���������
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Relativamente à estrutura etária, o concelho apresenta um índice 
GH�GHSHQGrQFLD�WRWDO�GH������H�XP�tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GH�������
FRQ¿UPDQGR�R�GXSOR�HQYHOKHFLPHQWR�GD�SRSXODomR��'H�IDFWR��D�SRSXOD-
omR�MRYHP�������DQRV��VLWXD�VH�QRV�������GD�SRSXODomR�WRWDO��HQTXDQWR�
D�SRSXODomR�LGRVD�����RX�PDLV�DQRV��WRWDOL]D�������

A acompanhar as tendências de toda a região em análise, a po-
SXODomR�UHVLGHQWH�WHP�EDL[RV�QtYHLV�GH�HVFRODULGDGH��VHQGR�TXH�������
possui instrução a nível do ensino básico (27,6%, o 1.º ciclo, 12,3%, o 
2.º e 16,2%, o 3.º ciclo). A escolaridade obrigatória (12.º ano) ou superior 
DSHQDV�IRL�DWLQJLGD�SRU��������������R�VHFXQGiULR�������R�SyV�VHFXQ-
dário e 7,8% o ensino superior). Por outro lado, 22,6% da população não 
possui qualquer nível de escolarização (INE, 2011).  

Em relação à economia, o setor terciário (serviços) e secundário 
empregam a maioria da população. No setor secundário têm particular 
importância na economia do concelho o setor automóvel, as empresas 
FRUWLFHLUDV�H�DV�GH�PRDJHP�SDQL¿FDomR��2�VHWRU�SULPiULR�p�R�TXH�HPSUHJD�
menor volume de mão-de-obra.

No plano da educação, o concelho é servido por uma rede escolar 
GH����HVWDEHOHFLPHQWRV�GH�HGXFDomR��GH]�GR�VHWRU�S~EOLFR�H�FLQFR�GR�
setor privado), num total de 1 886 alunos, distribuídos por 991 turmas. 
No setor público, há a salientar o Agrupamento de Escolas de Vendas 
Novas, composto por nove estabelecimentos, desde o pré-escolar ao 3.º 
ciclo, cuja sede é a Escola Básica n.º 1 de Vendas Novas e a Escola Se-
cundária de Vendas Novas. O setor privado integra estabelecimentos do 
pré-escolar, à exceção do Colégio Laura Vicunha, que tem alunos desde 
o 1.º ao 3.º ciclo (DREAlentejo, 2012). 

Viana do Alentejo

O Concelho de Viana do Alentejo, situado na faixa sul do distrito 
de Évora, é formado por três freguesias: Viana do Alentejo, Alcáçovas 
H�$JXLDU�H�HVWHQGH�VH�SRU�������.P���e�OLPLWDGR�D�QRUWH�SHOR�FRQFHOKR�
de Montemor-o-Novo, a este por Évora, a sudoeste por Portel, a sul por 
Alvito (distrito de Beja) e a oeste por Alcácer do Sal (distrito de Setúbal). 
(P�WHUPRV�SRSXODFLRQDLV��HVWH�FRQFHOKR�DSUHVHQWD�DSUR[LPDGDPHQWH���
����KDELWDQWHV��D�TXH�FRUUHVSRQGH�XPD�GHQVLGDGH�SRSXODFLRQDO�GH������
KDE��.P���(P�UHODomR�j�HYROXomR�GD�SRSXODomR�GR�GLVWULWR�HP�DQiOLVH��
Viana do Alentejo foi o concelho que na década de 2001-2011 mais au-
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mentou a sua população (mais 128 efetivos, 2,28%), a par dos concelhos 
de Évora e Vendas Novas, contrariando as tendências que caracterizam os 
restantes concelhos do distrito e da região Alentejo. Apesar do aumento 
populacional, que poderia pressupor o aumento de jovens, o concelho 
continua a caracterizar-se por uma população envelhecida, com cerca 
GH�������GH�MRYHQV�������DQRV��H�������GH�LGRVRV�����RX�PDLV�DQRV���
criando um índice de envelhecimento de 179% (INE, 2011).

No que concerne ao nível de habilitações, o concelho segue as 
tendências de quase todo o distrito. Na realidade, subsistem os baixos 
QtYHLV�GH�TXDOL¿FDo}HV�GD�SRSXODomR��FRP�DSHQDV�GH�������GD�SRSXOD-
ção a atingir a escolaridade obrigatória (12.º ano) ou superior (12,1% 
R�VHFXQGiULR�������R�SyV�VHFXQGiULR�H�������R�HQVLQR�VXSHULRU���2V�
restantes 81,3% distribuem-se por: 26,2% sem qualquer escolarização 
H�������QR�HQVLQR�EiVLFR���������WHP�R�����FLFOR���������R�����FLFOR�H�
�������R�����FLFOR���,1(��������

Ao nível das atividades económicas, tendo em conta a população 
ativa nos vários setores de atividade, destaca-se o setor terciário com 
especial relevo para o comércio, alojamento e restauração. A importân-
cia do setor primário está ligada principalmente ao cultivo de cereais, 
às áreas de olival, montado e às explorações pecuárias. Em relação ao 
setor secundário, destaca-se a indústria transformadora. O artesanato da 
região também tem alguma importância no que concerne à olaria e os 
tradicionais chocalhos, nomeadamente de Alcáçovas.

Da rede escolar fazem parte sete estabelecimentos de ensino/edu-
cação (seis do setor público e um do setor privado) para 826 alunos num 
WRWDO�GH����WXUPDV��R�$JUXSDPHQWR�GH�(VFRODV�GH�9LDQD�GR�$OHQWHMR�H�GR�
qual fazem parte a Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de Sousa, sede 
do agrupamento, duas escolas básicas de 1.º ciclo do ensino básico e dois 
MDUGLQV�GH�LQIkQFLD��D�(VFROD�%iVLFD�GH�$OFioRYDV�H�R�&HQWUR�,PDFXODGR�
Coração de Maria do setor privado (DREAlentejo 2012).

Vila Viçosa

O concelho de Vila Viçosa situa-se, à semelhança de outros conce-
lhos, na denominada “Zona dos Mármores”. É delimitado a norte pelos 
FRQFHOKRV�GH�%RUED�H�(OYDV��D�HVWH�SHOR�FRQFHOKR�GH�(OYDV��D�VXO�SHOR�
concelho de Alandroal e a oeste pelo concelho de Redondo. Ocupa uma 
iUHD�GH�������.P���,*3��������FRP�������KDELWDQWHV��PHQRV�����HIHWLYRV��
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-6,22%, do que em 2001) (INE, 2011), distribuídos por cinco freguesias, 
sendo duas urbanas (Conceição e S. Bartolomeu) e três rurais (Bencatel, 
3DUGDLV�H�&LODGDV���6��5RPmR���7HP�XPD�GHQVLGDGH�SRSXODFLRQDO�GH������
hab./km2, embora a maior parte da população resida na sede de concelho, 
que constitui o principal aglomerado urbano. Em termos populacionais, 
este concelho regista igualmente envelhecimento populacional, com uma 
UHSUHVHQWDomR�GH��������GH�MRYHQV�������DQRV���FRQWUD�������GH�LGRVRV�
����RX�PDLV�DQRV���D�TXH�FRUUHVSRQGH�XP�tQGLFH�GH�HQYHOKHFLPHQWR�GH�
����H�XP�tQGLFH�GH�GHSHQGrQFLD�WRWDO�GH��������XP�GRV�PDLV�EDL[RV�GD�
região a seguir à capital de distrito. 

No que concerne ao nível de instrução, a tendência é igualmente 
a da maioria do distrito. A população distribui-se do seguinte modo, no 
TXH�VH�UHIHUH�DR�QtYHO�GH�HQVLQR�IUHTXHQWDGR��������WrP�R�����FLFOR��R�����
FLFOR�IRL�IUHTXHQWDGR�SRU��������������GD�SRSXODomR�SRVVXL�R�����FLFOR��
�������R�VHFXQGiULR������R�QtYHO�SyV�VHFXQGiULR��������R�HQVLQR�VXSHULRU��
Os restantes 21,7% da população não têm qualquer nível de instrução.

A economia do concelho de Vila Viçosa assenta essencialmente 
na indústria de extração e transformação de mármore. Contudo, o setor 
terciário tem vindo a ganhar importância, sendo o maior empregador. O 
setor primário tem sofrido grandes alterações, destacando-se a produ-
ção de cereais, azeite, árvores de fruto e extração de cortiça e também a 
atividade agropecuária.

A rede escolar do concelho corresponde a 11 estabelecimentos de 
educação: a Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro, o Agrupa-
mento de Escolas de Vila Viçosa que integra a escola sede, Escola Básica 
D. João IV, quatro escolas básicas e quatro jardins de infância e do setor 
privado a Santa casa da Misericórdia que integra ensino pré-escolar, num 
WRWDO�GH�������DOXQRV�FRUUHVSRQGHQWHV�D����WXUPDV��'5($OHQWHMR��������



��Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

CAPÍTULO II 

ASPETOS TEÓRICOS
DA COMUNICAÇÃO VERBAL

1. Comunicação, linguagem e língua

1.1. Breves considerações sobre comunicação

e�FRP�D�SHUJXQWD�³2�TXH�p�D�FRPXQLFDomR"´�TXH�)LVNH� �������
13) abre o seu livro Introdução ao estudo da comunicação���������SDUD�
PRVWUDU�TXH��SRU�XP�ODGR��TXDOTXHU�GH¿QLomR�GHVWH�FRQFHLWR�RX�DWLYLGDGH�
humana é insatisfatória e, por outro, que as respostas mais evidentes – 
comunicação é falarmos, é divulgar informação, é a televisão, é o nosso 
SHQWHDGR��)LVNH������������±�UHPHWHUmR�VHPSUH�SDUD�R�VLJQL¿FDGR�HWLPR-
lógico da palavra. “Comunicar” provém do lat. communicare, “pôr em 
FRPXP´��³WUDQVPLWLU��WUDQVIHULU´��0DFKDGR��������+RXDLVV���������R�TXH�
VLJQL¿FD�WUDWDU�VH�GH�XP�FRQFHLWR�VLVWpPLFR�TXH�HQYROYH�WRGDV�DV�YHUWHQWHV�
da atividade humana em que ocorra transferência de informação. Portanto, 
a comunicação é um fenómeno inerente aos seres humanos enquanto seres 
sociais, que o mesmo é dizer que “mediatiza todas as relações humanas” 
(Wilden, 2001: 108) e contribui para o seu desenvolvimento. Assim, 
“todas as formas de comportamento biológico e socioeconómico são 
em primeiro lugar formas de comunicação” (Wilden, 2001:128), donde 
se possa concluir que todas as experiências vividas pelos indivíduos em 
sociedade constituem formas constantes de comunicação.

Esta é uma perspetiva talvez mais virada para a vertente semiótica 
de cariz sociológico, segundo a qual a comunicação é uma transmissão 
de mensagens, e que se sintetizaria dizendo que: a comunicação tem 
WLGR�XP�SDSHO�IXQGDPHQWDO�DR�ORQJR�GD�HYROXomR�KXPDQD��SRVVLELOLWD�DV�
UHODo}HV�VRFLDLV��GHVHQFDGHLD�D�LQWHUDWLYLGDGH�HQWUH�RV�LQGLYtGXRV�DWUDYpV�
de mensagens. Como ser social que é, o homem desde sempre sentiu 
necessidade de comunicar de diversas formas. Vivendo em sociedade, 
a comunicação torna-se imperativa, porque assegura troca de ideias, de 
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experiências vividas e, por conseguinte, garante a evolução. Sendo assim, 
o nível de progresso nas sociedades humanas pode ser atribuído, com 
razoável margem de segurança, à maior ou menor intensidade, variedade 
e riqueza das comunicações humanas.

Além desta visão, interessa no caso uma conceção da comunicação 
DVVHQWH�QD�SURGXomR�H�WURFD�GH�VLJQL¿FDGRV��RX�QD�VLJQL¿FDomR��OH[LFDO�
e gramatical) e na estrutura interna da mensagem, e que tem por base a 
presença de um canal que viabiliza a troca de mensagens entre emissor 
H�UHFHWRU��-DNREVRQ�GH¿QLX�RV�HOHPHQWRV�FRQVWLWXWLYRV�GHVWH�DWR�GH�FR-
municação já na década de 60 e na mesma época, partindo do princípio 
de que o instrumento principal da comunicação é a língua, associou a 
teoria matemática da comunicação à linguística (Jakobson, 1969: 76): 
³2�HQJHQKHLUR�DGPLWH�XP�µVLVWHPD�GH�FODVVL¿FDomR¶�GH�SRVVLELOLGDGHV�
pré-fabricadas mais ou menos comuns entre o emissor e o receptor de 
uma mensagem verbal, e, do mesmo modo, a lingüística  saussuriana fala 
da langue, que possibilita uma troca de parole entre os interlocutores”.

A este nível linguístico é na comunicação, segundo Martinet (1991: 
�����³TXH�WHPRV�GH�UHFRQKHFHU�D�IXQomR�FHQWUDO�GR�LQVWUXPHQWR�TXH�p�D�
OtQJXD´��4XHU�LVWR�GL]HU��FRPR�DGLDQWH�VHUi�HVSHFL¿FDGR��TXH�SDUD�DOpP�
das outras funções que se reconhecem na língua – as conhecidas funções 
expressivas, poética, fática –, a de instrumento de comunicação cobre 
todos os usos e utilizações que se fazem da língua. Não há nenhuma 
característica linguística que não se manifeste nos usos comunicativos, 
DVVHUomR�TXH��SRUpP��QmR�p�SDFt¿FD��³R�TXH�p�TXH�VH�HQWHQGH�SRU�µFR-
PXQLFDomR¶�VHP�DXGLWyULR��RX�FRP�XP�DXGLWyULR�TXH�QmR�Gi�UHVSRVWD��RX�
TXH�QmR�WHP�LQWHQomR�GH�WUD]HU�LQIRUPDomR��RX�GH�PRGL¿FDU�TXDOTXHU�
FUHQoD��RX�DWLWXGH"´��&KRPVN\�������������(P�FRQIRUPLGDGH�FRP�HVWD�
visão, a intenção comunicativa implicaria um destinatário ativo, do qual 
se obtivesse uma resposta e a partir do qual atitudes ou crenças, isto é, 
H[SHULrQFLDV��IRVVHP�PRGL¿FDGDV�

1.2. Linguagem, língua e a fala

Do ponto de vista linguístico, as noções de linguagem e língua não 
se confundem, como se sabe: “A primeira é multiforme e heteróclita, 
funcionando em vários campos, ela é ao mesmo tempo física e psíquica, 
LQGLYLGXDO�H�VRFLDO��QmR�SHUWHQFH�D�QHQKXPD�FDWHJRULD�HVSHFt¿FD�GRV�IDF-
tos humanos e não pode ser objecto de uma única disciplina” (Lepschy, 
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�����������SRU�VXD�YH]��³D�OtQJXD��TXH�FRQVWLWXL�XPD�SDUWH�GD�OLQJXDJHP��
p�VXVFHSWtYHO�GH�XPD�GH¿QLomR�DXWyQRPD��H�GHYH�FRQVWLWXLU�R�REMHFWR�
LQWHJUDO�H�FRQFUHWR��GD�OLQJXtVWLFD´��/HSVFK\������������

 A linguagem, objeto da linguística, “só existe na forma de línguas 
diversas” (Martinet, 1991: 33), sendo que “língua” para o mesmo autor 
p��0DUWLQHW�������������

(…) um instrumento de comunicação segundo o qual, de modo variável, 
de comunidade para comunidade, se analisa a experiência humana em unidades 
SURYLGDV�GH�FRQWH~GR�VHPkQWLFR�H�GH�H[SUHVVmR�IyQLFD�±�RV�PRQHPDV��HVWD�H[-
pressão fónica articula-se por sua vez em unidades distintas e sucessivas – os 
IRQHPDV�±��GH�Q~PHUR�¿[R�HP�FDGD�OtQJXD�H�FXMD�QDWXUH]D�H�UHODo}HV�P~WXDV�
também diferem de língua para língua.

Não é possível falar nestes conceitos, sem invocar Saussure (1972: 
31-33), para o qual a língua é “un système de signes exprimant des idées” 
– um conjunto de unidades que se relacionam organizadamente dentro 
GH�XP�WRGR��e�³OD�SDUWLH�VRFLDOH�GX�ODQJDJH��H[WpULHXUH�j�O¶LQGLYLGX´��QmR�
SRGH�VHU�PRGL¿FDGD�SHOR�IDODQWH�H�REHGHFHQGR�jV�OHLV�GR�FRQWUDWR�VRFLDO�
estabelecido pelos membros da comunidade. Na perspetiva de Ducrot e 
7RGRURY��������������³D�OtQJXD�p�XPD�SXUD�SDVVLYLGDGH��$�VXD�SRVVH�S}H�
em jogo (...) as faculdades recetivas do espírito, e antes de tudo a memó-
ria. Correlativamente, qualquer atividade ligada à linguagem pertence 
j�IDOD´��TXH�SDUD�6DXVVXUH�������������H�/HSVFK\������������FRQVWLWXL�D�
“la partie individuelle du langage”, que ocorre entre, pelo menos, dois 
indivíduos. A língua, como já foi referido, representará o ato social, pois 
“não está completa em nenhum indivíduo, mas só existe perfeitamente 
QD�PDVVD´��/HSVFK\������������

Enquanto a fala é um acto individual da vontade e inteligência – em 
que distinguimos 1) as combinações com que o indivíduo usa o código, e 2) o 
mecanismo psicofísico de exteriorização –, a língua, que é registada passiva-
mente e não é uma função do sujeito falante, localiza-se no ponto do circuito da 
comunicação em que uma imagem auditiva se associa a um conceito – ambas 
entidades psíquicas, cuja união produz algo de natureza homogénea, não menos 
concreto que a fala.  

9HUL¿FD�VH�DVVLP�TXH�RV�FRQFHLWRV�GH�OtQJXD�H�D�IDOD�ID]HP�SDUWH�
da contextualização linguística do ser humano no âmbito social e não 
podem ser dissociados, uma vez que 
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(…) la langue est nécessaire pour que la parole soit intelligible et pro-
GXLVH�WRXV�VHV�HIIHWV���PDLV�FHOOH�FL�HVW�QpFHVVDLUH�SRXU�TXH�OD�ODQJXH�V¶pWDEOLVVH�
������F¶HVW�OD�SDUROH�TXL�IDLW�pYROXHU�OD�ODQJXH���FH�VRQW�OHV�LPSUHVVLRQV�UHoXHV�
HQ�HQWHQGDQW�OHV�DXWUHV�TXL�PRGL¿HQW�QRV�KDELWXGHV�OLQJXLVWLTXHV��,O�\�D�GRQF�
LQWHUGpSHQGDQFH�GH�OD�ODQJXH�HW�GH�OD�SDUROH���FHOOH�Oj�HVW�j�OD�IRLV�O¶LQVWUXPHQW�
HW�OH�SURGXLW�GH�FHOOH�FL��0DLV�WRXW�FHOD�QH�OHV�HPSrFKH�SDV�G¶rWUH�GHX[�FKRVHV�
absolument distinctes (Saussure, 1972 : 37-38). 
 
(P�VXPD��YHUL¿FD�VH�TXH�D�OtQJXD��XVDGD�GLIHUHQWHPHQWH��HP�IXQomR�

de determinada competência linguística, é um 

(…) conjunto de elementos convencionais que permite o exercício da 
IDFXOGDGH�GH�OLQJXDJHP��e�GH¿QLGD�FRPR�XPD�HQWLGDGH�VRFLDO�SHUWHQFHQWH�D�
uma comunidade e assenta num sistema de signos com normas e convenções 
próprias ao dispor de todos os elementos dessa sociedade (Nunes, Oliveira e 
6DUGLQKD��V�G������

A fala será assim “a utilização pessoal da língua. É a variante indi-
vidual, instável e pontual, dependente da intenção comunicativa” (Nunes, 
2OLYHLUD�H�6DUGLQKD��V�G������3RU�VXD�YH]�R�GLVFXUVR�LQFOXL�³R�FRQMXQWR�GH�
realizações possíveis na utilização da linguagem e na maneira como os 
utentes aplicam as normas linguísticas (Nunes, Oliveira e Sardinha, s/d: 
����3RU�RXWUDV�SDODYUDV��R�GLVFXUVR�SRGHUi�VHU��VHJXQGR�*RPHV�H�0RUHLUD�
(1997: 32), “um encadeamento estruturado de signos intencional, coerente 
H�VLJQL¿FDWLYR´��TXH�SRGHUi�DGTXLULU�YiULDV�IXQo}HV��&RPR�DWUiV�VH�GL]LD�

Através dele podemos exteriorizar sentimentos, desejos e opiniões (fun-
omR�H[SUHVVLYD���GDU�FRQWRUQRV�PDLV�GH¿QLGRV�DR�UHDO��FRQKHFr�OR�H�PDQLIHVWDU�
esse conhecimento (função cognitiva), partilhá-lo com outros seres humanos 
(função comunicativa) e, ainda, exercer o nosso poder levando outras pessoas 
a agir segundo a nossa vontade (função apelativa) (Nunes, Oliveira e Sardinha, 
V�G������

Além destas funções, também há a referir a função emotiva, 
centrada no emissor, que exprime diretamente uma emoção visando 
UHÀHWLU�VH�QDTXHOH�D�TXHP�VH�GLULJH��H�D�IXQomR�SRpWLFD��TXH�p�FHQWUDGD�
na mensagem e resulta da seleção e combinação de signos, nas relações 
HQWUH�VLJQL¿FDQWH�H�VLJQL¿FDGR��TXH�S}HP�HP�HYLGrQFLD�R�YDORU�HVWpWLFR�
da mensagem (Nunes e Oliveira e Sardinha, s/d: 10-13). Pelo exposto, 
podemos então dizer que a linguagem é um dos maiores atributos do 
Homem, que o distingue das demais espécies, sendo que a função co-
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municativa parece ser a essencial da linguagem e também aquela que 
confere sentido à capacidade humana da fala. Segundo Costa, Costa e 
*RQoDOYHV��������������

Uma das grandes conquistas genéticas do ser humano foi a linguagem. 
É esta faculdade mental inata, exclusiva da espécie humana, que permite a 
qualquer indivíduo adquirir, de forma espontânea (isto é, sem aprendizagem 
formal), a língua a que está exposto desde o nascimento e que virá a ser a sua 
língua materna.

Entre as várias formas de linguagem, que O. Ducrot e T. Todorov 
caracterizam (1991: 131-133), a verbal (oral ou escrita) é com certeza a 
que melhor permite distinguir a espécie humana, dado que possibilita o 
desenvolvimento do Homem enquanto ser individual e social: a “lingua-
gem verbal constitui (…) a propriedade que distingue a espécie humana 
dos restantes animais” (Faria, 1996: 12). Através da comunicação verbal, 
nomeadamente da palavra falada ou escrita, o Homem consegue expor 
aos outros as suas ideias e pensamentos. 

Segundo Ferdinand de Saussure (1972: 97), a palavra ou o que 
designa por “signo linguístico” é uma entidade psíquica de duas faces: o 
FRQFHLWR�H�D�LPDJHP�DF~VWLFD��LVWR�p��XP�VLJQL¿FDGR��TXH�GHVLJQD�R�FRQ-
WH~GR�VHPkQWLFR��H�XP�VLJQL¿FDQWH��TXH�GHVLJQD�D�LPDJHP�DF~VWLFD�RX�
JUi¿FD���(VWD�UHODomR�VLJQL¿FDQWH�VLJQL¿FDGR�p�DUELWUiULD�±�UHFRUGH�VH�D�
PXOWLSOLFLGDGH�GH�WHUPRV�TXH�H[LVWHP�SDUD�VLJQL¿FDU�XPD�PHVPD�UHDOLGDGH�
nas diferentes línguas existentes – e convencional, razão por que é objeto 
de aprendizagem formal. Tal como referem Spinelli e Ferrand (2009: 16), 
“toda a pessoa que fala uma língua, qualquer que ela seja, memorizou a 
DVVRFLDomR�HQWUH�D�IRUPD�H�D�VLJQL¿FDomR�QR�GHFXUVR�GR�VHX�GHVHQYROYL-
mento”. É graças a esta memorização que o Homem consegue transmitir 
conceitos e comunicar: “A aquisição dos signos linguísticos é, pois, uma 
condição prévia primordial da linguagem” (Spinelli e Ferrand, 2009: 
17).  Considera-se, ainda, que a palavra é a unidade linguística de base 
da linguagem escrita e falada, que possui uma determinada forma física, 
combinando letras ou de fonemas segundo determinadas regras. O domínio 
GD�GH¿QLomR�GH�³SDODYUD´�p�FRQWURYHUVR��6SLQHOOL�H�)HUUDQG�����������������

6HJXQGR�XPD�SULPHLUD�GH¿QLomR��XPD�SDODYUD�p�XP�REMHFWR�OLQJXtVWLFR�
que pode ser construído com elementos segundo as regras da morfologia, mas 
que corresponde à mais pequena unidade indivisível (...), [e] à ideia intuitiva 
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TXH�WHPRV�GH�SDODYUD��XPD�VHTXrQFLD�VRQRUD�RX�JUi¿FD�TXH��TXDQGR�HVFULWD��
corresponde a uma sequência de letras marginada por espaços ou sinais de 
SRQWXDomR��������'H�DFRUGR�FRP�D�VHJXQGD�GH¿QLomR��XPD�SDODYUD�FRUUHVSRQGH�
a uma entidade aprendida de cor. Trata-se de uma sequência arbitrariamente 
DVVRFLDGD�D�XPD�VLJQL¿FDomR�SDUWLFXODU��QR�VHQWLGR�VDXVVXULDQR���

O Homem é o único animal que fala (conversa, discursa) e “fala 
QXP�FyGLJR�TXH�HODERUD�QRYRV�VLJQL¿FDGRV�H�TXH�p�HVWUXWXUDGR�VHJXQGR�
regras” (Gomes e Moreira, 1997: 31). Na verdade, durante o processo de 
aquisição da linguagem o ser humano aprende gradualmente a falar com 
base na sua faculdade inata para a linguagem verbal, a partir da comuni-
dade onde está inserido e do seu desenvolvimento neurológico, intelectual 
e afetivo. Conhecer o sistema da língua é conhecer a sua gramática, isto 
é, “sons básicos, palavras e regras de formação, pronúncia e interpretação 
de frases” (Fromkin e Rodman, 1993: 30). Noutra formulação, mas não 
muito distante do próprio conceito de comunicação verbal, diríamos que 
“(…) a forma natural da interacção verbal entre os humanos baseia-se 
na utilização de expressões complexas (como as frases), obtidas pela 
combinação de palavras de diferentes categorias” (Eliseu, 2008: 20).

1.3. Comunicação verbal e não verbal

A primeira manifestação da comunicação humana iniciou-se quan-
do o homem utilizou os gestos e a voz para se expressar. Ao usar uma 
língua, pôde exteriorizar as suas necessidades, as suas ideias, os seus 
desejos, os seus conhecimentos através da comunicação interpessoal, 
utilizando para isso a fala. A linguagem oral surge, então, da necessidade 
de o homem verbalizar os seus pensamentos e de interagir com os ou-
tros membros da comunidade. A pouco e pouco, fruto da sua habilidade 
manual e intelectual, o homem desenvolveu a capacidade de produzir 
representações icónicas e criou a escrita, sistema capaz de exprimir 
JUD¿FDPHQWH�D�OLQJXDJHP�DFHOHUDQGR�WRGR�R�SURFHVVR�GH�FRQVWUXomR�GH�
uma cultura. Por esta razão, “a linguagem é primeiramente oral, sendo 
a escrita, enquanto representação do oral, um sistema secundário” (Sim-
�6LP��'XDUWH�H�)HUUD]�������������

A comunicação envolve assim a linguagem verbal (oral e escrita), 
a linguagem não verbal e/ou uma linguagem mista / “para-verbal”. Con-
sidera-se linguagem verbal aquela que se vale da língua, das palavras, 
sejam elas faladas ou escritas. A palavra (linguagem verbal) constituirá 
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assim, a forma mais simples e rigorosa de comunicação humana, “consti-
tuindo-se [linguagem verbal] o seu grande vínculo congregador” (Fonseca 
e Fonseca, 1990: 93). No processo comunicativo utiliza-se a linguagem 
verbal quando se usa a palavra, que ocorre na modalidade escrita, através 
das mais diversas formas, como os livros, os cartazes, as cartas e toda a 
imprensa escrita, ou na modalidade oral, presente no diálogo, na televisão, 
rádio, telefone, etc. Neste contexto, poderemos dizer que as práticas de 
comunicação verbal operam no domínio das competências da oralidade, 
da escrita e da leitura e são sistematizadas de forma transversal a estas 
competências através do CEL, “que permite o controlo das regras e a se-
lecção dos procedimentos mais adequados à compreensão e à expressão, 
em cada situação comunicativa” (Reis et al.���������������

A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que 
não seja a palavra, nomeadamente códigos visuais (imagens, símbolos, 
sinais luminosos...), códigos gestuais, (mímica, dança, linguagem ges-
tual dos surdos...) e códigos auditivos (música, sirenes das ambulâncias, 
toque de campainhas...).

Por outro lado, a linguagem mista combina as anteriores com 
desenhos, mímica, sinais luminosos, entre outros elementos, aos quais 
p�DWULEXtGD�XPD�VLJQL¿FDomR��7UDWD�VH��QRXWUD�IRUPXODomR��GH�XPD�FRP-
ponente para-verbal, usada para para auxiliar a interpretação da lingua-
gem verbal. De salientar que, além destes tipos de linguagem, há outros 
que permitem o intercâmbio de informação, como é o caso das imagens 
simbólicas (simbologia das cores ou dos objetos) e digitais (telecomu-
QLFDo}HV���1XQHV�H�2OLYHLUD�H�6DUGLQKD��V�G�����

9HUL¿FD�VH��DVVLP��TXH�D�OLQJXDJHP�p�PDLV�GR�TXH�D�OtQJXD�IDODGD�
H�HVFULWD��HQJORED�WRGD�H�TXDOTXHU�IRUPD�GH�FRPXQLFDU��VHMDP�ROKDUHV��
expressões, gestos, posturas (comunicação cinésica), tons de voz (comu-
nicação paralinguística) e até a gestão do próprio espaço (comunicação 
SUR[pPLFD�� �6DQWRV�� ������ ��������(PERUD� QD� VRFLHGDGH� DWXDO� R� XVR�
da linguagem verbal seja o meio de comunicação por excelência, pois 
permite transmitir de forma sistemática uma quantidade inesgotável de 
mensagens, a linguagem não verbal é de igual importância, funcionando 
como suporte e complemento daquela, uma vez que permite o conhe-
cimento real da mensagem recebida. Igualmente, a linguagem verbal é 
promotora da comunicação interpessoal, facilitando ou não a sua ocor-
rência, por um lado, ou evitando as ruturas e a existência de bloqueios 
comunicacionais, por outro.
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Sendo assim, a comunicação não verbal complementa a comuni-
cação verbal, possibilitando uma melhor interpretação das mensagens 
verbais. O som e o timbre de voz, o modo como se pronunciam as pala-
YUDV��RV�JHVWRV�H�D�SRVWXUD�FRQIHUHP�GHWHUPLQDGDV�H�GLIHUHQWHV�VLJQL¿-
cações à comunicação não verbal e um maior conhecimento do valor e 
da importância das mensagens para todos os intervenientes no processo 
comunicativo.
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2. Práticas de comunicação verbal: competências 
HVSHFt¿FDV
  
O ensino da língua portuguesa reveste-se de particular importân-

cia na formação de base dos falantes, uma vez que é através da língua 
materna que cada um estrutura a sua individualidade, o seu pensamento, 
a sua forma de agir, ao mesmo tempo que o faz sentir como parte inte-
grante de uma comunidade. Por sua vez, o desenvolvimento linguístico 
processa-se através do meio em que o indivíduo está inserido, das suas 
vivências linguísticas, que ocorrem nos vários contextos de socializa-
ção, pelo que o adequado domínio da língua é um fator essencial da sua 
formação, enquanto membro da comunidade.

Por este facto, convém realçar a relevância que a disciplina de 
/tQJXD�3RUWXJXHVD�3RUWXJXrV� SRVVXL� QR� FXUUtFXOR� R¿FLDO�� FRPR� IDWRU�
de suporte e integração, contribuindo desta forma para melhores níveis 
de literacia do aluno, que se pretende capacitado e socialmente inserido 
QXPD�VRFLHGDGH�HP�FRQVWDQWH�PXWDomR�H�DOLPHQWDGD�SRU�XP�ÀX[R�GH�
informação, nomeadamente escrita, “que distingue os seus membros 
pelos seus níveis de acesso a esta, bem como de capacidade de uso dessa 
PHVPD�LQIRUPDomR´��0DUWLQV�H�6i��������������3DUD�LVWR�p�IXQGDPHQWDO�
que os alunos desenvolvam as competências relacionadas com a fala e a 
HVFULWD�QD�HVFROD�FRP�YLVWD�D�XP�PHOKRU�VXFHVVR�HVFRODU�H�SUR¿VVLRQDO��
Ao entrar na escola e sujeito ao ensino formal, o aluno não só aperfeiçoa 
o domínio da oralidade, como desenvolve os restantes domínios. Isto é, 
aprende a reconhecer a informação linguística – compreensão oral e de 
leitura –, a produzi-la – expressão oral e escrita – e a atualizar o conhe-
cimento intuitivo da língua através do conhecimento explícito (Sim-Sim, 
'XDUWH�H�)HUUD]�������������

O desenvolvimento destas competências passa pela utilização da 
Língua Portuguesa, enquanto disciplina curricular, não só como veículo 
de transmissão de conhecimentos e desenvolvimento de competências, 
mas também “como uma disciplina universal, transdisciplinar, de discurso 
transversal a todas as áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares” 
(Bartolomeu e Sá, 2008: 16), uma vez que contribui para a aquisição de 
saberes instrumentais indispensáveis à aquisição de outros saberes rela-
cionados com a aprendizagem global. Recorrendo-se a palavras de Maria 
José Ferraz (2007: 20), a aprendizagem da língua materna “desencadeia 
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SURFHVVRV�FRJQLWLYRV����IDFLOLWD�D�DSUHQGL]DJHP�GH�OtQJXDV�HVWUDQJHLUDV��
��SURSLFLD�R�DXWRFRQKHFLPHQWR����DODUJD�R�FRQKHFLPHQWR�GR�PXQGR����ID-
FLOLWD�R�UHODFLRQDPHQWR�FRP�RV�RXWURV����SHUPLWH�R�DFHVVR�j�LQIRUPDomR��
j�FXOWXUD����SRVVLELOLWD�R�VXFHVVR�VRFLDO�H�QR�WUDEDOKR���´��

 Tendo por base uma perspetiva histórica, Rui Castro e Maria de 
/RXUGHV�6RXVD���������������UHIHUHP�TXH�D�WUDQVYHUVDOLGDGH�GD�/tQJXD�
Portuguesa está presente nas várias tentativas de reforma operadas no 
sistema educativo português, sobretudo a partir de 1986. A Lei de Bases 
GR�6LVWHPD�(GXFDWLYR��/HL�Q��������GH����GH�RXWXEUR��DUW������������DVVLP�
como o Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de agosto consideram todos os 
espaços curriculares como um “lugar de desenvolvimento sistemático e 
RULHQWDGR�GH�FRPSHWrQFLDV�QR�GRPtQLR�GD�OtQJXD�PDWHUQD´��GH¿QLQGR�D�
como uma “formação transdisciplinar”. Referem ainda que a valorização 
do ensino da Língua Portuguesa é visível “na percentagem de unidades 
de tempo que lhe estão reservadas nos planos de estudo, na sua presença 
obrigatória ao longo do currículo e na sua conceção como disciplina 
integradora, passível de atravessar transversalmente entre conteúdos 
disciplinares” (Castro e Sousa, 1999: 10).

$V�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�GH¿QLGDV�SDUD�D�GLVFLSOLQD�GH�/tQJXD�
Portuguesa, no âmbito do Currículo Nacional do Ensino Básico (Minis-
tério da Educação, 2001), presentemente revogado, seguem também as 
SURSRVWDV�GR�¿QDO�GDV�GpFDGDV�GH����H����GR�VpFXOR�SDVVDGR��VDOLHQWDQGR�
que a meta é desenvolver nos jovens um conhecimento da língua que lhes 
permita atingir competências essenciais para a sua evolução no processo 
GH�HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�H�SDUD�D�VXD�IXWXUD�LQWHJUDomR�VRFLRSUR¿VVLRQDO��
A importância destas competências é ainda sublinhada por Inês Sim-Sim, 
,QrV�'XDUWH�H�0DULD�-RVp�)HUUD]��TXDQGR�D¿UPDP�TXH�R�HQVLQR�DSUHQGL-
zagem da Língua Portuguesa, durante a educação básica, deve promover 
o desenvolvimento de cinco competências nucleares: Compreensão 
do Oral, Leitura, Expressão Oral, Expressão Escrita e Conhecimento 
Explícito. Segundo as autoras (1997: 33), estas competências devem 
ser desenvolvidas não só na área curricular de Língua Portuguesa, mas 
também em outras áreas curriculares, disciplinares e não disciplinares, 
SRLV�VmR�IXOFUDLV�SDUD�D�IRUPDomR�FLHQWt¿FD��VRFLDO�H�SHVVRDO�GR�DOXQR�H�
dão “a todas as crianças e jovens que a frequentam [a escola] idênticas 
oportunidades de desenvolverem as suas capacidades”. 

No que se refere às últimas reformas curriculares, nomeadamente 
DV�HVWLSXODGDV�QR�'HFUHWR�/HL�Q�����������GH���GH�DJRVWR�H�UHD¿UPDGDV�
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QR�'HFUHWR�/HL�Q������������GH���GH�MXOKR��WDPEpP�p�YLVtYHO�D�YDORUL-
zação do ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, assumida como 
“conhecimento estruturante” no currículo do ensino básico e secundário. 
Esta valorização é concretizada no reforço da carga horária na disciplina 
de Língua Portuguesa/Português e nas orientações programáticas dos 
novos PPEB, (Reis et al., 2009). Neste documento também é visível 
esta tendência, logo a começar na organização programática do 1.º ci-
clo ao assumir-se o carácter transversal do Português como “um saber 
fundador, que valida as aprendizagens em todas as áreas curriculares e 
contribui de um modo decisivo para o sucesso escolar dos alunos” (Reis 
et al., 2009: 21).

3HOR�H[SRVWR��YHUL¿FD�VH�TXH�D�/tQJXD�3RUWXJXHVD�DMXGD�D�UHIRUoDU�
e a completar o desenvolvimento das competências gerais de transversa-
lidade disciplinar e não disciplinar ao operacionalizar-se nos seus vários 
domínios: oralidade, escrita, leitura e conhecimento explícito da língua, 
pois ela 

(…) é o instrumento de aprendizagem em todo o currículo (ou seja, é 
veículo de comunicação entre professores e alunos e um espaço privilegiado para 
o desenvolvimento das competências cognitivas, linguísticas e comunicativas 
dos alunos) (Bartolomeu e Sá, 2008: 17).

2.1. Oralidade: compreensão oral e expressão oral

&RORFDGRV�SHUDQWH�R�SDUDGLJPD�GD�GH¿QLomR�GH�FRPXQLFDomR�RUDO��
o senso comum leva-nos para a noção de algo que se transmite de viva 
voz, por antítese ao que é escrito. De facto, a comunicação oral é uma 
prática social realizada através de sons emitidos pelo aparelho fonador 
a fala. Pressupõe um reconhecimento e/ou produção de ideias, conforme 
se esteja no domínio da compreensão oral (reconhecimento) ou no da 
expressão oral (produção). 

A compreensão oral, a par da expressão oral, é apresentada nos 
QRYRV�33(%�FRPR�XPD�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD�LPSOLFDGD�QDV�DWLYLGDGHV�
linguísticas que se processam de modo oral, sendo que a compreensão 
oral�p�GH¿QLGD�FRPR�³D�FDSDFLGDGH�SDUD�DWULEXLU�VLJQL¿FDGR�D�GLVFXUVRV�
orais em diferentes variedades do português” (...) [envolvendo] recepção 
H�D�GHVFRGL¿FDomR�GD�PHQVDJHP�SRU�DFHVVR�D�FRQKHFLPHQWR�RUJDQL]DGR�
na memória” (Reis et al., 2009: 16). Embora a compreensão oral e a 
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expressão oral estejam intimamente relacionadas, a compreensão oral é 
de extrema importância, na medida em que a “capacidade de comunicar 
[se] adquire porque primeiro se ouve e se escuta” (Ferraz, 2007: 29). 
De facto, a criança ouve/compreende e só depois é que fala, pelo que 
p�GH�WRGR�FRQYHQLHQWH�YHUL¿FDU�TXDO�D�PHVWULD�OLQJXtVWLFD�GD�FULDQoD�j�
HQWUDGD�GD�HVFROD��SRLV�XPD�GH¿FLHQWH�FRPSUHHQVmR�RUDO�LPSOLFD�SHUGD�
de informação e afeta a produção da mesma, constituindo tal facto, 
muitas vezes, causa de insucesso escolar. A criança pode não possuir 
XP�YRFDEXOiULR�PXLWR�H[WHQVR�H�GLYHUVL¿FDGR��QHP�WHU�VLGR�H[SRVWD�D�
discursos com certo grau de formalidade e complexidade que elevem o 
seu nível de compreensão oral. Assim, após constatação desta situação, 
competirá à escola:

(...) ensinar os alunos a saber ouvir – i.e., a prestar atenção ao interlo-
FXWRU�±�D�LGHQWL¿FDU�FRP�FODUH]D�R�HVVHQFLDO�GD�PHQVDJHP��D�DSUHHQGHU�R�¿R�
FRQGXWRU�GH�XPD�H[SRVLomR��D�LGHQWL¿FDU�RV�SRQWRV�FUtWLFRV�GH�XP�DUJXPHQWR�H�
D�SDUWLFLSDU�GH�IRUPD�DSURSULDGD�H�H¿FD]�QXPD�GLVFXVVmR�GH�JUXSR��6LP�6LP��
Duarte e Ferraz, 1997: 27).

Do mesmo modo, a exposição dos alunos a diferentes tipos de 
discursos orais, de complexidade e formalidade crescentes, contribuirá 
para o alcance do nível de mestria requerido por esta competência.

Por outro lado, a expressão oral é apresentada como a 

�«��FDSDFLGDGH�GH�SURGX]LU�VHTXrQFLDV�IyQLFDV�GRWDGDV�GH�VLJQL¿FDGR�
e conformes à gramática de uma língua (...). Esta capacidade envolve o pla-
neamento do que se pretende dizer, a formatação linguística do enunciado e a 
execução articulatória do mesmo (Sim-Sim, Duarte e Ferraz, 1997: 28).

Ao entrar na escola, a criança já domina um saber linguístico 
adquirido de forma natural e espontânea, o que lhe permite participar 
numa conversação também espontânea, onde o conhecimento dos papéis 
dos interlocutores e a cooperação entre eles é um dado apreendido. Por 
conseguinte, a escola deverá

������SURSRUFLRQDU�DSUHQGL]DJHQV�FRQGXFHQWHV�D�XPD�H[SUHVVmR�ÀXHQWH�H�
adequada nos géneros formais e públicos, que se caracterize por um vocabulário 
SUHFLVR�H�GLYHUVL¿FDGR�H�SRU�XPD�SURJUHVVLYD�FRPSOH[LGDGH�VLQWiFWLFD��2�DOXQR�
deve, por isso, ser preparado para se exprimir em Português padrão nas situações 
que o exigem: para pedir e dar informações em contexto formal, para defender 
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um ponto de vista, para participar construtivamente num debate, para estruturar 
uma exposição, para planear colectivamente actividades a realizar (Sim-Sim, 
Duarte e Ferraz, 1997: 29).

O caminho que vai da comunicação espontânea ao uso das formas 
do oral adequadas à diversidade de situações é longo. Tal como refere 
Maria José Ferraz (2007: 30): 

Para que os alunos sejam claros no seu modo de expressão (correcta 
articulação dos sons e uso de um registo de voz adequado), para que progres-
VLYDPHQWH�XWLOL]HP�XP�YRFDEXOiULR�ULJRURVR�H�GLYHUVL¿FDGR�RX�VH�VLUYDP�GH�
estruturas gramaticais complexas, e ainda para que saibam argumentar ou se-
OHFFLRQDU�HVWUDWpJLDV�SDUD�D�>VLF@�SODQL¿FDU�XP�WH[WR�D�SURGX]LU��VHUi�QHFHVViULR�
tempo para um ensino que permita uma aprendizagem consistente.

9HUL¿FD�VH��SHOR�H[SRVWR��TXH�D�RUDOLGDGH�QD�HVFROD�H�PXLWR�FRQFUH-
tamente na aula de Língua Portuguesa é fundamental, constituindo uma 
condição necessária para a aquisição e aperfeiçoamento de competências 
linguísticas. Nos PPEB é destacada esta importância ao assumir-se igual 
relevo para o desenvolvimento das competências do modo oral e do modo 
escrito. Embora a competência oral tenha sido introduzida paulatinamente 
nos vários programas, é um facto que a oralidade em contexto de sala de 
DXOD�p��SRU�YH]HV��DERUGDGD�GH�IRUPD�VXSHU¿FLDO��RX�VHMD��VHP�REMHWLYRV�
HVSHFt¿FRV��QHP�D�SUHRFXSDomR�GH�XP�HQVLQR�HVWUXWXUDGR��SULQFLSDOPHQWH�
no que concerne ao seu uso em contextos formais e planeados. Os próprios 
manuais escolares de Língua Portuguesa nem sempre atribuíam grande 
espaço e atenção à matéria, no sentido do seu desenvolvimento mais do 
espontâneo. Ora, nos seus princípios estruturantes, os PPEB realçam a ne-
FHVVLGDGH�GH�GHVHQYROYHU�HVWD�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD��SHOR�TXH�SURS}HP�
atividades para trabalhar o oral na sala de aula em contextos variados, 
onde os alunos tomem a palavra, de forma a adquirirem competências 
FRPXQLFDWLYDV��(QWUH�DV�HYLGrQFLDV�TXH�MXVWL¿FDP�R�LQWHUHVVH�FUHVFHQWH�
QR�WUHLQR�HVSHFt¿FR�GDV�FRPSHWrQFLDV�RUDLV��RV�DXWRUHV�GR�JXLmR�SDUD�D�
implementação dos PPEB destacam os seguintes aspetos (Silva, Bastos, 
Duarte e Veloso, 2011: 8): 

A realização oral das línguas é a verdadeira essência/natureza das línguas: 
só uma parte diminuta das línguas faladas do Mundo tem representação escrita 
�������WRGDV�DV�OtQJXDV�IRUDP�IDODGDV�PXLWR�DQWHV�GH�VHUHP�HVFULWDV��������
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(…) o uso da dimensão oral está sujeito, tal como o da escrita, a condições 
de formalidade e planeamento equiparáveis ao uso escrito. (...) É do bom uso do 
RUDO�TXH�UHVXOWD��RX�SHOR�PHQRV�GHSHQGH��R�VXFHVVR�GR�RUDGRU�������

(…) o uso de certas marcas linguísticas nas produções orais exerce 
LQÀXrQFLD�QD�SHUFHSomR�VRFLDO�GRV�IDODQWHV��DV�PDUFDV�GLDOHWDLV�SUHVHQWHV�QR�
discurso de um falante são, juntamente com outras marcas linguísticas, objecto 
de atenção e avaliação, por vezes inconsciente, dos seus interlocutores.

Os mesmos autores (Silva, Bastos, Duarte e Veloso, 2011: 9) des-
tacam ainda o facto de a exploração da dimensão oral trazer melhorias a 
outros níveis do desenvolvimento de uma consciência explícita da língua, 
das suas estruturas e das suas propriedades:

O trabalho estruturado da expressão oral permitirá ainda, a nosso ver, 
que se abordem e/ou aprofundem outras questões e dimensões da prática lin-
guística dos falantes, igualmente contempladas nos programas escolares, tais 
FRPR����DGHTXDomR�SUDJPiWLFD�GR�GLVFXUVR����FRQVFLrQFLD�GD�YDULDomR�GLDOHWDO�H�
VRFLROHWDO����WUHLQR�GH�FRPSHWrQFLDV�VRFLDLV����WUHLQR�GH�SUiWLFDV�DUJXPHQWDWLYDV�
H�GH�WpFQLFDV�EiVLFDV�GR�XVR�SUR¿VVLRQDO�GD�OtQJXD�

2.2. Leitura

Os programas de Português assumem a leitura como uma compe-
WrQFLD�HVSHFt¿FD�D�GHVHQYROYHU�FRP�REMHWLYRV�SUySULRV��³YDORUL]DQGR�D�
competência leitora, a capacidade de compreender, de atribuir sentido 
àquilo que lê, e ainda a necessidade de contactar com obras completas 
de autores nacionais e estrangeiros, sugerindo uma progressiva autono-
PLD´��6RXVD��������������2V�33(%�DERUGDP�HVWD�FRPSHWrQFLD�³FRPR�
um processo interactivo que se estabelece entre o leitor e o texto, em 
TXH�R�SULPHLUR�DSUHHQGH�H�UHFRQVWUyL�R�VLJQL¿FDGR�RX�RV�VLJQL¿FDGRV�GR�
segundo” (Reis et al.�������������(VWD�UHFRQVWUXomR�LPSOLFD�LGHQWL¿FDU�
DV�UHODo}HV�HQWUH�VLJQRV�JUi¿FRV�H�WH[WRV�SDODYUDV�RUDLV��HQWUH�JUDIHPDV�
H�IRQHPDV��HQWUH�SDODYUDV�H�D�VXD�HVWUXWXUD�IRQpWLFD��LPSOLFD��D¿QDO��R�
desenvolvimento de uma consciência fonológica (Freitas, Alves, Costa, 
2007). A chave para o sucesso deste desenvolvimento “está na mão dos 
SURIHVVRUHV´��6LOYD�������������TXH�R�PHVPR�p�GL]HU��QD�HVFROD���

Na realidade, a leitura pressupõe uma compreensão que irá resultar 
da interação do leitor/aluno com o texto, bem como com o seu contexto, 
R�TXH�OKH�LUi�SHUPLWLU�PHOKRUDU�D�FDSDFLGDGH�GH�OHLWXUD��GHVFRGL¿FDQGR�H�



��Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

DWULEXLQGR�VLJQL¿FDGR�jV�SDODYUDV�TXH�Or�GH�PRGR�D�REWHU�LQIRUPDo}HV��SRU�
um lado, e organizar o conhecimento, por outro. Não sendo um processo 
de aquisição natural e espontânea, a leitura exige um ensino formal muito 
para além da decifração de sequências grafemáticas. Por este facto, as 
intenções ou motivações subjacentes ao ato de ler são importantes, uma 
vez que “porquê” ou “para quê” determinam o processo de leitura. Tal 
como referem Silva, Bastos, Duarte e Veloso (2009: 8) “em contexto 
HVFRODU�GH�VDOD�GH�DXOD��D�RULHQWDomR�RX�D�¿QDOLGDGH�GDGD�j�OHLWXUD�YDL�
QDWXUDOPHQWH�GHWHUPLQDU� H� FRQ¿JXUDU� DV� H[SHULrQFLDV�GH� OHLWXUD�H�YDL�
também conduzir o aluno a construir perspetivas sobre o que é o ato de 
ler”. Duarte (2006: 36) já evidenciou que a leitura de um texto “sem pro-
SyVLWRV�HVSHFt¿FRV” difere da que tem em vista a aprendizagem, sendo a 
primeira mais automatizada ao nível da micro- e macro-estrutura textuais, 
enquanto a segunda exige “momentos de releitura”, “recurso a estratégias 
de retenção da informação”, “realização constante de inferências que 
permitam integrar a informação nova no conhecimento prévio do leitor”. 

Na verdade, a leitura aperfeiçoa-se e aprofunda-se através da plura-
lidade das experiências e atividades de leitura, pelo que será impreterível 
que os alunos se encontrem motivados para a leitura, e que as ativida-
GHV�SURSRVWDV�VHMDP�RULHQWDGDV�SDUD�XPD�¿QDOLGDGH��LVWR�p��TXH�WHQKDP�
REMHWLYRV�FODURV�H�SUHFLVRV��H�TXH�FRQVWLWXDP�GHVD¿RV�GH�DSUHQGL]DJHP�
(Silva, Bastos, Duarte e Veloso, 2009: 8). O treino é fundamental, pois 
o contacto continuado com os textos favorece o desenvolvimento de 
capacidades intelectuais, o alargamento do horizonte cultural, e a cons-
tituição da identidade pessoal e social do aluno ao ajudar a consolidar 
uma memória cultural (Silva, Bastos, Duarte e Veloso, 2009: 12-13). Por 
outro lado, importa preparar o aluno para a leitura crítica de textos, ou 
seja, proporcionar-lhe situações que permitam compreender o texto e as 
intenções a ele subjacentes, uma vez que só a conjugação destes fatores 
permite a formação de leitores competentes (Silva, Bastos, Duarte e 
Veloso, 2009: 11-12).

2�SHUFXUVR�GD�DSUHQGL]DJHP�GD�OHLWXUD�GHYH�FXOPLQDU�QD�ÀXrQFLD��
R�TXH�LPSOLFD�UDSLGH]�GH�GHFLIUDomR��SUHFLVmR�H�H¿FLrQFLD�QD�H[WUDomR�
GR�VLJQL¿FDGR�GR�PDWHULDO�OLGR��$�UHVSHWLYD�PHVWULD�SHUPLWLUi�R�DXPHQWR�
do potencial comunicativo, na medida em que um bom leitor terá mais 
facilidade nas outras aprendizagens escolares, pois a leitura é a grande 
facilitadora das aprendizagens escolares e do desenvolvimento cognitivo. 
/RJR��p�IXQomR�GD�HVFROD�³ID]HU�GH�FDGD�DOXQR�XP�OHLWRU�ÀXHQWH�H�FUtWLFR��
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capaz de usar a leitura para obter informação, organizar o conhecimento 
e usufruir o prazer recreativo que a mesma pode proporcionar” (Sim-Sim, 
Duarte e Ferraz, 1997: 28).

&LHQWHV�GDV�GL¿FXOGDGHV�GRV�DOXQRV�TXDQWR�DR�HQVLQR�H�j�DSUHQ-
dizagem da leitura, evidenciadas em estudos internacionais sobre a 
literacia de leitura (PISA, 2000, 2003, 2009) e em estudos preparatórios 
à elaboração do Programa de Português (DGIDC, 2008), os autores dos 
PPEB insistem no assunto

(...) através da ênfase colocada nas competências de leitura a desenvolver 
e nas orientações de gestão, que sublinham a importância de experiências de 
DSUHQGL]DJHP�VLJQL¿FDWLYDV�H�GHVD¿DGRUDV��TXH�SRVVLELOLWHP�D�SURJUHVVmR�GRV�
DOXQRV�SDUD�SDWDPDUHV�VXFHVVLYRV�HP�WHUPRV�GH�PDLRU�FRPSOH[LGDGH�H�H¿FiFLD�
OHLWRUD��6LOYD��%DVWRV��'XDUWH�H�9HORVR�����������

No âmbito da leitura, os PPEB apontam ainda para a utilização de 
diversos textos e suportes de escrita, incluindo os facultados pelas novas 
tecnologias, realçando a importância dos textos literários, enquanto “tes-
temunhos de um legado estético e não integrados como casos tipológicos 
a par de outros com muito menos densidade cultural” (Reis et al., 2009: 
����$OpP�GLVVR��R�³FRQWDFWR�FRP�GLIHUHQWHV�géneros literários possibilita 
a vivência de diferentes formas de gerar sentidos, de diferentes formas 
de ler o mundo e de organizar a informação” (Reis et al.����������������
5H¿UD�VH�DLQGD�³D�DEHUWXUD�H[SOtFLWD�j�OLWHUDWXUD�SDUD�FULDQoDV�H�MRYHQV��
quer pela ligação ao Plano Nacional de Leitura (no 1.º e 2.º ciclos), quer 
pelo alargamento do elenco de obras e textos propostos para leitura no 
����FLFOR´��6LOYD��%DVWRV��'XDUWH�H�9HORVR�����������

9HUL¿FD�VH��DVVLP��TXH�D�SUHRFXSDomR�FRP�D�OHLWXUD�H�FRP�RV�REMH-
tivos que lhe servem de suporte estão regulados através dos programas 
de Português. No entanto, em contexto escolar, a prática pedagógica 
assenta sobretudo no manual escolar, considerado um imprescindível 
auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, assumindo-se mais como 
“um elemento regulador das práticas pedagógicas, quando deveria ser 
XP�LQVWUXPHQWR�RULHQWDGRU´��0DUWLQV�H�6i��������������3RU�HVWH�IDFWR��R�
manual escolar constitui um importante instrumento no desenvolvimento 
GD�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD�GD�OHLWXUD��VHMD�HOD�UHFUHDWLYD�GH�IUXLomR�RX��SRU�
RXWUR�ODGR��XPD�OHLWXUD�GH�DSUHQGL]DJHP��D¿QDO�R�TXH�D�UHWyULFD�FOiVVLFD�
visava com os princípios do delectare, a par de docere e movere. 
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2.3. Escrita

Como é sabido, a escrita, enquanto sistema de signos usados para 
UHSUHVHQWDU�JUD¿FDPHQWH�D�OtQJXD��FRQVWLWXL�XPD�GDV�JUDQGHV�FRQTXLVWDV�
da Humanidade, graças à escrita se acede a volume imenso de conhe-
cimentos e se garante o progresso. Esta, aliás, a razão da valorização 
tradicional da escrita face à oralidade. Não se esqueça, porém, que a 
informação foi veiculada, antes do aparecimento da escrita, através da 
comunicação oral, além de imagens e símbolos pictóricos que visavam 
UHSUHVHQWDU�REMHWRV�RX�LGHLDV��HVFULWD�LGHRJUi¿FD���$�JUDQGH�FRQTXLVWD�GD�
HVFULWD�IRL�D�FULDomR�GR�DOIDEHWR�RX�VLVWHPD�GH�VLQDLV�JUi¿FRV�±�JUDIHPDV�
– representativos dos sons / fonemas da linguagem humana, reduzindo, 
assim, a linguagem escrita a um pequeno número de símbolos, cuja 
combinação forma palavras.

&RPR�D¿UPD�'HOJDGR�0DUWLQV�������������DR�FRQWUiULR�GD�DTXLVLomR�
da linguagem oral, a escrita não resulta de processo de aquisição, mas de 
aprendizagem formal, “isto é, não é interiorizada apenas pela exposição 
a documentos escritos”. Sabe-se que o homem é dotado da capacidade 
GH�IDODU�Ki�PLOpQLRV��QR�HQWDQWR��D�FDSDFLGDGH�GH�UHSUHVHQWDomR�JUi¿FD�
nunca foi generalizada, mas reservada a um número restrito de pessoas: 
aos monges medievais que sabiam ler, a copistas que reproduziam me-
canicamente os documentos (Delgado-Martins, 1996: 87). 

Com o desenvolvimento da Humanidade, reconheceu-se a necessi-
dade do ensino da escrita, dada a complexidade que lhe é inerente e que 
VH�UHFRQKHFH�QD�VXD�GH¿QLomR�SUHVHQWH�QRV�33(%��5HLV�et al.: 2009:16):

2�UHVXOWDGR��GRWDGR�GH�VLJQL¿FDGR�H�FRQIRUPH�j�JUDPiWLFD�GD�OtQJXD��GH�
XP�SURFHVVR�GH�¿[DomR�OLQJXtVWLFD�TXH�FRQYRFD�R�FRQKHFLPHQWR�GR�VLVWHPD�GH�
UHSUHVHQWDomR�JUi¿FD�DGRSWDGR��EHP�FRPR�SURFHVVRV�FRJQLWLYRV�H�WUDQVOLQJXtV-
ticos complexos (planeamento, textualização, revisão, correcção e reformulação 
do texto.

Com a entrada na escola e sujeita a um ensino formal, a criança, 
não só aperfeiçoa o domínio da oralidade, como desenvolve os restantes 
domínios. Na verdade, é precisamente no contexto escolar que a criança 
LQLFLD�D�DSUHQGL]DJHP�IRUPDO�GD�HVFULWD��6pUJLR�1L]D�������������UHIHUH�
a este propósito “a escola e o poder discriminatório da escrita”, já que 
a escola “foi sempre a escola da escrita”. Um contacto prévio com ma-
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teriais escritos pode exercitar as crianças, não só no suporte de leitura, 
mas também na mecânica da escrita, no que respeita aos instrumentos 
de escrita. De facto, um contacto precoce com a escrita no meio familiar 
e social contribuirá também para um maior desenvolvimento das suas 
competências à entrada na escola. Maria Raquel Delgado-Martins (1996: 
92) refere a existência de vários estudos que mostram que a aprendizagem 
da escrita (e o mesmo se passa com a leitura) será tanto mais desenvolvi-
da quanto mais precoces forem as práticas de literacia e o contacto com 
materiais escritos, independentemente do desempenho oral. O processo 
de desenvolvimento da escrita não se cola ao da fala, de que difere em 
termos de estrutura e de funcionamento. Quando aprende a escrever, 
“a criança precisa se desligar do aspecto sensorial da fala e substituir 
SDODYUDV�SRU�LPDJHQV�GH�SDODYUDV´��9\JRWVN\�������������R�TXH�LPSOLFD�
o conhecimento da estrutura sonora da palavra e a boa combinação de 
palavras para formar sequências frásicas. A natureza abstrata da escrita 
exige desempenhos de maior complexidade, requer um “ensino explí-
cito e sistemático e uma prática frequente e supervisionada” (Sim-Sim, 
Duarte e Ferraz, 1997: 30).  

A expressão escrita é um meio poderoso de comunicação e a sua 
aprendizagem exige o domínio de técnicas e estratégias precisas, que 
XOWUDSDVVDP�R�FRQKHFLPHQWR�GD�FDOLJUD¿D�H�GD�RUWRJUD¿D��PDV�WUDEDOKDP�
processos cognitivos de planeamento da produção escrita (o que se vai 
transmitir e sua organização), de formatação linguística dos conteúdos (es-
colha lexical e organização frásica de forma coesa, coerente e adequada), 
de organização textual (Sim-Sim, Duarte e Ferraz, 1997: 30). Temos, assim, 
segundo Emília Amor (2003: 112), três etapas principais no processo de 
HVFULWD�� SURSULDPHQWH�GLWR�� D�SODQL¿FDomR�� D� WH[WXDOL]DomR� H� D� UHYLVmR��
VHQGR�TXH�³D�SODQL¿FDomR�FRQVLVWH�QD�PRELOL]DomR�GH�FRQKHFLPHQWRV�HP�
sentido lato, (…) visando (…) a representação de um destinatário e de um 
objectivo da comunicação (…) e a concepção de um esquema organizati-
YR�FRQGXFHQWH�DR�GLVFXUVR�QD�VXD�IRUPD�¿QDO´��HQTXDQWR�D�WH[WXDOL]DomR�
respeita “à conversão, em linguagem escrita e em texto, do material 
VHOHFFLRQDGR�H�RUJDQL]DGR´�QD�SODQL¿FDomR��3RU�¿P��D�UHYLVmR�³FRQVLVWH�
na (re)leitura do texto para aperfeiçoamentos e correcções, sobretudo de 
superfície” (Amor, 2003: 112). É, pois, imperativo que a escola, como 
instituição educativa, proporcione situações que garantam: 

(…) a aprendizagem das técnicas e das estratégias básicas da escrita 
(incluindo as de revisão e autocorreção), bem como o domínio pelos alunos das 
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variáveis essenciais nela envolvidas – nomeadamente o assunto, o interlocutor, a 
situação e os objectivos do texto a produzir (Sim-Sim, Duarte e Ferraz, 1997: 31).  

A escola é o local privilegiado para o desenvolvimento destes 
exercícios que envolvem a aprendizagem das correspondências som/letra 
e a compreensão das diferentes funções da escrita1, sempre em estreita 
relação com a aprendizagem da leitura. Segundo os PPEB (Reis et al., 
2009: 70-71), na aprendizagem da escrita está implicado o desenvolvi-
mento de três competências: 

�«��D�FRPSHWrQFLD�JUi¿FD��UHODWLYD�DR�GHVHQKR�GDV�OHWUDV���D�FRPSHWrQFLD�
RUWRJUi¿FD��UHODWLYD�DR�GRPtQLR�GDV�FRQYHQo}HV�GD�HVFULWD���H�D�FRPSHWrQFLD�
compositiva (relativa aos modos de organização das expressões linguísticas 
para formar um texto). O desenvolvimento destas competências é de uma im-
portância capital, pois uma vez automatizadas as duas primeiras competências 
haverá maior disponibilidade para investir nas tarefas que dizem respeito à 
competência compositiva.

Por sua vez, automatizada a prática de redação, esta passará a 
constituir um meio de expressão e desenvolvimento pessoal, uma vez 
que “conduz a uma apropriação mais sistematizada do conhecimento e 
GHVHQFDGHLD�KiELWRV�GH�SODQL¿FDomR�GR�GLVFXUVR�TXH�SHUPLWHP�H[HUFHU�
um controlo mais rigoroso e consciente da atividade linguística e comu-
nicativa” (Reis et al.������������������

2.4. Conhecimento explícito da língua 

Por conhecimento explícito da língua (CEL) entende-se “o co-
QKHFLPHQWR�UHÀH[LYR�H�VLVWHPiWLFR�GR�VLVWHPD�LQWXLWLYR�TXH�RV�IDODQWHV�
conhecem e usam, bem como o conhecimento dos princípios e regras 
que regulam o uso oral e escrito desse sistema (Duarte, 2008: 17). Este 
conhecimento é autónomo, explícito, formal e sistematizado, por trans-
YHUVDO�TXH�VHMD�D�WRGRV�RV�VDEHUHV��FRPR�p�IUHTXHQWHPHQWH�LQYRFDGR��RV�
seus conteúdos são “objecto de aprendizagem em si mesmos”, além de 
encarados “como alicerces indispensáveis ao aperfeiçoamento dos de-

1  “$V�IXQo}HV�GD�HVFULWD�VmR�P~OWLSODV�H�YDULDGDV��HVFUHYH�VH�SDUD�LGHQWL¿FDU�
algo ou alguém, para mobilizar a acção, para recordar, para satisfazer pedidos ou 
H[LJrQFLDV�� SDUD� UHÀHFWLU�� DSUHQGHU� H� SDUD� FULDU”� �*UDEH� H� .DSODQ� apud Sim-Sim, 
Duarte e Ferraz, 1997: 30).
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sempenhos nas outras competências” (Reis et al., 2009: 16). Quer isto 
dizer que o CEL ou, de forma mais alargada, a gramática ou, ainda mais 
genericamente, a língua portuguesa (enquanto língua materna), é língua 
de conhecimento, sobretudo se for concretizado na base da descoberta, 
e é também “língua de desenvolvimento do conhecimento da criança 
nativa, já que o desenvolvimento se faz a par e através do conhecimento 
H�XVR�GD�OtQJXD�PDWHUQD´��)DULD����������������,PSRUWkQFLD�GR�FRQKH-
cimento da gramática ou da consciência metalinguística, por um lado, 
e a necessidade de um estudo de per si deste objeto, por outro, foram 
explicitamente defendidas em intervenções ocorridas na CIEP (2007), 
ao nível de vários graus de ensino: 

(...) a aprendizagem da gramática é facilitadora e espoletadora do de-
senvolvimento de competências na oralidade, na escrita e na leitura (Costa, J., 
������������

(...) o ensino da gramática é condição necessária para que o conhecimento 
linguístico intuitivo e inconsciente se torne acessível e se constitua num conhe-
cimento metalinguístico que possa servir em tarefas de compreensão e de pro-
GXomR��SDUWLFXODUPHQWH�QD�PRGDOLGDGH�HVFULWD�GD�OtQJXD��&RVWD��0���������������

�7DO�FRPR�D�TXtPLFD��D�ItVLFD��D�KLVWyULD��D�¿ORVR¿D��HWF���GHIHQGR�������TXH�
também a gramática deverá constituir objecto de estudo em disciplina própria, 
R�TXH�LPSRUi�GH¿QLU�R�PHWDGLVFXUVR�JUDPDWLFDO�TXH�VH�HOHJHUi�SDUD�R�HQVLQR�
�%DUERVD������������������

Com um papel mais ou menos positivo, o envolvimento da escola, 
desde o ensino básico ao universitário, está implicado em tais considera-
ções, porque é suposto caber-lhe a responsabilidade do desenvolvimento 
desta consciência linguística dos alunos e a consequente responsabilidade 
SHOR�r[LWR�RX�LQVX¿FLrQFLD�GRV�PHVPRV�DOXQRV�QD�DWXDOL]DomR�GR�FRQKH-
cimento morfológico, sintático e semântico da língua materna.

O conhecimento explícito da língua interage com outras compe-
WrQFLDV�HVSHFt¿FDV�GD�OtQJXD��FRPSUHHQVmR�H�H[SUHVVmR�GR�RUDO��OHLWXUD�H�
HVFULWD���&RQVLGHUDQGR�VH�QHVWH�WUDEDOKR�R�����DQR�GH�HVFRODULGDGH��LPSRUWD�
rever o que está consignado nos PPEB (Reis et al., 2009). Se à entrada do 
2.º ciclo está feita a aprendizagem sistematizada da língua falada e escrita e 
dominados conceitos gramaticais básicos, supõem-se, doravante, desempe-
nhos linguísticos mais complexos, e o uso e compreensão de registos mais 
formais da língua falada e escrita, através de contínua atividade prática e 
operacionalização de recursos linguísticos. Além do português padrão, a 
atenção vira-se para a educação cultural e literária (Reis et al., 2009: 110).
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O domínio da comunicação oral “adquire uma função relevante na 
organização do trabalho na sala de aula, na execução de tarefas, na di-
vulgação e partilha de resultados” (Reis et al.�������������DWLYLGDGHV�TXH��
consciencializadas as características inerentes à sintaxe do oral, envolvem 
a gestão de situações correntes de comunicação oral, o domínio das regras 
da interação verbal, a adequação do registo oral a contextos formais. Tido 
por relevante, neste ciclo, é o “aprofundamento da relação com o texto 
escrito e com o texto multimodal” (Reis et al.�������������1R�GRPtQLR�GD�
FRPSUHHQVmR�GR�RUDO�H�GD�OHLWXUD��R�SURJUDPD�GHWHUPLQD�SDUD�R�����DQR�
GH�HVFRODULGDGH�R�WUDEDOKR�FRP�WH[WRV�GLYHUVL¿FDGRV��³QRPHDGDPHQWH�RV�
de natureza multimodal”, com principal incidência “nos textos institu-
cionais, expositivos, narrativos e descritivos, bem como textos literários 
correspondentes aos três modos, lírico, narrativo e dramático” (Reis et 
al.��������������2V�QtYHLV�GH�FRPSHWrQFLD�DOFDQoDGRV�QR�¿QDO�GR�����FLFOR��
deverão permitir desenvolver atividades e tarefas que, “favorecendo a sua 
formação [dos alunos]  enquanto leitores autónomos, façam despertar 
neles a apetência para a leitura e a descoberta de uma ampla diversidade 
de obras literárias e de textos não literários” (Reis et al.�������������SHOR�
que devem ser criadas condições para que os alunos “possam ler e apreciar 
WH[WRV�GH�GLIHUHQWHV�WLSRV�H�FRP�IXQFLRQDOLGDGHV�H�¿QDOLGDGHV�GLVWLQWDV��
não literários, literários, ouvidos, vistos, lidos... Serão trabalhados textos 
(...) representativos das literaturas de expressão portuguesa e da literatura 
universal apresentada em português” (Reis et al., 2009: 101).

Sendo importante, neste 2.º ciclo, que os alunos “se constituam 
como produtores de texto com crescente autonomia” (Reis et al., 2009: 
�����WDO�HQYROYH�FDWHJRULDV�PHWDOLQJXtVWLFDV��VREUHWXGR�GH�WLSR�RUWRJUi¿FR��
morfológico e sintático, além de lexical), metatextuais (sobre a estrutura 
e organização de textos de géneros diversos) e inclusive metadiscursi-
YDV��FRPR�H[HUFtFLR�GH�UHÀH[mR�VREUH�D�SUySULD�HQXQFLDomR1 (Reis et al., 
�������������

1  A propósito dos conceitos de “metatextualidade” e “metadiscurso”, veja-se 
o E-dicionário de termos literários, de Carlos Ceia, nomeadamente, http://edtl.fcsh.
unl.pt/encyclopedia/metatextualidade/ e http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/metadis-
curso/ (acesso em julho de 2019).
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3. O manual escolar no contexto do sistema educativo 
português

�����&RQWULEXWRV�SDUD�D�GH¿QLomR�GH�PDQXDO�HVFRODU

�������'H¿QLomR�R¿FLDO�GH�PDQXDO�HVFRODU

(P�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�DOtQHD�E���GR�DUW��������GD�/HL�Q������������
de 28 de agosto, entende-se por manual escolar:

(…) o recurso didáctico-pedagógico relevante, ainda que não exclusivo, 
do processo de ensino e aprendizagem, concebido por ano ou ciclo, de apoio 
ao trabalho autónomo do aluno que visa contribuir para o desenvolvimento das 
FRPSHWrQFLDV�H�GDV�DSUHQGL]DJHQV�GH¿QLGDV�QR�FXUUtFXOR�QDFLRQDO�SDUD�R�HQVLQR�
básico e para o ensino secundário, apresentando informação correspondente aos 
conteúdos nucleares dos programas em vigor, bem como propostas de activi-
dades didácticas e de avaliação das aprendizagens, podendo incluir orientações 
de trabalho para o professor.

3.1.2. Características, estatuto e funções do manual escolar

O manual escolar assume no contexto do ensino-aprendizagem uma 
importância como mediador entre o programa e os alunos, servindo de 
referência ao professor enquanto suporte na apresentação dos conteúdos 
de aprendizagem e de referência aos alunos que, através da sua leitura, 
acedem ao conhecimento, sistematizam e progridem na aprendizagem. 
Dada a sua importância efetiva como instrumento de trabalho de alunos 
e professores, tem sido alvo frequente de estudos e trabalhos académicos 
nacionais e estrangeiros. Dessa panóplia de abordagens, citam-se algumas 
GH¿QLo}HV�TXH�UHYHODP�GLIHUHQWHV�SHUVSHWLYDV�SHODV�TXDLV�VH�SRGH�HQFDUDU�
o manual escolar, sendo também reveladoras das múltiplas dimensões 
que têm sido objeto de estudo por parte de especialistas.

 Numa primeira abordagem, poderão referir-se diferentes aceções 
de manual, entre as quais alguns normativos legais, reguladores do siste-
ma educativo português que reconhecem a sua relevância. Assim, a Lei 
GH�%DVHV�GR�6LVWHPD�(GXFDWLYR��/HL�Q����������GH����GH�RXWXEUR��FRP�DV�
DOWHUDo}HV�LQWURGX]LGDV�SHOD�/HL�Q�����������GH����GH�VHWHPEUR�H�/HL�Q���
��������GH����GH�DJRVWR���DOtQHD�D��GR�SRQWR���GR�DUWLJR�������FRQVLGHUD�
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os manuais como “recursos educativos privilegiados”, merecedores de 
especial atenção, a exemplo das bibliotecas e de outros equipamentos 
especializados. 

'H�DFRUGR�FRP�R�DUWLJR������GR�'HFUHWR�/HL�Q����������GH����GH�
janeiro:

(…) manual escolar é todo o instrumento de trabalho impresso e estru-
turado que se destina ao processo de ensino aprendizagem, apresentando uma 
progressão sistemática quanto aos objectivos e conteúdos programáticos e quanto 
à sua própria organização da aprendizagem.
 
(VWD�GH¿QLomR�IRL�GHSRLV�UHIRUPXODGD�SRU�UHYRJDomR�GR�UHVSHWLYR�

'HFUHWR�/HL��'D�QHFHVVLGDGH�GH�GH¿QLomR�GH�XPD�SROtWLFD�GH�PDQXDLV�TXH�
respondesse às exigências decorrentes da entrada em vigor de novos pro-
gramas, surgiu o Decreto-Lei n.º 369/90, de 26 de novembro (que revoga 
R�DQWHULRU��H�FXMR�DUWLJR�����DSUHVHQWD�D�VHJXLQWH�GH¿QLomR�GR�PDQXDO�

(…) instrumento de trabalho, impresso, estruturado e dirigido ao aluno, 
que visa contribuir para o desenvolvimento de capacidades, para a mudança 
de atitudes e para a aquisição dos conhecimentos propostos nos programas em 
vigor, apresentando a informação básica correspondente às rubricas programá-
ticas, podendo ainda conter elementos para o desenvolvimento de actividades 
de aplicação e avaliação da aprendizagem efectuada.

Anos mais tarde, o Decreto-Lei n.º 176/96, de 21 de setembro, veio 
estabelecer uma distinção útil de vários conceitos relacionados com a 
política do livro em geral no artigo 1.º, de onde constam, entre outras, 
as seguintes noções:

 
a) Livro: toda a obra impressa em vários exemplares, destinada a ser 

comercializada, contendo letras, textos e ou ilustrações visíveis, constituída por 
páginas, formando um volume unitário, autónomo e devidamente encapado, 
destinada a ser efetivamente posta à disposição do público e comercializada e 
que não se confunda com uma revista (…). 

g) Manual escolar: o instrumento de trabalho individual, constituído por 
um livro em um ou mais volumes, que contribua para a aquisição de conheci-
PHQWRV�H�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GD�FDSDFLGDGH�H�GDV�DWLWXGHV�GH¿QLGDV�SHORV�
objectivos dos programas curriculares em vigor para cada disciplina, contendo 
a informação básica necessária às exigências das rubricas programáticas. Su-
pletivamente, o manual poderá conter elementos para o desenvolvimento de 
actividades de aplicação e avaliação da aprendizagem efectuada.
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h) Livro auxiliar: o instrumento de trabalho individual ou colectivo, 
constituído por um livro em um ou mais volumes, que, propondo um conjunto de 
informação, vise a aplicação e avaliação da aprendizagem efectuada, destinado 
exclusivamente a um ano de escolaridade.

Numa aceção bastante genérica, Gérard e Roegiers (1998: 19) 
GH¿QHP�R�PDQXDO�FRPR�³XP�LQVWUXPHQWR�LPSUHVVR��LQWHQFLRQDOPHQWH�
HVWUXWXUDGR�SDUD�VH�LQVFUHYHU�QXP�SURFHVVR�GH�DSUHQGL]DJHP��FRP�R�¿P�
GH�PHOKRUDU�D�H¿FLrQFLD´��3RU�RXWUR�ODGR��$ODLQ�&KRSSLQ�������������
669), considera que: 

(…) le manuel, comme en témoigne son étymologie (latin manus, la 
PDLQ���VH�Gp¿QLW�j�O¶RULJLQH�FRPPH�XQ�RXYUDJH�GH�IRUPDW�UpGXLW�TXL�UHQIHUPH�
O¶HVVHQWLHO�GHV�FRQQDLVVDQFHV�UHODWLYHV�j�XQ�GRPDLQH�GRQQp���«��'HSXLV�OD�¿Q�
du 19ème siècle, ce terme désigne tout spécialement les ouvrages qui présentent 
celles qui sont exigées par les programmes scolaires.

 Na obra L’Histoire des Manuels Scolaires, une approche globale, 
Choppin (1980: 1) caracteriza o manual em função de quatro dimensões, 
conferindo-lhe uma atitude própria: o manual escolar como um produto de 
FRQVXPR��GHSHQGHQWH�GDV�SROtWLFDV�HGXFDWLYDV��GD�HYROXomR�GHPRJUi¿FD�H�
GD�FDSDFLGDGH�GH�SURGXomR�H�GLIXVmR�GH�HPSUHVDV��R�PDQXDO�HVFRODU�FRPR�
VXSRUWH�GH�FRQKHFLPHQWRV�HVFRODUHV��R�PDQXDO�HVFRODU�FRPR�YHtFXOR�GH�
um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura, participando

������ pWURLWHPHQW�GX�SURFHVVXV�GH� VRFLDOLVDWLRQ��G¶DFFXOWXUDWLRQ� ������GX�
MHXQH�SXEOLF�DXTXHO�LO�V¶DGUHVVH�

(…) o manual como instrumento pedagógico, o qual se apresenta “dans 
son élaboration comme dans son emploi, [inseparável] des conditions et des 
PpWKRGHV�GH�O¶HQVHLJQHPHQW�GH�VRQ�WHPSV��&KRSSLQ�apud�&DVWUR��������������

A consideração destas dimensões ajuda a reconhecer elementos 
que caracterizam, em cada sociedade e em cada momento, conceções e 
práticas de ensino. Viseu, Fernandes e Gonçalves (2009: 3178), baseados 
em Zabalza, entendem que “o manual escolar desempenha uma função 
central no processo educativo, quer pelo seu papel de mediador entre o 
FXUUtFXOR�SUHVFULWR�H�R�FXUUtFXOR�SURJUDPDGR�H�SODQL¿FDGR��TXHU�SHOD�VXD�
função de legitimação cultural que veicula uma dada informação”. Todos 
HVWHV�FRQFHLWRV�H�GH¿QLo}HV�SRGHP�VHU�VLQWHWL]DGRV�HP�WUDoRV�FDUDFWHUtV-
ticos essenciais. Seja qual for o conceito adotado, sabe-se que o manual 
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escolar “[se] tornou o meio pedagógico central no processo tradicional 
GH�HVFRODUL]DomR´��0DJDOKmHV��������������VHQGR�TXH�UHÀHWH�FRQFHo}HV�
dominantes de cada época no que toca a formas de aprendizagem, a sa-
beres e a comportamentos (Pinto, 2003). O manual escolar encontra-se 
assim fortemente condicionado pelas mutações sociais, económicas, 
políticas e culturais, quer nos tipos de saberes representados, quer nos 
valores que explícita ou implicitamente veicula. Como tal, se existirem 
PXGDQoDV�QR�GLVFXUVR�SROtWLFR�GR�(VWDGR��HVWDV�SRGHUmR�UHÀHWLU�VH�QRV�
manuais escolares, que são expressão de determinada política educativa 
�*pUDUG�H�5RHJLHUV��������������

$R�ORQJR�GD�KLVWyULD�GD�HGXFDomR�WHP�VH�YLQGR�D�YHUL¿FDU�TXH�HVWH�
tipo de material sofreu grande evolução, principalmente no que respeita 
à sua função e ao seu papel no ensino-aprendizagem. De facto, o manual 
escolar de há uns anos atrás pouco tem a ver com os que lhe sucederam. 
&RPR�UHIHUH�&DVWUR�������������QR�GHFRUUHU�GR�WHPSR�H�GH�DOWHUDo}HV�QDV�
condições sociais, o manual foi passando, na vida escolar, “de um objecto, 
raro, frágil de difícil manuseamento e de utilização colectiva, para um ob-
jecto mais comum no quotidiano dos alunos, de acesso progressivamente 
PDLV�IiFLO�´�H�GH�XWLOL]DomR�LQGLYLGXDO��&DVWUR�D¿UPD�DLQGD�TXH��DSHVDU�
destas variações, o estatuto e a função do livro mantêm-se relativamente 
estáveis quanto às suas características fundamentais, assumindo “funções 
de selecção e organização de conhecimentos, de estruturação da aquisição 
dos saberes, de avaliação, ainda que indirecta, de conhecimentos, con-
FHSo}HV�H�SUiWLFDV´��&DVWUR�������������&KRSSLQ�����������������GHVWDFD�
múltiplas funções dos manuais escolares, quatro essenciais que podem 
variar consoante o ambiente sociocultural, a época, as disciplinas, os níveis 
de ensino, os métodos e as formas de utilização. São elas:

 a) Função referencial, curricular ou programática, caso em que 
o manual escolar surge como o suporte privilegiado dos conteúdos 
educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas ou habilidades a 
transmitir à sociedade e às novas gerações. 

b) Função instrumental, na medida em que o manual põe em prática 
métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades que, segundo 
o contexto, visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer 
a aquisição de competências disciplinares ou transversais, etc. 

c) Função ideológica e cultural, considerada a mais antiga, que faz 
do manual escolar veículo da língua, da cultura e dos valores das classes 
dirigentes de um país. 

G��3RU�¿P��D�IXQomR�GRFXPHQWDO��QR�VHQWLGR�HP�TXH�R�PDQXDO�HV-
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colar pode fornecer um conjunto de documentos, textuais ou icónicos, 
cuja observação ou confrontação podem vir a desenvolver o espírito 
crítico do aluno. Esta função, considera-a Choppin a mais recente e sem 
um carácter universal, uma vez que poderá não ser encontrada em todos 
os ambientes pedagógicos.

Ainda no que às funções diz respeito, Gérard e Roegiers (1998: 
���� GHIHQGHP�TXH� ³R�PDQXDO� HVFRODU� SRGH� GHVHPSHQKDU� GLIHUHQWHV�
funções que variam de acordo com o respectivo utilizador, a disciplina 
e o contexto em que o manual é elaborado.” Assim apresentam duas 
diferentes perspetivas: a do aluno e a do professor. No que respeita ao 
aluno, são atribuídas aos manuais escolares múltiplas e diversas funções 
que, além da função de transmissão de conhecimentos, se prendem com 
o desenvolvimento de capacidades e de competências dos alunos: os 
alunos deverão adquirir saberes, que aplicarão posteriormente a situações 
HVSHFt¿FDV�H�DLQGD�GHVHQYROYHU�PpWRGRV��DWLWXGHV�H�KiELWRV�GH�HVWXGR�
que permitam a sua progressão, privilegiando-se, portanto, a atividade. 
Acresce a função de consolidação, avaliação e integração das aprendiza-
gens: aplicação dos saberes adquiridos em situações diversas e avaliação 
IRUPDWLYD��FHUWL¿FDWLYD�RX�DXWRDYDOLDomR�GRV�DOXQRV��SDSHO�TXH�QmR�GHYHUi�
ser desempenhado apenas pelo manual. Ainda a função de referência, 
ou seja, a utilização e apresentação: o manual deve oferecer informação 
rigorosa que permita ao aluno uma fácil utilização de modo a possibilitar 
a oportunidade de pesquisar e preparar informação que contribua para o 
GHVHQYROYLPHQWR�GDV�VXDV�FRPSHWrQFLDV��3RU�¿P��p�DWULEXtGD�DR�PDQXDO�D�
função de educação social e cultural dos alunos: o manual deverá ajudar 
os seus utilizadores a autoconhecerem-se e a integrarem-se socialmen-
te. Em suma, na perspetiva destes autores, o manual tem como função 
essencial transmitir aprendizagens que permitam ao aluno relacionar-se 
com o seu quotidiano e o seu meio envolvente.

Na perspetiva do professor, os autores atribuem ao manual o papel 
de formador, porque possibilita ao docente um desenvolvimento mais 
H¿FD]�GDV�VXDV�IXQo}HV�QR�SURFHVVR�GH�HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�H�UHQRYDomR�
SHGDJyJLFD�GRV�VHXV�PpWRGRV�GH�HQVLQR��DWULEXHP�WDPEpP�D�IXQomR�GH�
GLIXVRU�GH�FRQKHFLPHQWRV�FLHQWt¿FRV�H�JHUDLV��GH�DX[LOLDU�QD�IRUPDomR�
contínua dos docentes ao fornecer-lhes novos caminhos e estratégias que 
OKHV�SHUPLWHP�UHIRUPDU�H�LQFUHPHQWDU�D�VXD�H[SHULrQFLD�SHGDJyJLFD��GH�
instrumento auxiliar na consecução de tarefas e preparação de aulas, assim 
como processos de avaliação formativa e de estratégias de remediação.
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3.2. Abordagem histórica do manual escolar e do ensino em 
Portugal

O objeto manual escolar tal como o conhecemos hoje é recente. Para 
$ODLQ�&KRSSLQ��������������p�R�UHVXOWDGR�GR�FUX]DPHQWR�GRV�SULPHLURV�
livros escolares laicos de estrutura tipo catecismo, com livros técnicos 
H�SUR¿VVLRQDLV�GRV�VpFXORV�;9,,,�H�;,;��SURJUHVVLYDPHQWH�DODUJDGRV�j�
instituição escolar e, ainda, com a literatura “de lazer”, tanto de carácter 
moral, como a recreativa ou de vulgarização. 

De facto, dentro de um contexto educativo, os primeiros livros 
(manuscritos) a que se podem atribuir ensinamentos, vêm da Idade Mé-
dia pela mão do clero. Pertencia à Igreja o grande papel de formadora e 
modeladora da cultura, e das mentalidades na época medieval, pelo que 
assumiu um protagonismo muito importante na formação das pessoas. 
Numa sociedade praticamente iletrada, ler e escrever era um privilégio 
de uma minoria, e os homens do clero é que detinham o poder que lhes 
dava o conhecimento e a quem cabia a sua difusão. Os mosteiros eram 
considerados autênticos centros do saber com as suas ricas bibliotecas. 
Coube à Igreja, através das ordens religiosas, a fundação das primeiras 
escolas, nomeadamente, as escolas monásticas, as escolas catedrais ou 
episcopais, as conventuais, as paroquiais, as palacianas, as municipais e 
DLQGD�DV�HVFRODV�GRPpVWLFDV��0DWWRVR�H�6RXVD������������������

Os livros ou textos adotados neste ensino faziam parte das biblio-
tecas dos mosteiros e eram extraídos de códices que os próprios monges 
tinham redigido copiando-os de outros (Carvalho, R. de 2001: 22). Os 
raros livros (manuscritos) na Idade Média eram realizados nos mostei-
ros, mais concretamente no “scriptorium”, por monges especialistas 
�FRSLVWDV��TXH�GRPLQDYDP�FRQKHFLPHQWRV�GH�ODWLP��FDOLJUD¿D��GHVHQKR�
e pintura. Percebe-se que currículos e planos de estudos tenham variado 
em função do tempo e dos agentes. Saltando para a época renascentista, 
cumpre referir que os livros e as escolas/universidades foram um meio 
de expansão da própria cultura renascentista e humanista. Com a desco-
berta da imprensa por Gutenberg, a utilização do papel e a construção 
GD�SULPHLUD�LPSUHQVD��HP�������RV�OLYURV�WRUQDUDP�VH�PDLV�FRPXQV�H�
PDLV�EDUDWRV��GH�PRGR�TXH�¿FRX�IDFLOLWDGD�D�GLIXVmR�GH�REUDV�OLWHUiULDV��
¿ORVy¿FDV�H�FLHQWt¿FDV�GR�KXPDQLVPR��EHP�FRPR�R�DFHVVR�j�FXOWXUD�GH�
XP�Q~PHUR�FDGD�YH]�PDLRU�GH�SHVVRDV��$V�SURGXo}HV�OLWHUiULDV�ÀRUHVFH-
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UDP�QHVWH�SHUtRGR��DVVLP�FRPR�D�FULDomR�GH�WLSRJUD¿DV��DV�³WLSRJUD¿DV�
tornaram-se, assim, importantes locais de cultura, onde os humanistas 
se encontravam e conviviam” (Diniz, Tavares e Caldeira, 1992: 68). É 
neste contexto que aparecem os primeiros manuais escolares denomina-
dos cartinhas ou cartilhas e as gramáticas, aritméticas, dicionários e um 
grande número de outras obras, que crescia à medida dos interesses. É 
a época da Gramática da Linguagem Portuguesa���������GH�)HUQmR�GH�
Oliveira, e da Gramática da Língua Portuguesa ��������GR�JUDPiWLFR���
GLGDWD���KLVWRULDGRU�-RmR�GH�%DUURV��%XHVFX��������

De facto, as obras escolares, tanto de autores portugueses como 
GH�HVWUDQJHLURV��SXEOLFDGDV�HP�3RUWXJDO�HQWUH������H�������GXUDQWH�R�
reinado de D. João III, são, essencialmente, gramáticas (sobretudo de 
latim), aritméticas, dicionário, léxicos gregos e hebraicos (além dos 
latinos) e alguns livros de teologia de Retórica, de Dialética, de Direito 
H�GH�0HGLFLQD��&DUYDOKR��5��GH�����������������2�FUHVFLPHQWR�HFRQy-
mico resultante dos Descobrimentos leva à maior procura de escolas 
para aprender. Como é sabido, é desta altura a chegada a Portugal da 
&RPSDQKLD�GH� -HVXV�� TXH� HP������ IXQGRX�D�SULPHLUD� HVFROD�S~EOLFD�
portuguesa, rapidamente multiplicada por todo o país e ultramar, onde o 
ensino era gratuito. Quer os seus métodos de estudo, quer a sua continui-
dade temporal terão desempenhado um papel importante na modelação 
da cultura dos portugueses e missionação empreendida nos locais mais 
UHF{QGLWRV�GR�PXQGR��GDGD�D�IRUWH�LQÀXrQFLD�TXH�H[HUFHUDP�FRPR�SHGD-
JRJRV�H�PLVVLRQiULRV�DWp�PHDGRV�GR�VpFXOR�;9,,,��DTXDQGR�GDV�UHIRUPDV�
educativas do Marquês de Pombal). É também deste período (século 
;9,,,��D�FULDomR�GDV�$FDGHPLDV��D�$FDGHPLD�5HDO�GD�+LVWyULD��������
H�R�DSDUHFLPHQWR�GH�SXEOLFDo}HV�SHULyGLFDV�FLHQWt¿FDV��&RP�D�VXELGD�
ao trono de D. João V, em 1706, inicia-se um período de modernização 
cultural no âmbito da abertura de Portugal ao movimento internacional 
do Iluminismo. A riqueza do reino proveniente essencialmente do Brasil, 
permite uma melhoria considerável no setor livreiro, tanto em número 
GH�R¿FLQDV�H�SXEOLFDo}HV��FRPR�HP�WHUPRV�GH�TXDOLGDGH��e�GHVWD�DOWXUD�
a abertura da Livraria Bertrand (1732). 

A alfabetização começa a ser considerada cada vez mais importante, 
como prova a atividade do iluminista Luís António Verney (Verdadeiro 
Método de Estudar���������FRP�R�SURFHVVR�GH�UHIRUPD�SHGDJyJLFD�GR�
reino, contribuindo para uma aproximação de Portugal aos parâmetros 
do progresso cultural europeu. De entre as muitas medidas reformistas, 
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há a salientar a fundação do Real Colégio dos Nobres (1761) para educar 
RV�¿OKRV�GD�QREUH]D��D�FULDomR�GD�,PSUHVVmR�5pJLD���������PDLV�WDUGH�
FKDPDGD�,PSUHQVD�1DFLRQDO���������D�FULDomR�GDV�³(VFRODV�0HQRUHV´�
(parecidas com as do 1.º ciclo), que se multiplicam por todo o país e 
GRPtQLRV�XOWUDPDULQRV��XQLIRUPL]DomR�GR�HQVLQR���D�UHIRUPD�GD�8QLYHU-
VLGDGH�GH�&RLPEUD�GH�PRGR�D�LJXDODU�VH�jV�VXDV�FRQJpQHUHV�HXURSHLDV��R�
fecho da Universidade jesuítica de Évora. Os métodos de ensino foram 
alterados, passando a dar-se maior importância à observação e à expe-
rimentação para que os alunos compreendessem melhor. É de salientar 
WDPEpP�R�LPSXOVR�GDGR�DR�HQVLQR�FLHQWt¿FR��FRP�D�FULDomR�GDV�IDFXOGDGHV�
de Medicina e Matemática. Novas escolas surgem no início do século 
;,;��HQWUH�HODV��D�³(VFROD�1RUPDO´���������D�UHGH�GH�HVFRODV�PLOLWDUHV�
GH�SULPHLUDV�OHWUDV�������������H�DV�SULPHLUDV�WHQWDWLYDV�GH�IRUPDomR�
GH�SURIHVVRUHV��&DUYDOKR��5��GH������������

Com a revolução liberal (1820) vem a primeira Constituição Por-
tuguesa (1822), baseada nos princípios da igualdade e liberdade, que, 
ao nível do ensino, fazem da instrução pública um fator indispensável à 
regeneração do país. De entre as medidas tomadas pelos governos liberais 
há a destacar o alargamento da rede escolar com o aumento do número de 
escolas primárias (algumas dos quais do sexo feminino) para combater 
R�DQDOIDEHWLVPR�H�WRUQDU�R�HQVLQR�REULJDWyULR�H�JUDWXLWR��R�DODUJDPHQWR�
GR�HQVLQR�OLFHDO��FULDQGR�VH�XP�OLFHX�HP�WRGDV�DV�FDSLWDLV�GH�GLVWULWR��H�
fundação das primeiras escolas de ensino técnico (escolas comerciais, 
industriais e agrícolas), a par do ensino universitário. Sucedem-se, então, 
as reformas no ensino. Nomes emblemáticos como Rodrigo da Fonseca 
Magalhães, Passos Manuel, António Bernardo da Costa Cabral ou Fontes 
Pereira de Melo estão indelevelmente associados à história do ensino 
oitocentista em Portugal. 

'DWDP�GR�VpFXOR�;;�RV�SULPHLURV�PDQXDLV�HVFRODUHV�VXMHLWRV�D�
concurso e apreciados por uma comissão técnica. São desta altura os 
manuais de autores como Ulisses Machado e Trindade Coelho: ABC 
do Povo (1901), O Primeiro Livro de Leitura (1903), Segundo Livro de 
Leitura (1903) ou O Terceiro Livro de Leitura (1903). A famosa Cartilha 
Maternal, de João de Deus, foi o método de leitura usado até aos anos 
30. Pela mão deste conhecido pedagogo é igualmente fundado o ensino 
infantil particular, com a criação dos primeiros jardins-de-infância, com 
métodos pedagógicos inovadores e onde as primeiras noções de liberdade, 
civismo e solidariedade eram ministradas, ainda que fossem os manuais 
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escolares, este e outros, veículos transmissores da ideologia política do 
Estado Novo, que levou à criação do livro único.

 Até à revolução de abril, os manuais escolares pouco mudaram. 
De uns anos para os outros seguiam os mesmos modelos. Para Pires, 
Mesquita e Ribeiro (2009: 20), baseados em Silveira, até 1930 os livros 
mostram uma variação mínima de textos e temas adotados. Com o Estado 
Novo houve algumas mudanças, mas os livros apresentavam-se com-
SDFWRV��FRP�SRXFDV�LOXVWUDo}HV�H�QmR�HUDP�PXLWR�DSHODWLYRV��$SyV�������
os projetos educativos passam a ter mais em consideração as crianças e 
DV�VXDV�SRWHQFLDOLGDGHV��SRQGR�VH�¿P�j�GLVFULPLQDomR�VRFLDO�QR�HQVLQR� 
A partir desta data e até à atualidade, as reformas do ensino têm sido 
constantes, ocorrendo em cada ano letivo.

3.3.  Os manuais escolares de Língua Portuguesa e o seu papel 
na promoção da comunicação verbal numa perspetiva diacrónica 

&RQIRUPH�VH�SRGH�YHUL¿FDU��RV�SURJUDPDV�HGXFDWLYRV�HPDQDGRV�
dos vários governos ao longo dos anos, propunham para o ensino/
aprendizagem da Língua Portuguesa uma antologia de textos, tanto 
em prosa como em verso, de complexidade variada, conforme o nível 
de escolaridade em que eram trabalhados. Eram escolhidas obras e 
DXWRUHV�SRUWXJXHVHV�TXH��VHJXQGR�0DULDQD�3LQWR������������³SHOD�VXD�
importância e correcção serviam de modelo a seguir”. Este aspeto é 
YLVtYHO�QRV�GLIHUHQWHV�SURJUDPDV�GD�GLVFLSOLQD�GHVGH�R�VpFXOR�;,;1 e ao 
ORQJR�GR�VpFXOR�;;��3RU�H[HPSOR��R�GHFUHWR�GH����GH�VHWHPEUR�GH������
recomendava que os livros para a I e II classes compreendessem trechos 
GRV�HVFULWRUHV�GR�VpFXOR�;,;�H�GH�DOJXQV�GR�VpFXOR�;9,�D�;9,,,�TXH�QmR�
RIHUHFHVVHP�GL¿FXOGDGH�HVSHFLDO��2V�DOXQRV�FRPHoDULDP�SHOD�OHLWXUD�GH�
poesias (narrativas, líricas e populares) e trechos muito simples, desde 
fábulas, contos tradicionais, narrativas da história real e lendária do país, 
notícias de homens notáveis, lendas da Antiguidade Clássica.

A acompanhar o livro de leitura, o livro ou epítome da gramática 
instituía-se como um material indispensável, assim como o dicionário. 
3RU�H[HPSOR��R�GHFUHWR�GH���GH�QRYHPEUR�GH�������'*��Q�������������
3866) refere que os livros para o ensino seriam edições escolares de 
autores portugueses, a gramática para as cinco primeiras classes em dois 

1 �&RQVXOWDGR�R�GHFUHWR�GH����GH�VHWHPEUR�GH�������Diário do Governo (DG), 
GH����GH�VHWHPEUR��Q������������������
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volumes (o primeiro volume para as três primeiras classes e o segundo 
volume para as duas restantes). Anos mais tarde, a Portaria n.º 23 601 
de 9 de setembro, ainda apresenta, como livros para o ensino da Língua 
Portuguesa, um livro de leitura e um compêndio de gramática portuguesa 
�'*�Q��������,�VpULH�������������

Os livros de leitura, assim como as gramáticas eram, inicialmente, 
pouco apelativos apresentado textos compactos, poucas ilustrações e fo-
mentando maioritariamente a prática da leitura. Com o desenvolvimento 
GDV�DUWHV�JUi¿FDV��p�YLVtYHO�D�LQWURGXomR�GH�LOXVWUDo}HV�QRV�PDQXDLV�FRPR�
forma de captar mais o interesse do aluno. O facto foi mesmo legislado. 
2�GHFUHWR�Q���������GH����GH�RXWXEUR�GH�������TXH�ID]�UHIHUrQFLD�DR�OL-
vro de leitura e ao epítome ou gramática portuguesa, recomenda para os 
SULPHLURV�DQRV�D�LOXVWUDomR�GR�WLSR�GH�PDSDV�H�RXWURV�HOHPHQWRV�JUi¿FRV�
GHVWLQDGRV�D�PHOKRU�LQWHUSUHWDomR�GRV�WH[WRV�GH�JHRJUD¿D�H�GH�KLVWyULD�
�'*��Q��������,��VpULH��������������2V�PDQXDLV�FRPHoDP�DVVLP�D�VHU�
ilustrados, mas só na década de sessenta aparecem alguns exemplares em 
que são visíveis as tentativas de introdução do design na sua realização 
H�PXGDQoDV�VLJQL¿FDWLYDV�QRV�PDQXDLV��QRPHDGDPHQWH�QD�RUJDQL]DomR�
da informação fornecida. 

Atualmente os manuais de Língua Portuguesa apresentam-se na 
sua maioria organizados por temas ou unidades, onde as práticas de co-
municação verbal (leitura, escrita e comunicação oral) são trabalhadas 
ao longo de todo o manual. É geralmente apresentado um texto, a partir 
do qual é trabalhada a leitura, a compreensão e expressão oral, a escrita 
e nalguns casos o CEL (ou a gramática). Alguns manuais optam por dar 
as informações gramaticais ao longo do livro, mas a maioria das edito-
UDV�RSWD�SRU�DSUHVHQWDU�QR�¿QDO�GR�PDQXDO�RX�HP�DSrQGLFH�XP�FDStWXOR�
dedicado às principais regras gramaticais destinadas a cada ano de es-
colaridade. Os manuais de Língua Portuguesa que constituem o corpus 
deste trabalho são disso exemplo, conforme se poderá ver mais adiante. 
Por outro lado, as antologias de textos que tradicionalmente apareciam 
FRQ¿JXUDGDV�FRPR�UHFROKDV�GH�WH[WRV�OLWHUiULRV�WrP�YLQGR��PDLV�UHFHQ-
temente, a sofrer alguma evolução, “traduzida na incorporação de textos 
não literários, na introdução de linhas orientadoras de leitura (guiões de 
leitura) e na adopção de princípios organizativos não apenas decorrentes 
GRV�HVWXGRV�OLWHUiULRV´��&DVWUR�������������1R�TXH�FRQFHUQH�jV�SUiWLFDV�
GH�FRPXQLFDomR�YHUEDO��YHUL¿FD�VH�TXH�LQLFLDOPHQWH�D�OHLWXUD�HUD�FRQ-
siderada como exercício central, sendo o “livro de leitura” o principal 
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instrumento de trabalho. Era o ponto de partida de todos os exercícios, 
devendo o aluno progredir conforme o grau de ensino alcançado. A 
gramática, os elementos de poética, estilística, história literária seriam 
todos ensinados em ligação com a leitura. Os trechos lidos deveriam ser 
resumidos e explicitados em contexto de sala, mesmo para as leituras que 
VH�UHDOL]DVVHP�HP�FDVD��$�RUDOLGDGH�¿JXUDULD�FRPR�XPD�VLVWHPDWL]DomR�
da compreensão dos trechos lidos e em exercícios de elocução baseados 
em assuntos de interesse ou experiência do aluno, nomeadamente a re-
produção e/ou resumo dos textos lidos, descrição e apreciação de cenas 
reais, imagens, exposição de impressões. Com este exercício ligava-se 
estreitamente a recitação e a dramatização de fábulas, romances populares 
etc. As atividades orais serviriam também para a adaptação dos alunos 
ao meio escolar, principalmente nos primeiros anos, e para correção 
fonética e articulatória, para que assim pudessem desenvolver melhor a 
capacidade oral e escrita. Parte-se do pressuposto de que “quanto maior 
for a destreza alcançada na prática oral e escrita da língua maior será o 
rendimento obtido no aprendizado das outras matérias” (DG, n.º 213, 
�������������9HUL¿FD�VH�DVVLP�TXH�JUDQGH�SDUWH�GRV�WUDEDOKRV�QD�DXOD�GH�
Língua Portuguesa visavam também exercitar os alunos a exprimirem-se 
oralmente, sendo o principal objetivo a capacidade de falar com correção 
a língua nacional.

A par do desenvolvimento da expressão oral, a escrita aparece nos 
SULPHLURV� SURJUDPDV�GR� VpFXOR�;;�FLUFXQVFULWD� D� H[HUFtFLRV� VLPSOHV�
de redação livre ou orientada. Era também considerada a reprodução 
de assuntos lidos, normalmente resumos de parágrafos ou textos, ou 
UHSURGXomR�GH�QDUUDWLYDV��UHGDo}HV�VREUH�DVVXQWRV�EHP�FRQKHFLGRV�GRV�
DOXQRV��FRPSRVLo}HV�GH�SHTXHQRV�GLiORJRV��WHDWUDOL]DomR�GH�SHTXHQDV�
QDUUDWLYDV��H[HUFtFLRV�GH�HVFULWD�FRP�LQWXLWR�JUDPDWLFDO��DQiOLVH�JUDPDWLFDO�
H�H[HUFtFLRV�GH�RUWRJUD¿D��GLWDGRV��$�HVFULWD�GHYHULD�HYROXLU�JUDGXDOPHQWH�
passando, essencialmente, por três graus: reprodução servil, reprodução 
livre e reprodução criativa. 

Atualmente o manual escolar de Língua Portuguesa continua a ser, 
na sua essência, o “livro de leitura”, formado por textos ou trechos que 
constituem o cerne de todas as atividades, comentários e informações 
SURSRVWRV��H�D�TXH�DFUHVFHP�DWLYLGDGHV�H�¿FKDV�GH�QDWXUH]D�GLYHUVD��TXH�
mantêm com o primeiro uma relação de dependência formal ou semântica 
�&DVWUR�H�6RXVD������������H�TXH�YLVDP�GHVHQYROYHU�DV�FRPSHWrQFLDV�
pretendidas em cada ciclo de escolaridade. Seguindo normalmente as 
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diretrizes dos programas vigentes, o manual escolar ocupa um lugar 
central nas aulas de Língua Portuguesa como refere Mariana Pinto 
(2003: 7). Em alguns casos, poderemos dizer que desempenha funções 
de “programa da disciplina” ao condicionar as práticas letivas e ao de-
¿QLU�RV�FRQWH~GRV�H�UHVSHWLYDV�IRUPDV�GH�DSURSULDomR��3LQWR������������
Contudo, “a frequência da sua utilização e as formas que reveste estão 
sujeitas a variações relacionadas com as concepções do professor, com 
R�QtYHO�GH�HVFRODULGDGH��FRP�D�GLVFLSOLQD��HQ¿P��QXP�SODQR�JOREDO��FRP�
R�FRQWH[WR�LGHROyJLFR´��&DVWUR�������������SHOR�TXH�SRGHP�FRQ¿JXUDU�
práticas letivas ou abordagens curriculares totalmente diferentes.
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4. O Programa de Português

4.1. Fundamentação teórica e contextualização do programa

Tradicionalmente concebido como referencial básico no contexto 
do ensino-aprendizagem e a esse título alvo de reformulações para dar 
resposta às novas exigências da sociedade emergente, o programa é ele-
PHQWR�GH�HQVLQR�TXH�FRQYpP�GH¿QLU�GH�IRUPD�EHP�H[SOtFLWD��6HJXQGR�D�
/HL�Q������������GH����GH�DJRVWR��p�

(…) o conjunto de orientações curriculares, sujeitas a aprovação nos 
WHUPRV�GD�OHL��HVSHFt¿FDV�SDUD�XPD�GDGD�GLVFLSOLQD�RX�iUHD�FXUULFXODU�GLVFLSOLQDU��
GH¿QLGRUDV�GH�XP�SHUFXUVR�SDUD�DOFDQoDU�XP�FRQMXQWR�GH�DSUHQGL]DJHQV�H�GH�
FRPSHWrQFLDV�GH¿QLGDV�QR�FXUUtFXOR�QDFLRQDO�GR�HQVLQR�EiVLFR�RX�QR�FXUUtFXOR�
nacional do ensino secundário (art.º 3, a).

Na verdade, foi sempre uma preocupação dos responsáveis da 
política educativa a implementação de reformas no ensino. Sejam de 
carácter mais estruturante ou passem pela revisão de programas ante-
ULRUHV��WDLV�DOWHUDo}HV�QDVFHP�VHPSUH�GD�UHVSRVWD�D�QRYRV�GHVD¿RV�TXH�
VH�SHU¿ODP�D�SDUWLU�GD�LQHYLWiYHO�HPHUJrQFLD�GH�XPD�QRYD�VRFLHGDGH�HP�
constante mudança.

A revisão dos programas de português do ensino básico é disso um 
exemplo. Datados de há cerca de duas décadas, os programas vigentes 
(tomando-se por referência os de 2009) necessitavam de ser substituídos 
por outros, que visassem dar resposta mais cabal às solicitações atuais do 
HQVLQR�H�GD�DSUHQGL]DJHP�GR�3RUWXJXrV��TXH�YLVDVVHP�VREUHWXGR�DFDEDU�
ou, pelo menos, atenuar alguns problemas já evidenciados por diversos 
DJHQWHV�GH�HQVLQR��HYLGHQFLDGRV�QRPHDGDPHQWH�QRV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�
em exames nacionais e no Projeto de Investigação e Ensino da Língua 
Portuguesa (IELP), ou em estudos internacionais (como os estudos 
PISA). Estes estudos tornaram-se importantes, uma vez que ajudaram na 
LGHQWL¿FDomR�GH�GL¿FXOGDGHV�GRV�DOXQRV�SRUWXJXHVHV�H�QD�IXQGDPHQWDomR�
da elaboração dos novos PPEB (2009). 

Por exemplo, os estudos PISA (2000), que avaliaram as compe-
tências dos alunos nos três domínios de literacia de leitura, literacia 
PDWHPiWLFD�H�OLWHUDFLD�FLHQWt¿FD��FRQFOXtUDP�QR�SULPHLUR�UHODWyULR��QR�
que concerne à literacia da leitura, que os alunos das escolas portuguesas 
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UHYHODP�GL¿FXOGDGHV�DR�QtYHO�GD�PRELOL]DomR�SUiWLFD�GH�FRQKHFLPHQWRV�
UHODWLYRV� D� FRQWH~GRV� FXUULFXODUHV� HVSHFt¿FRV�� VLWXDQGR�RV� DEDL[R� GD�
média da OCDE1. Em contrapartida, obtiveram maior sucesso quando 
o texto proposto se tratava de uma narrativa, superando neste caso os 
QtYHLV�GD�2&'(��3,6$�������������2�PHVPR�HVWXGR�UHYHOD�DLQGD�TXH�RV�
alunos que mostraram maior desempenho são aqueles que usam mais 
HVWUDWpJLDV� GH� FRQWUROR�� SUDWLFDP� OHLWXUD�PDLV� GLYHUVL¿FDGD�� UHYHODP�
PDLV�LQWHUHVVH�H�JRVWR�SHOD�OHLWXUD��HVIRUoR�H�SHUVHYHUDQoD��WrP�PDLRU�
DXWRFRQFHLWR� DFDGpPLFR�� VHQWLPHQWR� GH� H¿FiFLD�� VHQWLGR� GH� SHUWHQoD�
à escola e mais motivação para estudar. Por outro lado, pertencem a 
famílias com mais recursos educacionais e bens culturais em casa, que 
LQWHUDJHP�FRP�RV�¿OKRV�GHPRQVWUDQGR�UHOHYDQWH�LQWHUHVVH�DFDGpPLFR�H�
VRFLDO��3,6$�������������

Nos novos estudos realizados, nomeadamente os de 2003, 2006 
e 2009, constata-se que os alunos portugueses continuam a demonstrar 
DOJXPDV�GL¿FXOGDGHV��HPERUD�WHQKDP�UHYHODGR�DOJXPDV�PHOKRULDV��DWLQ-
gido em 2009 pontuações que se situam na média dos desempenhos da 
OCDE, no domínio da literacia da leitura. Com este resultado, Portugal 
foi o quarto país que mais progrediu (entre os ciclos de 2000 e 2009). 
Nos três ciclos anteriores (2000, 2003 e 2006), os alunos portugueses 
WLYHUDP�GHVHPSHQKRV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�LQIHULRUHV�j�PpGLD��'H�VDOLHQWDU�
que em 2009, os alunos portugueses revelaram expressiva melhoria nas 
três áreas avaliadas – leitura, matemática e ciências desde que Portugal 
participa no PISA (PISA, 2009). Por outro lado, o estudo desenvolvido no 
âmbito do projeto IELP (2008) reuniu dados a partir de diferentes agentes 
(investigadores, docentes e alunos), coordenados por Sónia Rodrigues 
e Regina Duarte, relativamente às competências dos alunos a nível da 
expressão oral, escrita, leitura e CEL. As principais conclusões, no que 
FRQFHUQH�jV�GL¿FXOGDGHV�HYLGHQFLDGDV��VmR�

- No plano da competência de expressão oral-debate e interação 
YHUEDO��FHUFD�GH�����GRV�DOXQRV�QmR�FKHJDP�D�HPLWLU�XPD�RSLQLmR�RX�D�
DSUHVHQWDU�XP�DUJXPHQWR��RSWDP�SRU�YHLFXODU�RSLQL}HV�H�UHYHODP�GRPt-
QLR�LQVX¿FLHQWH�GD�FRPSHWrQFLD�GLVFXUVLYD�H�XPD�UHIRUPXODomR�SRXFR�
IUHTXHQWH�GR�WH[WR�RUDO�VREUH�FRQFHLWRV�Mi�WUDEDOKDGRV�

��1R�SODQR�GD�FRPSHWrQFLD�HVFULWD��UHYHODP�GL¿FXOGDGHV�HP�SUR-
duzir respostas abertas de escrita compositiva e de acesso ao sentido 

1 � 3DUWLFLSDUDP����� HVFRODV� �����S~EOLFDV� H� ���SULYDGDV��� DEUDQJHQGR������
DOXQRV�GH����DQRV��GHVGH�R�����DQR�GH�HVFRODULGDGH�DR������DQR��3,6$������� 1)
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do texto por incapacidades de produzir respostas formalmente corretas. 
5HYHODP�DLQGD�� GL¿FXOGDGHV� HP�XOWUDSDVVDU� D� HVWUXWXUD� GH� VXSHUItFLH�
textual, reformular o texto e produzir paráfrases textuais.

��1R�SODQR�GD�FRPSHWrQFLD�GD�OHLWXUD��DSUHVHQWDP�GL¿FXOGDGHV�HP�
UHODFLRQDU� DV�GLIHUHQWHV� VHTXrQFLDV� WH[WXDLV�TXH� MXVWL¿TXHP� UHVSRVWDV�
anteriores ou a compreender a organização discursiva de um texto em 
análise. 

��1R�SODQR�GR�&(/��DV�GL¿FXOGDGHV�VLWXDP�VH�D�QtYHO�GD�PRELOL]DomR�
do conhecimento adquirido na elaboração de outro conhecimento, quer na 
DSOLFDomR�GD�HVFULWD�RX�QD�RUDOLGDGH��1HVWH�kPELWR��PRVWUDP�DLQGD�GL¿FXO-
dades no domínio lexical e semântico, que comprometem a compreensão 
de textos mais elaborados e complexos do ponto de vista sintático e se-
PkQWLFR��GL¿FXOGDGHV�TXH�VH�UHSHUFXWHP�QR�SODQR�GD�FRPSHWrQFLD�HVFULWD��
Por último, o conhecimento metalinguístico ou a consciência fonológica, 
PRUIROyJLFD�H�VLQWiWLFD��PDQWpP�VH�SDVVLYR��GRQGH�D�GL¿FXOGDGH�FRP�XVRV�
metafóricos de termos, conceitos, informações implícitas e inferências 
mais complexas (Rodrigues e Duarte, 2008: 168-169).

1R�TXH�VH�UHIHUH�jV�GL¿FXOGDGHV�VHQWLGDV�SHORV�GRFHQWHV�QD�iUHD�
curricular de Língua Portuguesa, há a realçar que estas se relacionam, quer 
com as orientações curriculares existentes, quer com a própria didática 
da língua. Segundo o estudo sobre a posição dos docentes relativamen-
te ao ensino da Língua Portuguesa, levado a cabo por uma equipa de 
Português da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 
(DGIDC), coordenada por Regina Duarte (2008), os professores de 
3RUWXJXrV��TXDQGR�TXHVWLRQDGRV�DFHUFD�GDV�GL¿FXOGDGHV�FRORFDGDV�SHORV�
documentos orientadores, destacam a ausência de materiais de apoio, 
mais do que as características dos ditos documentos, não considerados 
uma prioridade. No entanto, o programa de Língua Portuguesa, enquan-
to documento orientador, e os manuais escolares, como reguladores da 
prática pedagógica, assumem maior importância, na medida em que os 
dados de que se dispõe apontam para um uso frequente dos atualizados 
PPEB (2009). Apesar das mudanças, na aula de Português ainda per-
manece o modelo tradicional da predominância de situações de ensino 
assentes na exposição e aplicação. Constata-se ainda a valorização da 
leitura literária, embora a escrita tenha vindo a conquistar o seu lugar 
nas aulas de Português. No que se refere à oralidade, e continuando na 
linha do documento de Duarte et al. (2008: 37-38), é a mesma entendida 
sobretudo como diálogo espontâneo na sala de aula, não se reportando 
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j�GH¿QLomR�GH�PRPHQWRV�GH�RUDOLGDGH�HVWUXWXUDGRV��4XDQWR�DR�&(/��RV�
GRFHQWHV�UHYHODP�D�SRXFD�VLVWHPDWL]DomR�GR�VHX�HVWXGR��R�TXH�GL¿FXOWD�D�
aquisição de um conhecimento ao nível da consciencialização linguística, 
tal como a descreve Inês Duarte (2010: 12): concentrarem-se as crianças 
“ora no som quando inventam rimas, ora na estrutura sintáctica quan-
do repetem lengalengas, ora nas propriedades semânticas das palavras 
quando brincam com antónimos” revela “uma perspectiva distanciada e 
não holística do conhecimento da língua”.  

&RQYpP�DLQGD�QmR�HVTXHFHU�RXWUDV�GL¿FXOGDGHV�TXH�RV�GRFHQWHV�
evidenciam na sua prática pedagógica e muito particularmente na pla-
QL¿FDomR�GDV�VXDV�DXODV��)UXWR�GH�H[SHULrQFLD�SHGDJyJLFD�H�GH�UHÀH[}HV�
na sequência de reuniões departamentais de línguas ou de 1.º ciclo, os 
GRFHQWHV�PDQLIHVWDP�GL¿FXOGDGHV�GH�DUWLFXODomR�GDV�GLIHUHQWHV�RULHQWD-
ções curriculares circunscritas nos vários textos publicados, de que se 
destacam: Programas���������A Língua Materna na Educação Básica 
– Competências Nucleares e Níveis de Desempenho���������Currículo 
Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais (CNEB), publi-
FDGR�HP�������Programa Nacional de Ensino do Português (PNEP), 
GH�������Plano Nacional de Leitura, em desenvolvimento desde 2007 
�31/���Recomendações da Conferência Internacional sobre o Ensino do 
Português��&,(3���TXH�WHYH�OXJDU�HP�/LVERD��HP�PDLR�GH�������Dicio-
nário Terminológico (DT), publicado em 2008 na sequência da revisão 
da “Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário” 
�7/(%6���DGRWDGD�D�WtWXOR�H[SHULPHQWDO�HP�������HP�VXEVWLWXLomR�GD�
“Nomenclatura Gramatical Portuguesa”, NGP, de 1967).

Além da fundamentação dada pela constante mutação na socie-
GDGH�SRUWXJXHVD�H�TXH�WHP�OHYDGR�j�UHGH¿QLomR�GRV�YiULRV�GRFXPHQWRV�
RULHQWDGRUHV� GD� SUiWLFD� SHGDJyJLFD� H� GDV� GL¿FXOGDGHV� VHQWLGDV� SHORV�
intervenientes no processo de aprendizagem do Português, convém 
salientar que os PPEB se contextualizam também no quadro das reco-
mendações emanadas da Conferência Internacional sobre o Ensino do 
Português (2007), dado que “podem ser entendidas como um ponto de 
partida” (Reis et al.������������(P�UHVXOWDGR�GHVVD�FRQIHUrQFLD��&DUORV�
5HLV�GH¿QLX�DOJXPDV�UHFRPHQGDo}HV�D�VHUHP�FRQVLGHUDGDV�SHORV�GRFHQWHV�
de Português aquando do ensino da língua, que respeitam aos seguintes 
DVSHWRV��R�SRUWXJXrV�FRPR�OtQJXD�GH�FRQKHFLPHQWR��R�SUREOHPD�GR�HUUR��D�
HVSHFL¿FLGDGH�GR�WH[WR�OLWHUiULR��R�HQVLQR�GD�JUDPiWLFD��R�PXOWLOLQJXLVPR�
nas escolas, a leitura e a identidade do professor de Português.
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Em relação à questão do português como língua de conhecimento, 
o mesmo autor citou recomendações no sentido de os professores culti-
varem “uma relação com a língua norteada pelo rigor e pela exigência 
de correcção linguística em todo o momento e em qualquer circunstância 
do processo de ensino e aprendizagem” (Reis et al.������������GRQGH��D�
necessidade de valorização da normatividade da língua, desincentivando 
a prática do erro (Reis et al., 2008: 16). Donde, também, a importante 
dimensão normativa da língua (Reis et al.��������������WHQGHQFLDOPHQWH�
desvalorizada em relação à dimensão comunicativa. Nesse sentido, deve 
ser instituído ou reforçado, na aula de Português, o ensino da gramática, 
pelo que se torna necessário que a formação dos professores, tanto a inicial 
como a contínua, insista neste aspeto. Reportando-nos às recomendações 
relativas ao multilinguismo nas escolas, estas apontam para o incentivo 
de programas de integração linguística das comunidades de emigrantes, 
sensibilizando-as para a conveniência dessa integração, como fator de 
uma mais ampla e harmoniosa integração social (Reis et al., 2008: 6). 
Sobre a questão da leitura, as recomendações vão no sentido da promo-
ção de práticas de leitura, de literacia informacional para que os alunos 
desenvolvam as competências para localizar, selecionar, avaliar e utilizar 
GH�PDQHLUD�H¿FD]�TXDOTXHU�LQIRUPDomR��3DUD�HVVH�HIHLWR��GHYH�D�OHLWXUD�
ocupar um espaço e um tempo próprios, na situação de concentração que 
para ela se requer. Tal só será viável desde que se recupere o trabalho 
de memória entendida em dois planos: o da memória técnico-operativa, 
que auxilia a leitura que dela carece e o da memória de longo alcance, 
que leva a valorizar textos do passado como fator de autoconhecimento 
coletivo e identitário. 

4.1.1. Programa de Português: uma visão diacrónica

Como a implementação de um programa nunca é proposta em 
rutura com o passado, apresenta-se de seguida uma súmula dos textos 
programáticos e/ou diretrizes que precederam os PPEB, 2009 (Reis et 
al.���������QR�VHQWLGR�GH�VH�LGHQWL¿FDUHP�DOJXPDV�YDULDo}HV�QDV�OLQKDV�
orientadoras do ensino da língua.

Comece-se pela reforma da instrução secundária de 1836 (Decreto 
de 17 de novembro), na medida em que se apresenta como um marco 
importante ao instituir a Língua Portuguesa como disciplina curricular. 
7DO�FRPR�UHIHUH�5XL�&DVWUR������������³HVWH�IDFWR�DVVLQDOD�R�UHFRQKHFL-
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mento da relevância do estudo da língua nacional no nível intermédio 
da escolaridade e constitui um momento-chave ao longo do processo de 
D¿UPDomR�GD�VXD�SHUWLQrQFLD�SHGDJyJLFD´��1RV�¿QDLV�GH�VpFXOR�;,;��XP�
QRYR�SURJUDPD�p�UHJXODPHQWDGR�SHOR�GHFUHWR�GH����GH�VHWHPEUR�GH������
onde é atribuído à língua materna o estatuto de disciplina principal no 
plano de estudos: “O ensino da língua nacional ocupa um dos primei-
ros lugares no plano dos liceus, não só pela sua importância imediata 
H�SUiWLFD��PDV�DLQGD�SHOD�JUDQGH�LQÀXrQFLD�TXH�H[HUFH�QR�GHVHQYROYL-
PHQWR�GR�HVStULWR��TXDQGR�PHWRGLFDPHQWH�GLULJLGR´��'*�Q��������������
������������1HVWH�SURJUDPD��RV�REMHWLYRV�GD�GLVFLSOLQD�DSUHVHQWDGRV�QD�
rubrica “Observações” referem-se ao domínio da produção oral, onde 
se menciona que a disciplina deve “ministrar a capacidade de falar com 
FRUUHFomR´��DR�GRPtQLR�GD�SURGXomR�HVFULWD��YLVDQGR�VH�³������IDFLOLGDGH�
H�¿UPH]D�QD�HVFULWD�HP�EUHYHV�UHGDFo}HV�GR�JpQHUR�HSLVWRODU�H�GHVFUL-
WLYR´��DR�GD�OHLWXUD�RX�FDSDFLGDGH�GH�³������OHU�������FRP�FRUUHFomR´��H�DR�
do conhecimento explícito da língua, campo onde se deve “ministrar (...) 
os conhecimentos e desenvolvimentos da morfologia (descritiva) e do 
HVVHQFLDO�GD�VLQWD[H�SRUWXJXHVD´��'*��Q��������������������������3DUD�
além destes objetivos de carácter mais especializado, encontramos outros 
que incidem na valorização de dimensões como a memória, a imaginação, 
o sentido estético e o desenvolvimento moral. Este último é apresentado 
sob a forma de referência a valores: os “variados exercícios devem pôr 
em acção a memória em modo de simultaneamente real, ideal e verbal 
SHOD�DTXLVLomR�GDV�LGHLDV�H�SDODYUDV�SUySULDV�TXH�VLJQL¿FDP�DV�FDXVDV�H�
H[SULPHP�DV�LGHLDV´��'*��Q��������������������������

1R�SURJUDPD�GH�������'HFUHWR�GH���GH�QRYHPEUR�1 não aparecem 
explicitamente os objetivos para o ensino da disciplina de Português. 
Este programa é fundamentalmente constituído pela enumeração das 
atividades a realizar na aula, subordinada à indicação dos domínios de 
operacionalização e, ocasionalmente, por uma indicação dos conteúdos. 
O facto de uma vez ou outra remeter para o programa anterior leva a 
crer que se considera que os princípios antes estabelecidos se mantinham 
YiOLGRV��&DVWUR������������������$V�REVHUYDo}HV�QHVWH�FDVR�UHPHWHP�SDUD�
a organização do material de apoio, nomeadamente, os manuais escola-
UHV��5XL�9LHLUD�GH�&DVWUR�������������UHIHUH�WDPEpP�TXH�D�UHIHUrQFLD�D�
programas anteriores é igualmente visível na relação que une os textos 

1 �3XEOLFDGR�QR�'LiULR�GR�*RYHUQR�Q�������GH���GH�QRYHPEUR,�GH�����, pp. 
���������.
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programáticos de 1926 e 1919: “as observações que acompanham o pro-
grama de 1926 recuperam quase integralmente o texto de 1919, sendo 
poucas as alterações introduzidas”.

No que concerne ao programa de 1919 (Decreto n.º 6 132 de 26 de 
setembro)1,  é apresentado um quadro com a distribuição das disciplinas 
QRV�FXUVRV�JHUDO�H�FRPSOHPHQWDU��'D�VXD�DQiOLVH�YHUL¿FDPRV�D�LPSRU-
tância do Português no currículo ao ser-lhe atribuída uma carga horária 
superior às de outras áreas disciplinares. A disciplina de Português adquire 
também, neste programa, um estatuto de veículo de consolidação dos 
valores patrióticos e histórico-culturais, através de formulações que visam 
“(...) o engrandecimento de Portugal (...) e gerar no espírito dos alunos 
R�DPRU�SiWULR�H�R�RUJXOKR�GD�UDoD´��'*�Q��������,�VpULH��������������

O programa de 1921, contextualizado pelo Decreto n.º 7 311, de 
���GH�IHYHUHLUR2, revoga os textos programáticos de 1919 (Decreto n.º 6 
203 de 7 de novembro) para o Ensino Primário Geral, e apresenta breves 
indicações sobre os domínios a exercitar (leitura, oralidade e escrita), por 
disciplina da I à V classes, sem se distinguirem conteúdos de métodos 
ou de atividades. As “Instruções´�¿QDLV�VmR�LJXDOPHQWH�JHQpULFDV��UHWR-
mando aspetos citados anteriormente (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli 
H�+HQULTXHV������������

2�SURJUDPD�GH������ �'HFUHWR� Q��� �������GH��� GH�QRYHPEUR�3, 
embora recupere quase integralmente o texto de 1919, reforça o 
objetivo que visa o desenvolvimento da “capacidade de (...) ler e falar 
com correcção [a língua portuguesa]” para “entrar na compreensão dos 
WH[WRV�OLGRV´�H�³VHQWLU�R�SUD]HU�GD�OHLWXUD�GRV�ERQV�DXWRUHV´��'*�Q��������
,�VpULH����������������,JXDOPHQWH�LQFOXL�XPD�QRWD�QDV�³Observações” no 
sentido de alertar os professores para a importante função que a aula de 
Português se reveste enquanto meio de transmissão de valores morais e 
patrióticos: o professor “não deverá esquecer qua a aula de Português é 
uma das aulas do liceu em que melhor se pode desenvolver o sentimento 
QDFLRQDO�H�D�IRUPDomR�PRUDO�GR�DOXQR´��'*�Q��������,�VpULH���������������

1  Publicado no Diário do Governo n.º 136, I série, de 26 de setembro, de 1919, 
pp.����������.

2 �3XEOLFDGR�QR�'LiULR�GR�*RYHUQR�Q�������,�VpULH��GH����GH�IHYHUHLUR, de 1921, 
pp. 110-116.

3 �3XEOLFDGR�QR�'LiULR�GR�*RYHUQR�Q��������,�VpULH��GH���GH�QRYHPEUR, de 1926, 
pp.����������.
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Estes valores são igualmente recorrentes em programas posteriores, 
TXHU�QR�GH�������TXHU�QRV�GH������H�������TXH�EDVLFDPHQWH�UHPHWHP�
SDUD� R� WH[WR� DQWHULRU�� 6HJXQGR�&DVWUR� ������� ���������� QHVWHV� WUrV�
textos “os objectivos aparecem também expressos nas ‘Observações¶�
que acompanham o programa e são referidos a cada um dos ciclos dos 
planos de estudos” 

2�SURJUDPD�GH�������'HFUHWR�Q����������GH����GH�RXWXEUR�1 é an-
WHFHGLGR�SHOR�'HFUHWR�/HL�Q�����������LJXDOPHQWH�GH����GH�RXWXEUR��TXH�
promulga a reforma do ensino liceal e estipula a carga horária2 e o currí-
culo do ensino liceal, bem como os seus objetivos. Em termos estruturais, 
o programa de 1936 está organizado por ciclo e disciplina, detalhando-se 
D�LQIRUPDomR�UHODWLYD�D�FDGD�XP�GRV�DQRV�TXH�R�FRQVWLWXHP��1R�¿QDO�GH�
cada ciclo, aparecem “Observações” de teor pedagógico e metodológico 
que atribuem à disciplina de Português a responsabilidade no desenvol-
vimento da compreensão da ligação entre o “sentimento nacional da 
grandeza da Pátria” e a “tradição colonial” e do “sentimento nacional e 
[da] formação moral do aluno” sublinhando-se que a aula de Português 
p�D�TXH�PHOKRU�VH�DGHTXD�D�HVWDV�¿QDOLGDGHV��1HVWH�GRFXPHQWR�p�DLQGD�
reiterada a necessidade de se desenvolver a “capacidade de (...) ler e falar 
com correcção (...) habilitando [o aluno] a alcançar a compreensão dos 
textos lidos e a sentir o prazer da boa leitura [e provocar] o necessário 
esforço para a expressão clara e correcta do seu pensamento em forma 
HVFULWD´��'*�Q���������������������1D�FRQVXOWD�GR�SURJUDPD�GD�GLVFLSOLQD�
de Português, encontram-se, também, algumas referências aos conteúdos 
linguísticos a lecionar, designadamente, fonética, morfologia vocabulário, 
sintaxe e o cânone literário, principalmente a partir do 3.º ano. 

1R�TXH�VH�UHIHUH�DR�SURJUDPD�GH�������'HFUHWR�Q�����������GH����
de outubro)3, à semelhança da reforma do ensino de 1936, é antecedido 
GR�'HFUHWR�/HL�Q����������GH����GH�VHWHPEUR�GH�������TXH�GHQRWD�XP�
particular cuidado com a adequação didática dos conteúdos. Com uma 
estrutura bastante idêntica à do programa anterior, apresenta, no entan-

1 �3XEOLFDGR�QR�'LiULR�GR�*RYHUQR�Q��������,�VpULH��GH����GH�RXWXEUR, de 1936, 
pp.���������.

2  À disciplina de Português é atribuída a carga horária de cinco horas semanais 
no 1.º ciclo, três horas semanais no 2.º ciclo e cinco horas no 3.º ciclo.

3 �3XEOLFDGR�QR�'LiULR�GR�*RYHUQR�Q��������,�VpULH��GH����GH�RXWXEUR,�GH�����, 
pp. 1081-1179.
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to, algumas diferenças e novidades que são mais visíveis a partir do 3.º 
ciclo. Por exemplo, no 1.º ano, a disciplina dedicada à língua materna 
passa a denominar-se “Língua e História Pátria”, havendo já lugar para a 
“observação de particularidades estéticas rudimentares” (Duarte, Veigas, 
%DWDOKD��3LJQDWHOOL�H�+HQULTXHV�����������'*�Q��������,�VpULH���������������
$V�REVHUYDo}HV�VmR�GHL[DGDV�SDUD�R�¿QDO�GR�GRFXPHQWR�H�RUJDQL]DP�VH�
em “Finalidades do Ensino” e na rubrica “A Actividade na Escola”.

$� UHIRUPD�GH� �����Gi� RULJHP�D� QRYRV� SURJUDPDV� �'HFUHWR� Q���
39 807 de 7 de setembro)1, que são em tudo similares aos anteriores, 
SULQFLSDOPHQWH� DRV� SURJUDPDV� GH� ������ WDQWR� QD� HVWUXWXUD� FRPR�QDV�
diretrizes emanadas. Este documento aparece igualmente sob a forma 
de guia por disciplina e por ciclo, contemplando, quer os conteúdos li-
terários e linguísticos a estudar, quer indicações de natureza pedagógica 
e metodológica.

%DVWDQWH�PDUFDGRV�SHOR�UHJLPH��RV�SURJUDPDV�GH������D������UHÀH-
tem o peso dos valores morais e nacionalistas preconizados pelo Estado 
Novo na educação. Tal como referem os autores acima citados, “veiculam 
a ideia de que compete à escola formar cidadãos com uma cultura geral 
DPSOD�H�FRP�VyOLGRV�SULQFtSLRV�GH�YLGD´�������������$FUHVFHQWDP�DLQGD�
TXH��'XDUWH��9HLJDV��%DWDOKD��3LJQDWHOOL�H�+HQULTXHV�������������

Em ambos os programas, entende-se que a aula de língua portuguesa 
deve explorar os domínios da leitura e da expressão oral e escrita, embora se 
YHUL¿TXH�XPD�SUHSRQGHUkQFLD�GD�OHLWXUD�VREUH�RV�RXWURV�GRPtQLRV��$LQGD�TXH�
a gramática deva servir de suporte, a referência à leitura é constante, dando a 
entender que é prioritária, quer na criação de um estilo pessoal e na apropriação 
de bons modelos, quer no cultivo do gosto de ler, em especial pelo contacto 
com um acervo de obras que, pelo seu valor paradigmático, sustente a formação 
estética e moral dos alunos.

A Portaria n.º 23 601 de 9 de setembro2, que institucionaliza o novo 
programa de 1968 para o ciclo preparatório do ensino secundário, atribui 
à disciplina de Língua Portuguesa uma nova função, a transversalidade: 
“[é] convicção geral que quanto maior for a destreza alcançada na prática 
oral e escrita da língua maior será o rendimento obtido no aprendizado 

1  Publicado no Diário do Governo n.º 198, I série, de 7 de setembro,�GH�����, 
pp. 978-1071.

2  Publicada no Diário do Governo n.º 213, I série, de 9 de setembro, de 1968, 
pp.����������.
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das outras matérias” (DG n.º 213, I série, 1968: 1379), assim como é  
princípio fundamental o facto “de o estudo da língua portuguesa servir 
em coordenação todo o ensino do ciclo”. O novo programa introduz ainda 
RXWUDV�LQRYDo}HV��&RPR�UHIHUH�5XL�GH�&DVWUR�������������

(...) este programa introduz inovações que não podem deixar de ser ano-
WDGDV��HQWUH�HODV��D�UHODWLYL]DomR�GD�³FRUUHFomR´�OLQJXtVWLFD��D�PXOWLSOLFDomR�GRV�
objectos passíveis de leitura, a desvinculação do desenvolvimento de atitudes 
positivas para com a leitura das práticas de leitura literária.

Importa também realçar os “Princípios Fundamentais de Actuação 
Didáctica” patentes neste programa, onde se destaca a importância da 
inteligência em detrimento da memória: é entendido que “a actuação di-
dáctica deve assentar no próprio fundo psíquico do aluno, (...) de acordo 
com os seus interesses psicológicos e mentais, suscitando-lhe iniciativas 
e desenvolvendo-lhe o gosto de saber sempre mais (...)” (DG n.º 213, 
1968: 1380). Igualmente importa realçar a ênfase dada às características 
diferenciais quer do meio, quer dos alunos e o papel que a Língua Por-
tuguesa assume na integração do aluno no meio e nas suas tendências: 
a “aula de Língua Portuguesa (...) é uma fonte (...) de revelação das 
aptidões, das tendências, dos gostos, do temperamento e do carácter dos 
alunos” (DG n.º 213, 1968: 1380). De referir ainda que, um ano depois 
da publicação da Nomenclatura Gramatical Portuguesa, o programa 
refere que a terminologia a usar será “unicamente a do Programa e das 
Observações” (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli e Henriques, 2008: 11).

A década de 70 representa um marco importante no percurso que 
VH�WHP�YLQGR�D�WUDoDU��5XL�GH�&DVWUR�VDOLHQWD�HVVH�IDFWR�DR�D¿UPDU�TXH�³D�
bidimensionalidade da disciplina de Português (...) é, porventura, radi-
cal, já que encontra expressão em momentos de mudança curricular que 
ocorrem no âmbito de reorganizações do sistema educativo marcadas por 
GLVWLQWDV�RULHQWDo}HV�LGHROyJLFDV´��������������2�PHVPR�DXWRU�PHQFLRQD�
DLQGD��������������TXH��QR�SURJUDPD�GH������SDUD�QR����DQR�GH�HVFRODUL-
dade, apresentado num momento de rutura com os ideais políticos então 
vigentes e a reestruturação do sistema educativo, são referidos, como 
objetivos fundamentais da disciplina “o desenvolvimento da capacidade 
de comunicação” e de atitudes e capacidades que criem um espírito de 
alerta e de intervenção constantes frente às transformações e pressões 
do mundo em que se vive. Por outro lado, o programa inclui, pela pri-
meira vez, ao nível das metas, uma referência à função igualizadora da 
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educação ao estabelecer-se como objetivo da disciplina, “ultrapassar 
carências verbais resultantes de condicionalismos socioculturais” (Castro, 
������������$OpP�GHVWDV�UD]}HV��R�DXWRU�UHIHUH�DLQGD�TXH�HVWH�SURJUDPD�
marca o aparecimento de referências ao desenvolvimento da capacidade 
de comunicação como objetivo estruturante da disciplina de Português, 
sob a forma de “desenvolver a capacidade de comunicação pelo domínio 
SURJUHVVLYR�GD�OtQJXD�SRUWXJXHVD´��&DVWUR�������������

O programa de 1978, nomeadamente, o do Ensino Primário, demar-
ca-se literalmente dos anteriores no que concerne à estrutura. Constituído 
por uma “Introdução” que dá conta do trabalho prévio à elaboração do 
novo documento orientador, divide-se em “Objectivos Gerais do Ensino 
Primário”, “Objectivos Metodológicos”, “Objectivos Programáticos” 
H�³&RPSRUWDPHQWRV�&LHQWt¿FRV´��1R�IXQGR�� WLQKD�FRPR�REMHWLYR�³>H@
stimular o esforço para a efetivação de projetos pedagógicos adequados 
às exigências do desenvolvimento global das crianças no mundo de 
hoje e no país que construímos” (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli e 
Henriques, 2008: 22).

Por outro lado, os programas do Ensino Primário Preparatório (1.º 
ano) e Secundário (7º e 8º anos) (1979) disponibilizam uma listagem 
de objetivos gerais, transversais às várias disciplinas do currículo, para 
as quais são formulados diversos objetivos no âmbito da disciplina de 
Português. A nota introdutória do programa do Ensino Primário Prepa-
ratório refere que “o objectivo fundamental do programa de Português, 
língua materna, é o desenvolvimento da competência comunicativa” 
(Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli e Henriques, 2008: 12). Salienta-se 
igualmente a importância de “o estudo da língua materna ser praticamente 
sempre em situação textual”, assim como de a composição escrita de-
ver ser “praticada constantemente” (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli 
e Henriques, 2008: 12). Neste documento também não se estabelece 
qualquer divisão de conteúdos para o ensino preparatório e secundário, 
SHOR�TXH�³D�3RUWDULD�Q����������GH����GH�RXWXEUR��YLULD�FODUL¿FDU�TXDLV�RV�
conteúdos programáticos a leccionar nos 7º e 8º anos, fornecendo ainda 
uma sugestão de núcleos temáticos (...), bem como uma lista de obras 
de autores” (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli e Henriques, 2008: 13). 

Os textos programáticos de 1981 reestruturam o documento que 
HVWDYD�HP�YLJRU�GHVGH����������FRP�YLVWD�j�FODUL¿FDomR�GH�DWLYLGDGHV��
REMHWLYRV�H�WHPDV��2�SURJUDPD�RUJDQL]D�VH�HP�WRUQR�GH�TXDWUR�SRQWRV��
“Introdução”, “Temas”, “Objectivos” e “Desenvolvimento do Programa”. 
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Quanto ao funcionamento da língua, salvaguarda a necessidade de evitar 
uma abordagem da língua como objeto de estudo, propondo exercícios 
do tipo de testes sintáticos para fomentar a autoaprendizagem pela des-
FREHUWD��'XDUWH�H�9HLJDV�H�%DWDOKD�H�3LJQDWHOOL�H�+HQULTXHV�������������
-i�9LHLUD�GH�&DVWUR�������������PHQFLRQD�TXH�HVWHV�WH[WRV�SURJUDPiWLFRV�
apresentam características relativamente diferenciadas consoante o ciclo 
da escolaridade a que se referem. Enquanto o programa para o Ensino 
Preparatório visa “proporcionar situações que favoreçam melhorias 
qualitativas no uso e conhecimento da língua, de modo a remediar as 
desigualdades entre alunos e a garantir o progresso no domínio efetivo da 
OtQJXD�RUDO�H�HVFULWD´��R�GR�(QVLQR�8QL¿FDGR�UHWRPD�R�FRQFHLWR�KLVWyULFR�
de correção: “comunicar oralmente e por escrito com correcção e ele-
gância”, sinal de maior valorização da normatividade da língua (Castro, 
����������������$�SDUWLU�GHVWH�PRPHQWR��DV�UHIRUPXODo}HV�RFRUUHP�QR�
âmbito da Reforma do Sistema Educativo iniciada em 1986, mais con-
cretamente com os programas de 1991.

Os programas de 1991 surgem no contexto da Reforma consignada 
no Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de agosto, que consigna a valorização 
do ensino da Língua Portuguesa “como matriz identidade e como suporte 
de escolhas múltiplas” (Duarte, Veigas, Batalha, Pignatelli e Henriques, 
�����������3DUD�D�VXD�RSHUDFLRQDOL]DomR�VmR�GLVSRQLELOL]DGRV�GRLV�GRFX-
mentos complementares de apoio aos docentes, no caso do 2.º ciclo: o 
volume I. “Organização Curricular e Programas” e o volume II “Plano 
GH�2UJDQL]DomR�GR�(QVLQR�$SUHQGL]DJHP´��RQGH�¿JXUDP�RV�FRQWH~GRV�H�
os processos de operacionalização, por ano de escolaridade. No volume 
I, faz-se uma apresentação da organização curricular de Ensino Básico, 
com indicações genéricas relativas a cada programa, distribuídas por 
“Introdução”, “Finalidades” e “Objectivos Gerais”, “Conteúdos” “Ouvir/
falar”, “ler” e “escrever”, “Orientações Metodológicas” e “Avaliação”. O 
segundo volume apresenta processos de operacionalização dos conteúdos, 
assim como um conjunto de indicações metodológicas e de sugestões bi-
EOLRJUi¿FDV��TXH�YLVDP�FRPSOHPHQWDU�RV�SURJUDPDV�EDVH�HP�LQVWUXPHQWRV�
que orientem de forma mais precisa o processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com os textos introdutórios do programa (volume I) 
reconhece-se a língua materna como instrumento de estruturação indivi-
dual e como elemento mediador entre o indivíduo e o mundo. Também é 
reconhecido que o domínio da língua materna, “como factor de transmis-
são e apropriação dos (...) conteúdos disciplinares, condiciona o sucesso 
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HVFRODU´��'*(%6������D�������'HVWH�IDFWR�DGYpP�XPD�PXOWLSOLFLGDGH�GH�
¿QDOLGDGHV��QD�VXD�PDLRULD�GH�FDUiFWHU�JHQpULFR��H�REMHWLYRV�JHUDLV��'RV�
objetivos apresentados no programa sobressai a ideia de que o trabalho 
desenvolvido na aula de Língua Portuguesa estará centrado em práticas 
de língua que visam o desenvolvimento das competências envolvidas na 
comunicação verbal. Esta tónica em conteúdos funcionais e comunicações 
foi acompanhada de uma desvalorização da gramática, que “assumia um 
papel menor ou meramente instrumental” (Silva e Pereira, 2017: 109), 
HP� FRQVHTXrQFLD�� HQWUH� RXWUDV� UD]}HV�� GD� LQÀXrQFLD� GD�PHWRGRORJLD�
comunicativa dominante no ensino de línguas estrangeiras, como bem 
DVVLQDOD�,QrV�'XDUWH�DR�D¿UPDU�TXH�³D�UHÀH[mR�JUDPDWLFDO�VRIUHX�QDV�
~OWLPDV�GpFDGDV�HP�3RUWXJDO�XPD�VLJQL¿FDWLYD�GLPLQXLomR�GH�HVSDoR�H�
SHVR´�������������1R�GRFXPHQWR�³2UJDQL]DomR�&XUULFXODU�H�3URJUDPDV´�
(DGEBS, 1991a), a predominância da orientação comunicativa é visível, 
ora nas modalidades do uso da língua agrupadas na compreensão (ouvir/
ler) e na produção (falar/escrever), ora na consideração do funcionamento 
da língua afastado do domínio metalinguístico.  

No que concerne aos conteúdos nucleares relativos aos domínios 
ouvir/falar, ler e escrever, o programa giza para a comunicação oral a 
“Expressão Verbal em Interação”, “Comunicação Oral Regulada por Téc-
QLFDV´�H�³&RPSUHHQVmR�GH�(QXQFLDGRV�2UDLV´��SDUD�D�OHLWXUD��D�³/HLWXUD�
Recreativa”, a “Leitura Orientada” (narrativa e poesia), nomeadamente 
literatura em língua portuguesa, clássicos universais e outros textos de 
PDWpULD�WUDGLFLRQDO�RX�GH�UHFRQKHFLGR�YDORU�HVWpWLFR�H�SRU�¿P�³/HLWXUD�
SDUD�,QIRUPDomR�H�(VWXGR´��QD�HVFULWD�GHWHUPLQD�D�³(VFULWD�([SUHVVLYD�H�
Lúdica”, “Escrita para Apropriação de Técnicas e Modelos” e o “Aper-
IHLoRDPHQWR�GR�7H[WR´��'*(%6������D������

O “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essen-
ciais (CNEB)” publicado em 2001, que serviu de base para o programa 
de 2009, em conjunto com outros textos programáticos e orientadores, 
veio estabelecer 

(...) os princípios orientadores da organização curricular do ensino básico, 
bem como da avaliação das aprendizagens e do processo de desenvolvimento 
do currículo nacional, entendido como o de aprendizagens e competências, inte-
grando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os valores, a desenvolver 
pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos consagrados 
QD�/HL�GH�%DVHV�GR�6LVWHPD�(GXFDWLYR�>/HL�Q���������GH����GH�RXWXEUR@�SDUD�HVWH�
nível de ensino (Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro).
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Com base neste Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de janeiro, são de-
¿QLGDV�DV�FRPSHWrQFLDV�HVVHQFLDLV��JHUDLV�H�HVSHFt¿FDV1 a desenvolver 
durante a escolaridade básica nas várias áreas disciplinares e ciclos. É 
também considerado que (Reis et al.������������

(…) a disciplina de Português deve apontar para um conjunto de metas 
que, em geral, contemplam aspectos essenciais da utilização da língua: a com-
preensão de discursos, as intenções verbais, a leitura como actividade corrente 
e crítica, a escrita correcta, multifuncional e tipologicamente diferenciada, a 
análise linguística com propósito metacognitivo, etc. 

Em suma, este documento constitui, em si mesmo, um guia para a 
elaboração de projetos de escola e uma orientação para perspetivar uma 
progressão das aprendizagens curriculares, e contribui para uma visão 
interdisciplinar dos objetivos. 

3HOR�H[SRVWR�YHUL¿FD�VH�TXH�RV�SURJUDPDV�LQVWLWXFLRQDOL]DGRV�SDUD�
a disciplina de Língua Portuguesa/Português ao longo dos anos visaram 
uma adaptação a realidades distintas, tanto na vida escolar como do 
meio, nomeadamente no campo das ideologias políticas, sempre numa 
perspetiva de otimizar o desempenho.

4.2. Os Programas de Português do Ensino Básico – 2009

Os PPEB foram implementados no ano letivo 2011/2012, depois de 
um vasto trabalho desenvolvido por um grupo de professores apoiados 
por diversos consultores e pela Direção Geral de Inovação e Desenvolvi-
PHQWR�&XUULFXODU��'*,'&���H�WHUi�FRQVWLWXtGR�³SRUYHQWXUD��R�GRFXPHQWR�
normativo para a educação linguística em Portugal mais bem fundamen-
tado, construído e divulgado nas últimas décadas” (Silva e Pereira, 2017: 
111), como já se referiu. Partindo de um paradigma de mudanças, este 
documento foi delineado com a preocupação de dar sequência a textos 
fundadores, designadamente os programas de 1991 que o antecederam. 
'RFXPHQWRV�Mi�PHQFLRQDGRV�FRPR�R�&1(%��������RQGH�VH�GH¿QHP�DV�
³FRPSHWrQFLDV�JHUDLV´�H�DV�³FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV´�SDUD�FDGD�XP�GRV�
ciclos do Ensino Básico, o PNEP (2006), o PNL (em desenvolvimento 

1  Nos domínios do oral (compreensão e expressão oral), escrito (leitura e 
expressão escrita) e do conhecimento explícito da língua. Veja-se que com o CNEB, a 
oralidade surge como competência autónoma, subdividindo-se em compreensão oral 
e expressão oral.
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desde 2007) e o DT (2008) são referências de enquadramento curricular 
e/ou orientação pedagógica. Outros documentos de fundamentação bi-
EOLRJUi¿FD�FRPR�DV�DWDV�GD�³&RQIHUrQFLD�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�R�(QVLQR�
do Português” (Lisboa, 2007) constituem também um importante recur-
so, uma vez que as recomendações emanadas dessa conferência podem 
contribuir para reajustar e mesmo corrigir aspetos importantes do ensino 
do português (Reis et al.������������(VWHV�SURJUDPDV�DSUHVHQWDP�VH�DVVLP�
FRPR�XP�GRFXPHQWR�LQWHJUDGRU��TXH�VLVWHPDWL]D�H�WHP�SRU�EDVH�UHÀH[}HV�
das várias publicações-chave para apoiar o processo de ensino e apren-
GL]DJHP��e�WDPEpP�XP�GRFXPHQWR�GH�VLPSOL¿FDomR�SRUTXH�SHUPLWH�D�
condensação das competências, conteúdos e descritores de desempenho 
referentes aos três ciclos num só único documento. Desta feita, pode-se 
considerar uma mais-valia, na medida em que facilita o trabalho do 
docente, que passa a utilizar um só documento com toda a informação 
organizada, em vez dos vários a consultar anteriormente.

Uma vez que tais programas implicam uma série de mudanças, foi 
ainda elaborado um conjunto de documentos que, além de contextua-
lizarem o processo de revisão dos programas, visam proporcionar aos 
docentes exemplos de formas de operacionalização do que é preconizado 
no texto programático. Entre esses documentos, está um conjunto de 
guiões de implementação dos programas dedicados às quatro compe-
tências nucleares que estruturam o documento – a Leitura, a Escrita, o 
Conhecimento Explícito da Língua e o Oral. Outro aspeto inovador é 
a relevância dada às novas tecnologias da informação e comunicação 
(TIC), que devem ser utilizadas como instrumentos de apoio ao trabalho 
desenvolvido com os alunos, dadas as suas vantagens como recurso a 
nível do acesso e tratamento de informação e na apresentação, produção 
e revisão de trabalho criativo (Reis et al.������������

Relevante também é a importância atribuída aos textos literários 
com a defesa de um corpus�WH[WXDO�ÀH[tYHO��FRP�WH[WRV�GH�GLIHUHQWH�QDWX-
reza e complexidade (Reis et al.������������(VWH�IDFWR�WRUQD�VH�LPSRUWDQWH��
uma vez que permite aos alunos o contacto com uma maior variedade de 
produções textuais e, consequentemente, ajuda na criação de momentos 
interculturais conducentes ao alargamento das suas experiências e ao 
GHVHQYROYLPHQWR�GD�VXD�SUR¿FLrQFLD�OLQJXtVWLFD��(VWD�FRQIURQWDomR�QmR�Vy�
permitirá ao aluno valorizar as suas raízes culturais e linguísticas, como 
também o seu desenvolvimento enquanto agente educativo dessa cultura 
quando a transmitir. Para esse efeito terá a escola/professor um papel 
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preponderante na sua função de facilitador de oportunidades educativas 
GLYHUVL¿FDGDV��'R�PHVPR�PRGR��IRL�SRQGHUDGD�QRV�SURJUDPDV�GH������
“(...) a necessidade de se acentuar, no ensino do português uma compo-
QHQWH�GH�UHÀH[mR�H[SUHVVD�VREUH�D�OtQJXD��VLVWHPDWL]DGD�HP�SURFHVVRV�
de conhecimento explícito do seu funcionamento (...)”, no seguimento 
das recomendações da CIEP (Reis et al.�����������

Fator delicado no contexto dos novos programas será também a 
seleção do manual escolar de Português. Atribuindo-lhe um papel de 
verdadeiro auxiliar pedagógico, que não deve sobrepor-se aos progra-
mas, a sua escolha reveste-se da maior importância, na medida em que 
terá de se avaliar se se adequa ao tipo de anualização a implementar e 
se promove um conjunto de percursos processuais que se adequem ao 
desenvolvimento das competências visadas pelos programas (Reis et 
al.������������2XWUR�GRV�DVSHWRV�WDPEpP�FRQVLGHUDGR�VLJQL¿FDWLYR�p�D�
importância atribuída à oralidade. Embora a comunicação oral tenha sido 
sempre considerada em contexto de sala de aula, o seu papel foi sempre 
complementar relativamente a outras atividades e não tanto tida como 
atividade em si mesma, com objetivos e procedimentos próprios.

Em suma, pode-se concluir que os programas de 2009 procuram res-
ponder à constante evolução da sociedade, introduzindo na sua elaboração 
“novidades” e reforços pertinentes e que indubitavelmente constituirão 
uma mais-valia para o ensino do português, com as salvaguardas que a 
sua aplicação pode requerer.

4.2.1. Questões estruturantes e programáticas

Os PPEB (2009) apresentam um conjunto de novidades de carácter 
estruturante e programático, que implicam algumas mudanças no pro-
cesso do ensino-aprendizagem. De entre essas mudanças, há a salientar 
a forma como os programas se encontram estruturados, ou seja, com 
base numa matriz que é comum aos três ciclos do Ensino Básico. Este 
facto permite aos docentes terem uma visão geral dos programas e terem 
VHPSUH�SUHVHQWH�DV�PHWDV�TXH�FDGD�DOXQR�GHYH�DOFDQoDU�QR�¿QDO�GH�FDGD�
ciclo através dos descritores de desempenho.

Para além disso, está subjacente a ideia de progressão. Os PPEB 
(2009) reconhecem que “os três ciclos traduzem uma progressão constan-
te, obrigando a ponderados cuidados de gestão curricular nos momentos 
de passagem entre eles” (Reis et al., 2009: 8). A aprendizagem será então 
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vista como um “continuum em que o saber se alarga, se especializa, se 
FRPSOH[L¿FD�H�VH�VLVWHPDWL]D´�DR�ORQJR�GRV�WUrV�FLFORV�H�GH�IRUPD�D�HYLWDU�
repetições desnecessárias e pouco vantajosas para o desenvolvimento da 
aprendizagem (Reis et al., 2009: 10). Este facto exige que se considere 
o retorno a diferentes conteúdos, sempre numa perspetiva de progressão 
e de aprofundamento. Por outro lado, nestas mudanças está incluído o 
novo papel do professor, a quem é permitida “uma certa liberdade de 
movimentos, permitindo-lhe fazer interagir aquilo que nos programas 
está enunciado com a concreta realidade das turmas e dos alunos de 
português” (Reis et al., 2009: 8).

O facto de se atribuir ao professor um papel primordial na gestão 
curricular corrobora a importância da autonomia do professor enquanto 
gestor de conteúdos programáticos propostos pelo Ministério de Educa-
ção e, por outro lado, reconhece-se a heterogeneidade que caracteriza o 
FRQWH[WR�HVFRODU�SRUWXJXrV��TXH�HQJORED�UHDOLGDGHV�PXLWR�HVSHFt¿FDV�H�
distintas. As situações consideradas nos novos programas resultam, assim, 
de uma partilha de responsabilidades entre o Ministério da Educação e 
&LrQFLD��D�TXHP�FDEH�D�GH¿QLomR�GH�XP�FRQMXQWR�GH�FRPSHWrQFLDV��jV�
quais associou um núcleo de conteúdos distribuídos pelos três ciclos do 
(QVLQR�%iVLFR��H�D�FDGD�HVFROD�SURIHVVRU�TXH�¿FDUi�UHVSRQViYHO�SRU�GH¿QLU�
o percurso que entenda adequado para os seus alunos, em função das 
suas características particulares, em harmonia com o que for estabelecido 
pelo Projeto Educativo da Escola (PEE) e muito particularmente pelos 
Projetos Curriculares de Turma (PCT) (Reis et al., 2009: 9).

$�¿ORVR¿D�TXH�HQTXDGUD�RV�QRYRV�SURJUDPDV�DWULEXL��GHVWH�PRGR��
uma responsabilidade acrescida ao professor de Português. Para poder se-
lecionar os conteúdos a desenvolver por competência em cada ano escolar, 
terá de ter em consideração um conjunto de outros elementos: as metas 
GH¿QLGDV�SHOR�0LQLVWpULR�GD�(GXFDomR�H�&LrQFLD�H�TXH�IXQFLRQDUmR�FRPR�
marcos orientadores da prática a desenvolver e os conteúdos programáticos 
UHODWLYRV�DR�FLFOR�DQWHULRU��RX�DRV�FLFORV�DQWHULRUHV���R�SHU¿O�GRV�DOXQRV�
HP�WHUPRV�GH�VDEHU�H�GH�VDEHU�ID]HU��H�R�WLSR�GH�SURJUHVVmR�TXH�SUHWHQGH�
implementar em função da realidade em que se operacionaliza o currícu-
OR��'HVWDV�QHFHVVLGDGHV�DGYpP�XPD�HYLGrQFLD��D�SODQL¿FDomR�QmR�SRGHUi�
ser um elemento estático, mas antes dinâmico, em constante atualização 
e reformulação. Esta realidade não implica, como se refere nos próprios 
programas, que a gestão dos conteúdos passe a ser uma atividade comple-
WDPHQWH�DOHDWyULD��H[LJH��DQWHV��TXH�VH�FRQWHPSOHP�DV�UHDOLGDGHV�REMHWLYDV�
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da sala de aula, no sentido de conduzir os alunos às metas esperadas (Reis 
et al., 2009: 9). Por outro lado, o facto de pertencer à escola ou ao professor 
a responsabilidade pela anualização dos conteúdos programáticos vai exigir 
que estes, em início de ciclo, pensem a distribuição de conteúdos ao longo 
de todo o ciclo, já que o desenho curricular adotado no programa “rege-se 
pela unidade alargada que é o ciclo” (Reis et al., 2009: 9).

Outra mudança a nível da organização programática é o desdobra-
mento do primeiro ciclo em duas etapas: a primeira compreende o 1.º e 
2.º anos de escolaridade, e aponta para a adaptação do aluno à escola e 
ao novo meio em que se insere, dando-se assim um maior relevo à comu-
nicação oral na sua função de carácter adaptativo, mas desempenhando 
também uma função de capacitação, à medida que estes interagem com a 
língua materna fazendo perguntas, descrevendo acontecimentos, contando 
as suas experiências, falando sobre os seus anseios, etc. É também nesta 
altura que a maioria dos alunos toma consciência da correspondência entre 
a língua falada e escrita e que desperta o seu interesse por esta dinâmica, 
devendo ser-lhes facultadas experiências de aprendizagem aliciantes que 
os motivem e despertem o seu interesse e curiosidade. Após a interiori-
]DomR�GDV�SULQFLSDLV�UHODo}HV�HQWUH�RV�VLVWHPDV�IRQROyJLFR�H�RUWRJUi¿FR��
que devem ser desenvolvidas nos dois primeiros anos, como condição 
básica para a aprendizagem da leitura e da escrita, inicia-se a segunda 
HWDSD��UHVSHLWDQWH�DRV�����H�����DQRV��(VWD�HWDSD�WHP�FRPR�SULQFLSDO�IXQomR�
o desenvolvimento e consciencialização do aluno para a aprendizagem 
da escrita nas suas diversas componentes: organização textual, uso da 
SRQWXDomR��FRUUHomR�RUWRJUi¿FD��XWLOL]DomR�GH�HVWUXWXUDV�VLQWiWLFDV�PDLV�
organizadas e complexas, assim como o progressivo aumento do vocabu-
lário. Este trabalho sobre a língua deve ser realizado simultaneamente em 
DWLYLGDGHV�GH�RUDOLGDGH��GH�HVFULWD��PDV�WDPEpP�HP�R¿FLQDV�GH�WUDEDOKR��
com o objetivo de sistematizar e aplicar conceitos. Paralelamente a este 
aprofundar do conhecimento, deve ser desenvolvida a compreensão e 
interpretação textual, e realizadas atividades que desenvolvam o gosto 
pela leitura e formem alunos leitores (Reis et al., 2009: 22-23).

4.2.2. Fundamentos, conceitos-chave e organização progra-
mática

Tal como na maioria dos países desenvolvidos, a sociedade por-
WXJXHVD�HQFRQWUD�VH�HP�FRQVWDQWH�PXWDomR��2V�GHVD¿RV�TXH�VH�FRORFDP�
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à escola, como agente de educação, são inúmeros, o que tem levado à 
UHGH¿QLomR�GR�VHX�SDSHO��SRU�H[HPSOR�QD�GHOLPLWDomR�GRV�VDEHUHV�H�DRV�
modos de promover a sua transmissão e aquisição. Em contexto escolar, 
é através da língua de escolarização (neste caso, o português) que se 
transmite e constrói o conhecimento, ou seja, é através dela que o aluno 
interage com o(s) professore(s) das diversas disciplinas e por conseguinte 
com os saberes que as constituem. A língua portuguesa adquire assim 
funções que ultrapassam largamente o seu âmbito estrito, projetando-se 
noutros espaços curriculares: “[a] nossa língua é um fundamental ins-
WUXPHQWR�GH�DFHVVR�D�WRGRV�RV�VDEHUHV��H�VHP�R�VHX�DSXUDGR�GRPtQLR��QR�
plano oral e no da escrita, esses outros saberes não são adequadamente 
representados” (Reis et al., 2009: 6). Por este facto, a aprendizagem do 
SRUWXJXrV�GH¿QH�VH�FRPR�FRPSRQHQWH�IXQGDPHQWDO�GD�IRUPDomR�HVFRODU�
e está diretamente relacionada com o sucesso escolar, pois “sendo a lín-
JXD�GH�HVFRODUL]DomR�GR�QRVVR�VLVWHPD�HGXFDWLYR��R�3RUWXJXrV�D¿UPD�VH��
(...) como um elemento de capital importância em todo o processo de 
aprendizagem, muito para além das suas fronteiras” (Reis et al., 2009: 
612). Aliás, a importância do domínio da língua na formação global 
dos alunos, já era reconhecida e valorizada na Lei de Bases do Sistema 
(GXFDWLYR��/HL�Q����������GH����GH�RXWXEUR��DUW�����������

O ensino-aprendizagem da língua materna deve ser estruturado de forma 
que todas as outras componentes curriculares dos ensinos básico e secundário 
contribuam de forma sistemática para o desenvolvimento das capacidades do 
aluno ao nível da compreensão e produção de enunciados orais e escritos em 
português. 

O Decreto-Lei n.º 286/89, de 29 de agosto (no seu art.º 9.º, 3) 
consubstancia este aspeto quando considera que: 

(…) todas as componentes curriculares dos Ensinos Básico e Secundário 
intervêm no ensino-aprendizagem da língua materna, devendo contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades do aluno ao nível da compreensão e produção 
de enunciados orais e escritos em português. 

O mesmo aspeto é salientado no Decreto-Lei n.º 6/2001 de 18 de 
janeiro ao referir que: “a educação para a cidadania bem como a valoriza-
ção da língua portuguesa e da dimensão humana do trabalho constituem 
formações transdisciplinares, no âmbito do ensino básico” (art.º 6.º, 1).
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Num outro plano há a considerar que “(...) a aprendizagem do 
SRUWXJXrV�>VH@�HQFRQWUD�GLUHFWDPHQWH�UHODFLRQDGD�FRP�D�FRQ¿JXUDomR�GH�
uma consciência cultural (...)”, através da modelização de componentes 
GH�QDWXUH]D�JHQHULFDPHQWH�FXOWXUDO�KLVWyULFD��VRFLDO��DUWtVWLFD��JHRJUi¿FD��
simbólica, etc., assumindo particular relevância o texto literário (Reis 
et al., 2009: 12). É assim visível a “centralidade” que a língua materna 
adquire no processo de aprendizagem dos alunos com uma disciplinar 
multidimensional e como

(...) construtora dos mecanismos da identidade e da relação interindi-
vidual, como modelizadora de mundos no plano real ou do imaginário, como 
WHUULWyULR�VLPEyOLFR�RQGH��D¿QDO��VH�JHUDP��HQUDt]DP�H�UHQRYDP�D�FXOWXUD�H�D�
memória das comunidades e das nações (Amor, 2003: 11).

Nos PPEB (2009) salientam-se ainda diversos conceitos-chave, uns 
de carácter inovador, como é o caso de desempenho que “designa aquilo 
que se espera que o aluno faça, após uma experiência de aprendizagem” 
(Reis et al., 2009: 17) e resultados esperados que “projectam um con-
junto de expectativas pedagógicas, formuladas em termos prospectivos, 
UHJLGDV�H�HVWUXWXUDGDV�HP�IXQomR�GDV�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�TXH�VH�
encontram enunciadas no Currículo Nacional do Ensino Básico” (Reis 
et al.����������������6mR�DLQGD�GH�VDOLHQWDU�FRQFHLWRV�FRPR�descritores 
de desempenho que se apresenta como um enunciado sintético, preciso 
e objetivo do que os alunos deverão ser capazes de fazer e indicador de 
desempenho��TXH�p�SDVVtYHO�GH�TXDQWL¿FDomR�H�HVWi�DVVRFLDGR�jV�RSHUD-
ções de controlo, regulação ou avaliação (Reis et al., 2009: 17). Outros 
conceitos provêm do CNBE embora pontualmente reajustados, como 
é o caso de competências e conteúdos. No que se refere às competên-
cias – “conjunto dos conhecimentos e das capacidades que permitem a 
realização de acções, bem como a compreensão dos comportamentos de 
outrem” (Reis et al.������������±��Ki�TXH�UHIHULU�TXH�HVWDV�WrP�D�YHU�FRP�
um conjunto de atividades, de volições e de valorações resumidas em 
quadro grandes eixos: o da experiência humana, onde se situa a tensão 
HQWUH�D�LQGLYLGXDOLGDGH�H�D�FRPXQLGDGH��R�GD�FRPXQLFDomR�OLQJXtVWLFD��
GRPLQDGR�SHOD�LQWHUDomR�GR�VXMHLWR�OLQJXtVWLFR�FRP�RV�RXWURV��R�GR�FR-
nhecimento linguístico, centrado na progressiva capacidade de descri-
omR�GD�OtQJXD�H�QD�VXD�XWLOL]DomR��H�¿QDOPHQWH�R�HL[R�GR�FRQKHFLPHQWR�
translinguístico, remetendo para a relação da língua com a aquisição de 
outros saberes (Reis et al., 2009: 13).
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De entre as competências há a considerar (Reis et al.�����������
16): (i) as gerais, “que permitem realizar actividades de todos os tipos, 
incluindo as actividades linguísticas” (Reis et al.������������H�TXH�LQFOXHP�
YiULDV�VXEFRPSHWrQFLDV���LL��DV�linguístico-comunicativas, que permitem 
D�FRPXQLFDomR�HP�JHUDO���LLL��DV�HVSHFt¿FDV�jV�PRGDOLGDGHV�RUDO�H�HVFULWD��
e transversal a todas estas competências é (iv) o conhecimento explícito 
da língua, que é resultado de instrução formal. 

Os conteúdos são (Reis et al., 2009: 16):

 (…) de natureza conceptual e descritiva e activam competências meta-
OLQJXtVWLFDV��PHWDWH[WXDLV�H�PHWDGLVFXUVLYDV��FRPR�UHVXOWDGR�GH�XPD�UHÀH[mR�SH-
dagogicamente orientada sobre situações e usos particulares da língua e visando 
o conhecimento sistematizado da estrutura e das práticas do português-padrão. 

Na organização programática, os conceitos enunciados são apresen-
tados em quadros que integram as orientações programáticas do Português 
respeitantes aos três ciclos que integram o programa e se articulam entre 
VL��TXDGURV�HVWHV�TXH�LQWHJUDP�D�GH¿QLomR�GH�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD�GR�
Português, os descritores de desempenho, os conteúdos e ainda as notas. 
Os descritores de desempenho são apresentados agrupados em grandes 
linhas orientadoras e referem-se àquilo que o aluno deve ser capaz de 
fazer como resultado de uma aprendizagem conduzida em função do 
estádio de desenvolvimento linguístico, cognitivo e emocional em que 
ele se encontra, bem como das etapas que antecederam esse momento. A 
partir da análise dos quadros, mais facilmente nos apercebermos de que a 
articulação interciclos se consubstancia no princípio de progressão, à luz 
da noção de que o processo de ensino-aprendizagem da língua progride 
por patamares sucessivamente consolidados. Assim, o processo de ensi-
no-aprendizagem apresenta-se como «movimento» apoiado em aprendi-
zagens anteriores. Como tal, o desenvolvimento do currículo é contínuo.

Em síntese, os PPBE (2009) caracterizam-se pelo entendimento do 
ciclo como eixo estruturante do desenvolvimento curricular, apontando 
SDUD�XPD�SURJUDPDomR�FRQWH[WXDOL]DGD�H�ÀH[tYHO�GRV�FRQWH~GRV�H�GDV�
oportunidades de aprendizagem. Caracterizam-se, também, pela conceção 
do Professor de Português como agente do desenvolvimento curricular 
e por se basear numa matriz comum aos três ciclos do Ensino Básico, 
valorizando o princípio da progressão/articulação vertical, assente em 
DSUHQGL]DJHQV�VLJQL¿FDWLYDV��QD�PRELOL]DomR�GH�FRQKHFLPHQWRV�SUpYLRV�
e em níveis crescentes de complexidade.
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CAPÍTULO III

ESTUDO EMPÍRICO 

Após a realização da fundamentação teórica essencial para enqua-
drar e contextualizar a temática em estudo, torna-se necessário abordar 
a fase metodológica. O estudo corresponde a uma pesquisa de tipo qua-
litativo/descritivo que teve como base uma abordagem aos documentos 
reguladores das ações pedagógicas: o programa de Português do ensino 
básico (PPEB, 2009) e os manuais escolares. Os primeiros com o intuito 
de averiguar quais os princípios orientadores considerados fundamentais 
na organização do ensino e aprendizagem do Português, uma vez que 
FRQVWLWXHP�R�SURGXWR�GD�µSROtWLFD�HGXFDWLYD¶��RV�VHJXQGRV�SRU�VHUHP�R�
lugar de excelência onde se estabelece a ligação entre o proposto nos 
WH[WRV�SURJUDPiWLFRV�H�R�QtYHO�GH�µUHDOL]DomR�GD�DomR�HGXFDWLYD¶��PDWH-
ULDOL]DGR�HP�VLWXDo}HV�FRQFUHWDV�GH�DXOD��&DVWUR����������������

Foi precisamente na análise dos PPEB (2009) em vigor a partir 
do ano letivo 2011/2012 e de alguns manuais escolares que assentou 
R�SUHVHQWH�HVWXGR��QRUWHDGR�SHOD�FRQYLFomR�GH�TXH�D�JUDQGH�¿QDOLGDGH�
da disciplina de Língua Portuguesa/Português é o desenvolvimento e 
aperfeiçoamento das competências comunicativas dos alunos, tanto no 
domínio da perceção (ouvir e ler), como no domínio da produção (falar 
e escrever). A restante literatura que sustentou a base teórica é relativa 
ao ensino da Língua Portuguesa, no que diz respeito à comunicação. 
Foram consultados vários estudos para melhor contextualizar o tema 
em análise no que se refere aos aspetos teóricos da comunicação verbal 
e suas práticas.

Na linha da sucessividade de programas e documentos orientadores, 
entendeu-se pertinente uma análise diacrónica sobre o ensino em Portu-
gal e muito particularmente sobre os Programas de Língua Portuguesa/
Português. Foi também analisada a perspetiva do manual escolar no 
contexto do sistema educativo, nomeadamente, as suas características, 
estatuto e funções e o seu papel na promoção da comunicação verbal 
QXPD�SHUVSHWLYD�GLDFUyQLFD��3DUD�HVWH�¿P�IRL�FRQVXOWDGD�DOJXPD�OHJLV-
lação e diversos estudos. 

3RU�¿P��IRUDP�DQDOLVDGRV�VHLV�PDQXDLV�HVFRODUHV�GH�/tQJXD�3RUWX-
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JXHVD�GR�����DQR�GH�HVFRODULGDGH��TXH�FRUUHVSRQGHP�DRV�PDQXDLV�DGRWDGRV�
nas escolas no distrito de Évora onde é ministrado o 2.º ciclo. Por uma 
TXHVWmR�GH�IXQFLRQDOLGDGH��RV�PDQXDLV�VmR�LGHQWL¿FDGRV�DWUDYpV�GH�OHWUDV�
maiúsculas de A a F ao longo deste trabalho:

��Costa, Fernanda e Luísa Mendonça (2011). Diálogos Língua 
Portuguesa - 5.º ano. Porto: Porto Editora – Manual A (MA).

��Silva, Pedro, Adriana Simões, Elsa Cardos, Rita Mendes e Sónia 
Costa (2011). Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano. Porto: Porto 
Editora, 2011 – Manual B (MB).

��6DQWLDJR��$QD�H�6R¿D�3DL[mR��������P5 – Português - 5.º ano. 
Lisboa: Texto Editores – Manual C (MC).

��Soares, Ana Marta Branco (2011). Porta Viagens – Português - 
5.º ano. Lisboa: Texto Editores – Manual D (MD).

��Mota, Abel (2011). Pretextos 5 – Língua Portuguesa - 5.º ano. 
Porto: Areal Editores – Manual E (ME).

��Trindade, Graça, Madalena Relvão e Maria de Lourdes Santos 
(2011).  Etapas 5 – Língua Portuguesa - 5.º ano. Lisboa: Edições Asa 
– Manual F (MF)

No quadro seguinte apresentam-se os manuais escolares e a sua 
distribuição pelas escolas do distrito onde foi lecionado o 2.º ciclo.

Quadro 2 – Distribuição dos manuais escolares e alunos/turmas
pelas escolas básicas do distrito de Évora

Concelhos Escolas 1���GH�DOXQRV�GH�����
ano/Turmas Manuais adotados

Alandroal Escola Básica Diogo Lopes Sequeira 36 2 ME

Arraiolos Escola Básica e Secundária Cunha 
Rivara -* -* ME

Borba Escola Básica Padre Bento Pereira �� 3 MD

Estremoz Escola Básica Sebastião da Gama 126 6 MA

Évora

Escola Básica da Malagueira 138 8** MC

Escola Básica André de Resende ��� 7 MC

Escola Básica Santa Clara 117 � MF

Escola Básica Conde Vilalva ��� 7 MA

Externato Oratório S. José -* -* ME
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Montemor-o-
Novo Escola Básica São João de Deus ��� 8 MA

Mora Escola Básica e Secundária Mora 39 2 MA

Mourão Escola Básica de Mourão �� 2 MF

Portel Escola Básica D. João de Portel �� 3 MA

Redondo Escola Básica e Secundária Dr. 
Hernani Cidade 68 3 MB

Reguengos de 
Monsaraz

Escola Básica n.º 1 de Reguengos de 
Monsaraz -* -* MC

Vendas Novas
Escola Básica n.º 1 de Vendas Novas 108 � MC

Colégio de Laura Vicunha -* -* MC

Viana do 
Alentejo

Escola Básica e Secundária Dr. 
Isidoro de Sousa 29 2 MD

Escola Básica de Alcáçovas -* -* MA

Vila Viçosa Escola Básica D. João IV 69 3 MA
* Não devolveram questionário enviado às escolas para recolha de dados       
** 2 turmas de PCA e 1 turma de surdos (um aluno)

A análise propriamente dita foi processada em três fases. Numa pri-
meira fase procedeu-se à caracterização de cada manual, nomeadamente 
o que se refere à sua estrutura e organização. Na segunda procedeu-se à 
análise dos manuais escolares com principal enfoque para as modalidades 
de comunicação verbal. Uma vez que, como já foi referido, os manuais 
escolares são constituídos por textos/trechos que constituem a origem 
GD�PDLRULD�GDV�DWLYLGDGHV��FRQVLGHURX�VH�LPSRUWDQWH�DQDOLVDU�H�FODVVL¿-
car os textos segundo tipos e modos literários. Seguidamente, fez-se o 
levantamento das atividades associadas aos textos/trechos e procedeu-se 
j�VXD�FODVVL¿FDomR�HP�IXQomR�GRV�GLIHUHQWHV�GRPtQLRV�±�RUDOLGDGH��OHLWXUD�
e escrita e ainda no CEL. Pretendia-se, assim, determinar a frequência 
com que os diferentes domínios verbais são instituídos como objeto da 
atividade proposta e analisar as tendências no que respeita aos domínios 
mais privilegiados bem como, as orientações programáticas pelas quais 
se regem e a sua adequação ao desenvolvimento das competências de 
ler, escrever e falar. 

Para realizar a análise que este estudo requer foi necessário cons-
truir instrumentos que sustentassem o levantamento da informação, pelo 
que foram elaboradas grelhas para melhor sistematização da informação 
recolhida.

��Grelha 1��SDUD�UHJLVWDU�FODVVL¿FDU�DV�GLIHUHQWHV�DWLYLGDGHV�SURSRV-
tas em cada manual nos quatro domínios: leitura, oralidade (compreensão 
e expressão oral, escrita e CEL.



98 Maria Helina Roque das Neves Dias e Maria do Céu Fonseca

��Grelha 2, para registar o número total de atividades propostas 
nos seis manuais escolares nos diferentes domínios.

Com estas grelhas procedeu-se a uma análise manual a manual, o 
TXH�SHUPLWLX�D�UHFROKD�GH�GDGRV�TXH�OHYDUDP�jV�FRQFOXV}HV�¿QDLV�

3DUD�D�JUHOKD�GH�UHJLVWR�FODVVL¿FDomR�GH�GDGRV��4XDGUR�����IH]�VH�
o levantamento das secções/unidades que compõem cada manual e res-
petivas atividades permitindo aferir o total de atividades, por secção e 
por manual.

Quadro 3 – Grelha 1 – Atividades e Competências – Manual _______________

Título do manual escolar

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita CEL

1R�TXH�VH�UHIHUH�j�*UHOKD����4XDGUR�����IRL�FRQVWUXtGD�D�SDUWLU�GD�
primeira. Nela foi registada a totalidade dos dados referentes à frequência 
absoluta de cada domínio permitindo desta forma uma análise compara-
tiva entre manuais, a par da discussão dos resultados, correspondendo a 
uma terceira fase deste estudo.

4XDGUR�� – Grelha 2 - Frequência de atividades no domínio da leitura escrita,
oralidade e CEL nos manuais escolares

Atividades
Manuais Escolares

MA MB MC MD ME MF

Leitura
Oralidade
Escrita
CEL

1. Organização geral dos manuais

De um modo geral, os manuais escolares estão organizados por 
secções/unidades que diferenciam os vários tipos de texto, temáticas e/
ou os vários conteúdos a estudar. O modo como cada manual apresenta 
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cada parte é diferente, embora todos optem pela diferenciação por cores 
SDUD�PHOKRU�IDFLOLWDU�D�VXD�LGHQWL¿FDomR��R�TXH�QHP�VHPSUH�p�EHP�YLVtYHO�
nalguns manuais. Em cada secção/unidade dos manuais são apresentados 
vários textos literários e não literários que se consideram “textos princi-
pais” e atividades de diversos tipos, a realizar, tendo-os como base. Cada 
WLSR�GH�DWLYLGDGH�HVWi�QLWLGDPHQWH�LGHQWL¿FDGR�FRP�XPD�WHUPLQRORJLD�TXH�
DSRQWD�SDUD�DV�TXDWUR�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�D�GHVHQYROYHU��OHLWXUD��
oralidade, escrita e CEL). Os textos são geralmente acompanhados por 
ilustrações, cuja função é essencialmente decorativa. No entanto, há casos 
em que as ilustrações fazem parte integrante das questões ou exercícios, 
ultrapassando o papel meramente decorativo, ao colocar o aluno perante 
a necessidade de encarar a imagem como portadora de informação.

Todos os manuais indicam claramente através do título a disciplina 
a que dizem respeito, bem como o ano escolar e a autoria relativamente 
DRV�FRQWH~GRV�FLHQWt¿FRV��&RQWXGR��GRV�VHLV�PDQXDLV�DQDOLVDGRV��TXDWUR�
adotaram a terminologia “Língua Portuguesa” para designar a disciplina, 
enquanto dois optaram pela terminologia “Português”, mais de acordo 
com a do PPEB (2009). De salientar, ainda, que todos os manuais, à 
H[FHomR�GR�0'��UHIHUHP�R�V��UHVSHWLYR�V��UHYLVRU�HV��FLHQWt¿FR�V���PDV�
QHQKXP�VH�HQFRQWUD�FHUWL¿FDGR�FRQIRUPH�D�/HL�Q�����������GH����GH�DJRV-
WR��TXH�HVWLSXOD�TXH�RV�PDQXDLV�HVFRODUHV�VHMDP�DYDOLDGRV�H�FHUWL¿FDGRV�
para que possam ser adotados pelos professores de forma a 

�«��JDUDQWLU�D�TXDOLGDGH�FLHQWt¿FD�H�SHGDJyJLFD�GRV�PDQXDLV�D�DGRWDU��DV-
segurar a sua conformidade com os objectivos e conteúdos do currículo nacional 
e dos programas ou orientações curriculares em vigor e atestar que constituem 
instrumento adequado de apoio ao ensino e à aprendizagem e à promoção do 
sucesso educativo (art.º 7º, 2).

No início, cada manual apresenta uma dupla página, através da 
qual os autores procuram explicar ao aluno a organização do manual es-
colar, uma vez que é entendido como um “recurso didáctico-pedagógico 
UHOHYDQWH�������GH�DSRLR�DR�WUDEDOKR�DXWyQRPR�GR�DOXQR´��/HL�Q�����������
de 28 de agosto, art.º 3.º, alínea b). Todos os manuais apresentam um 
caderno de atividades como anexo e um bloco informativo integrado no 
próprio manual correspondente à gramática, à exceção do MF, que dis-
ponibiliza ao aluno um “Guia Gramatical” como oferta. Os manuais da 
Porto Editora (MA e MB) fornecem também aos alunos guiões de leitura 
H�R�PDQXDO�GD�$UHDO�(GLWRUHV��0(��IRUQHFH�XP�FDGHUQR�GH�VLJQL¿FDGRV�
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(vocabulário com juízo) para os alunos preencherem ao longo do ano e 
XPD�EURFKXUD�FRP�DV�QRYDV�UHJUDV�RUWRJUi¿FDV�

De salientar também, que todos os manuais remetem para recursos 
multimédia (áudios, vídeos, imagens e gramática interativa) disponíveis 
na “20 Aula Digital” (MC, MD e MF), “e-escola virtual”/“BRIP” – Banco 
de Recursos Interativos para professores (MA, MB e ME) e CD áudio 
(no caso particular dos recursos áudio).

O MA está organizado em quatro grandes sequências consoante 
a tipologia de textos (texto narrativo, texto dramático, texto poético e 
textos não literários). Inclui também um módulo inicial que contém ati-
vidades que permitem a apresentação do aluno, do manual, o diagnóstico 
de competências (“Mostro o que sei”) e algumas sugestões de leitura no 
kPELWR�GR�31/�SDUD�R�����DQR�GH�HVFRODULGDGH��1R�¿QDO��R�PDQXDO�DSUH-
senta, ainda, um bloco informativo denominado “A Minha Gramática” 
que contém informações e exercícios gramaticais, em conformidade com 
R�'LFLRQiULR�7HUPLQROyJLFR��'7��H�DV�QRYDV�UHJUDV�RUWRJUi¿FDV�

Cada sequência apresenta um separador com a indicação dos textos 
a trabalhar e são acompanhados por atividades distribuídas pelas rubricas: 
OHLWXUD� �DWLYLGDGHV�GH�SUp�OHLWXUD� H�GH� FRPSUHHQVmR� HVFULWD��� RUDOLGDGH�
(atividades de compreensão e de expressão oral a partir da exploração de 
WH[WRV�H�GH�PDWHULDLV�DXGLRYLVXDLV��HVFULWD��H[HUFtFLRV�GH�HVFULWD�SODQL¿FD-
da e orientada) e gramática (exercícios gramaticais em articulação com a 
leitura e a escrita. Apresenta ainda, uma rubrica “Fixa” que corresponde a 
TXDGURV�FRP�VtQWHVHV�GRV�FRQWH~GRV�WUDEDOKDGRV��¿FKDV�GH�DXWRDYDOLDomR�
H�XPD�UXEULFD�³2�TXH�DSUHQGL�VREUH���´��TXH�ID]�XPD�VtQWHVH�¿QDO�GRV�FRQ-
WH~GRV�DERUGDGRV�QR�¿QDO�GH�FDGD�JUDQGH�VHTXrQFLD��'H�VDOLHQWDU�TXH�D�
sequência dedicada ao texto narrativo é ainda subdividida em cinco partes 
denominadas: “Histórias deste Mundo”, “Histórias do Maravilhoso”, “His-
tórias Tradicionais”, “Histórias bem Humoradas” e “Histórias de Vidas”.

Na seleção de textos apresentados ao longo do manual respeitou-
-se o referencial de textos determinados pelos PPEB (2009): narrativas 
de literatura portuguesa, narrativas infantojuvenis, literatura popular 
e tradicional, diário, memórias, banda desenhada, textos para teatro, 
poemas, poemas musicados, letras de canção, textos dos media (notícia, 
reportagem, entrevista, publicidade), descrição, retratos, cartas, correio 
eletrónico, SMS, convites, avisos, recados, textos instrucionais e textos 
expositivos. À semelhança do MA, todos os manuais respeitaram este 
referencial de textos.
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O guião de leitura que acompanha o manual aborda as obras: “O 
5RPDQFH�GDV� ,OKDV�(QFDQWDGDV� GH� -DLPH�&RUWHVmR�� ³$�)DGD�2ULDQD´�
de Sophia de Mello Breyner Andresen e “Chocolate à Chuva” de Alice 
Vieira. O caderno de atividades apresenta exercícios de CEL e exercí-
cios de escrita (ligar ideias, escrever textos a partir de um plano (texto 
instrucional, expositivo e narrativo) e rever e aperfeiçoar textos).

O MB está estruturado em sete unidades e um suplemento infor-
mativo sobre conteúdos do CEL: Unidade 0 – “Nós, os outros e muitos 
OLYURV���´��8QLGDGH���±�³'LDV��DOHJULDV�H�RXWUDV�IDQWDVLDV���´��8QLGDGH���
±�³3HVVRDV��¿JXUDV�H�DYHQWXUDV���´��8QLGDGH���±�³9LDJHQV��SDVVDJHQV�H�
RXWUDV�SDUDJHQV���´��8QLGDGH���±�³+LVWyULDV��PHPyULDV�H�RXWUDV�SDUyGLDV´��
8QLGDGH���±�³9HUVRV��ULPDV�H�SDODYUDV�ODGLQDV���´��8QLGDGH�����³'DWDV��FH-
lebrações e muitas emoções...” “Para saber mais...” – Bloco informativo.

 A Unidade 0 começa pela rubrica “Para nos Conhecermos”, de 
modo a facultar aos alunos um melhor conhecimento de toda a turma e 
do manual. Seguem-se atividades de diagnóstico sobre as competências 
HVSHFt¿FDV�H�XPD�SDUWH�GHQRPLQDGD�³2V�OLYURV«´��HP�TXH�VH�SUHWHQGH�
explorar os diferentes elementos dos livros, nomeadamente as suas partes 
e o vocabulário a eles associado. Apresenta também a proposta de uma 
¿FKD�GH�OHLWXUD�SDUD�R�DOXQR�SRGHU�UHJLVWDU�LQIRUPDo}HV�VREUH�DV�GLIHUHQWHV�
leituras efetuadas e propostas de livros indicados para leitura autónoma 
QR�31/�SDUD�R�����DQR�GH�HVFRODULGDGH��$V�XQLGDGHV���D���HQFRQWUDP�VH�
organizadas por temáticas, sintetizadas na sua designação, que poderão 
funcionar como introdução/motivação para o trabalho com as unidades, 
DSUHVHQWDGD�QRV�VHSDUDGRUHV��$�XQLGDGH���p�GHGLFDGD�DR�WUDEDOKR�FRP�R�
texto poético, que, pelas suas características, poderá ser trabalhado em 
função de cada uma das unidades anteriores, numa perspetiva intertextual, 
Mi�TXH�DERUGD�R�TXRWLGLDQR��SHVVRDV�H�¿JXUDV��YLDJHQV�H�OXJDUHV�H�KLVWy-
rias fantásticas. A unidade número 6, denominada “Datas, Celebrações 
e Muitas Emoções”, apresenta um conjunto de textos que poderão ser 
trabalhados de forma contextualizada e cronológica, nos dias celebrativos 
correspondentes, ao longo de todo o ano letivo. 

,PSRUWD� VDOLHQWDU� DLQGD�� TXH� DV�8QLGDGHV��� D��� VH�RUJDQL]DP�D�
partir dos textos principais, de acordo com um conjunto de propostas de 
trabalho que se sucedem, conjugam ou complementam. São elas: “Antes 
de Ler...”, atividades de preparação do trabalho com o texto (compreen-
VmR�GR�RUDO��H[SUHVVmR�RUDO��DQiOLVH�GH�HOHPHQWRV�SDUDWH[WXDLV������³3DUD�
&RPSUHHQGHU���´��DWLYLGDGHV�GH� OHLWXUD�H�FRPSUHHQVmR�GH� WH[WR��³3DUD�
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&RQKHFHU���D�/tQJXD´�±�DWLYLGDGHV�GH�DSURIXQGDPHQWR�GR�&(/��³3DUD�
Ouvir...”, “Para Ouvir/Ver...”, “Para Falar...”, atividades de compreensão 
RUDO�H�H[SUHVVmR�RUDO��³3DUD�(VFUHYHU���´��FRP�SURSRVWDV�GH�H[SUHVVmR�
escrita, com exercícios mais ou menos desenvolvidos e orientados, que 
SRGHUmR� VHU� DVVXPLGRV�FRPR�VXJHVW}HV�SDUD�PRPHQWRV�GH�R¿FLQD�GH�
HVFULWD��³3DUD�/HU�0DLV���´��FRP�SURSRVWDV�GH�LQWHUWH[WXDOLGDGH��1R�¿QDO�
GH� FDGD�XQLGDGH� DSUHVHQWD�VH� XPD�¿FKD� IRUPDWLYD� FRP�SURSRVWDV� GH�
“leitura/compreensão”, “Conhecimento Explícito da Língua” e “Escrita”. 
O suplemento informativo é organizado em quatro secções distintas: 
“Texto Oral”, “Texto Escrito”, “Dicionário” e “Conhecimento Explícito 
da Língua”.

$�DFRPSDQKDU�R�PDQXDO�VXUJH�XP�FDGHUQR�GH�DWLYLGDGHV�FRP�¿FKDV�
de trabalho de CEL e propostas de exercícios de escrita (texto narrativo, 
ELRJUD¿D��DXWRELRJUD¿D��GLiULR��FDUWD�H�QRWtFLD���H�XP�JXLmR�GH�OHLWXUD�TXH�
aborda cinco obras: “A Floresta” de Sophia de Mello Breyner Andresen”, 
“As Aventuras do Menino Nicolau” de Sempé e Goscinny, “O Rebanho 
que Perdeu as Asas” de António Mota, “A Menina do Mar” de Sophia 
de Mello Breyner Andresen e “Herbário” de Jorge Sousa Braga.

O MC exibe no início uma introdução onde as autoras procuram 
apresentar o manual aos alunos, nomeadamente com explicações sobre 
o conteúdo, a melhor forma de o utilizar e a simbologia que se pode 
encontrar ao longo do manual. Além da parte introdutória, o manual é 
composto por nove unidades e um guia gramatical. As unidades são de-
nominadas: “Ponto de Partida”, “Dias de Escola”, “Álbum de Família”, 
“Natais”, “Dois Dedos de Conversa”, “Histórias em Viagem”, “Quem me 
avisa...”, “Apanha-me um Poeta” e “Em Cena”. À exceção da primeira 
unidade, que serve de diagnose, cada unidade é composta por percursos 
FRP�D�LGHQWL¿FDomR�GRV�FRQKHFLPHQWRV�H�FRPSHWrQFLDV�HP�GHVHQYRO-
vimento e propostas de resolução das atividades. Ao longo do manual 
também são exibidos quadros com várias indicações, nomeadamente a 
estrutura de cada percurso, explicações sobre os conteúdos abordados, 
algum vocabulário e aspetos da vida e obra dos autores dos textos. As 
atividades propostas para desenvolvimento do CEL são antecedidas por 
XPD�TXHVWmR�D�TXH�R�DOXQR�GHYHUi�VDEHU�UHVSRQGHU�QR�¿QDO�GH�FDGD�DWL-
vidade. Igualmente são apresentadas as páginas do guia gramatical onde 
o aluno poderá encontrar a explicação dos conteúdos e alguns exercícios 
SDUD�WUHLQR��1R�¿QDO�GH�FDGD�XQLGDGH��R�DOXQR�SRGHUi�DLQGD�S{U�j�SURYD�
os seus conhecimentos na rubrica “Avaliação”, cujas soluções são dispo-
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QLELOL]DGDV�QR�¿QDO�GR�PDQXDO��2�FDGHUQR�GH�DWLYLGDGHV�TXH�DFRPSDQKD�
o manual apresenta propostas de treino de CEL.

O MD reserva as primeiras páginas para uma introdução através 
da qual as autoras procuram apresentar o manual e motivar os alunos 
para a disciplina. Além disso, apresenta uma parte (viagem) introdutória 
e de diagnóstico (Unidade 0 – “Antes da Partida”) e está dividido em 
PDLV�WUrV�JUDQGHV�XQLGDGHV��8QLGDGH���±�³9LDJHQV�SHOD�7UDGLomR�2UDO´��
Unidade 2 – “Viagens pelo Real e Imaginário” e Unidade 3 – “Viagens 
pela Poesia e pelos Palcos”, cada uma constituída por sete viagens e 
XPD�VHFomR�GH�UHYLV}HV��0HPyULDV�GH�9LDJHP���1R�¿QDO�DSUHVHQWD�XP�
apêndice desdobrável com sínteses gramaticais (Minigramática Porta-
-viagens) que podem ser usadas lado a lado com as páginas do manual, 
constituindo assim, um importante auxiliar de estudo. Cada viagem 
propõe atividades das cinco competências, articuladas entre si (Ouvir, 
Falar, Ler, Escrever e CEL) antecedidas por uma rubrica “Preparativos”. 
O manual apresenta ainda uma rubrica “Aprende” com explicações sobre 
RV�FRQWH~GRV�DERUGDGRV�H�RXWUD�UXEULFD�³9LDMDU��´�RQGH�VmR�SURSRVWDV�
novas sugestões de leitura no âmbito dos temas das viagens. Em estreita 
articulação com as propostas do manual, o caderno de atividades que 
acompanha o manual propõe textos e exercícios complementares e de 
UHIRUoR�DRV�FRQWH~GRV�GR�&(/��FXMDV�VROXo}HV�VmR�DSUHVHQWDGDV�QR�¿QDO�
para facilitar a realização autónoma por parte do aluno.

O ME é constituído por sete unidades e um guia gramatical de-
nominado “Caixa de Ferramentas” onde se faz a síntese dos principais 
conteúdos estudados no manual para a qual são remetidos através da 
LQGLFDomR�GDV�SiJLQDV�D�FRQVXOWDU��&DGD�XQLGDGH�p�LGHQWL¿FDGD�SHOR�QRPH�
de um conto: “A Lebre e a Tartaruga”, “O Patinho Feio”, “A Casa dos 
Ursos”, “O Alfaiate Valente”, “O Rapaz Travesso”, “Branca de Neve e os 
Sete Anões” e “A Cigarra e a Formiga”. A anteceder a primeira unidade 
surge uma parte introdutória onde o autor dá indicações sobre o manual 
na rubrica “Como Funciona o Manual”. Na Unidade 0, que lhe sucede, 
são apresentadas atividades de apresentação/integração e de diagnóstico. 
As restantes unidades estão organizadas a partir de um tema aglutinador 
(“A Identidade”, “A Família”, “A Coragem”, “O Lazer”, “A Solidarieda-
de” e “O Trabalho”) assinalado no separador de cada unidade. Na dupla 
SiJLQD�GR�VHSDUDGRU�VmR�LJXDOPHQWH�LGHQWL¿FDGRV�RV�WH[WRV�SULQFLSDLV�GD�
unidade e os conteúdos abordados que são explorados a partir das rúbri-
cas: “Antes de Ler” que sugerem atividades de antecipação da leitura, 
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³&RPSUHHQVmR�GR�7H[WR´��³2¿FLQD�GD�2UDOLGDGH´��³2¿FLQD�GD�(VFULWD´�
H�³2¿FLQD�*UDPDWLFDO´��$R�ORQJR�GR�PDQXDO�WDPEpP�VmR�DSUHVHQWDGDV�
caixas de texto com informações complementares aos conteúdos abor-
dados. No início de cada unidade também é apresentada uma atividade 
designada “Caderno de Leitura” onde são sugeridas obras para leitura 
integral e atividades de prolongamento da leitura a partir dos excertos 
GH�OLYURV�TXH�VmR�DERUGDGRV�HP�FDGD�XQLGDGH��1R�¿QDO�GH�FDGD�XQLGDGH�
p�IRUQHFLGD�XPD�¿FKD�GH�DXWRDYDOLDomR�SDUD�YHUL¿FDomR�GRV�FRQKHFL-
mentos adquiridos. O caderno de atividades que complementa o manual 
apresenta, sobretudo, atividades complementares e de consolidação de 
FRQKHFLPHQWRV��(�SDUD�UHJLVWDU�SDODYUDV�H�VHX�VLJQL¿FDGR�p�IRUQHFLGR�R�
caderno “Vocabulário com Juízo”.

O MF está organizado em sete unidades didáticas correspondendo 
D�SULPHLUD�j�XQLGDGH����³2�FDPLQKR�TXH�Mi�¿]HPRV´���(VWD�XQLGDGH�SUH-
tende servir de diagnóstico dos conteúdos adquiridos, tendo por objetivo 
recapitular conceitos do ciclo anterior. As seguintes seis unidades (“His-
tórias da Arca Velha”, “Era uma vez em Português”, “Cantos e embalos”, 
Contos e outros cantos”, “Histórias e artimanhas” e “À boca de cena”) 
estão organizadas em quatro sequências sendo que cada uma aborda uma 
competência-foco diferente. Cada sequência, por sua vez, está organi-
zada em quatro etapas, correspondendo cada uma a uma competência 
(oralidade, leitura, escrita e CEL). No que respeita à oralidade, as autoras 
optaram por selecionar alternadamente a expressão oral e a compreensão 
oral. Contudo, na última unidade, pela sua natureza, dada a centralidade 
do texto dramático, cada sequência apresenta cinco etapas, uma vez que 
são consideradas as duas competências orais: compreensão e expressão, 
concretizadas em atividades de dramatização. Numa perspetiva de ava-
liação formativa, que permite fazer o balanço das aprendizagens, cada 
sequência termina com um “balanço das aprendizagens”, centrada na 
competência-foco dessa sequência, e cada unidade encerra com uma 
¿FKD� IRUPDWLYD�TXH�SHUFRUUH� RV� SULQFLSDLV� FRQWH~GRV�GD�XQLGDGH��$R�
longo das etapas encontram-se também caixas de texto que resumem as 
aprendizagens e permitem organizar e consolidar conhecimentos. Como 
ajuda complementar, o manual contempla um guia gramatical de oferta 
ao aluno onde são sintetizados os conteúdos do CEL e um caderno de 
DWLYLGDGHV�FRP�H[HUFtFLRV�GR�&(/�H�SURSRVWDV�GH�³2¿FLQDV�GH�(VFULWD´�

Após esta apresentação sumária dos manuais, pode-se concluir que 
todos contemplam indicações propostas nos PPEB (2009), apesar das 
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diferentes formas de organização dos conteúdos e das atividades propos-
tas. Isto quer dizer que todos respeitam e contemplam as competências 
HVSHFt¿FDV�DSUHVHQWDGDV�SHOR�SURJUDPD��Compreensão Oral, Expressão 
Oral, Escrita, Leitura e Conhecimento Explícito da Língua.

2. Práticas de comunicação verbal nos manuais escolares

Como já foi referido, os manuais escolares adotam múltiplas 
funções e assumem um estatuto privilegiado nas ações pedagógicas, na 
medida em que se apresentam como elementos estruturadores de conhe-
cimentos de uma dada disciplina e dos processos de transmissão desses 
mesmos saberes. Na realidade, o manual escolar detém um papel central 
amplamente reconhecido nas práticas de escolarização, tendo em conta 
que, para a concretização das suas múltiplas funções, ele é instituído 
como referência, às vezes única e exclusiva, “para aquilo que pode ser 
dito na aula (os conteúdos), como para o modo de dizer (a pedagogia) e 
as formas de comprovar as aquisições realizadas (a avaliação) (Castro 
H�6RXVD������������

1R�FDVR�HVSHFt¿FR�GD�GLVFLSOLQD�GH�/tQJXD�3RUWXJXHVD�3RUWXJXrV�
poder-se-á dizer que os manuais escolares constituem “lugar de transmis-
são e aquisição de conteúdos e processos relativos às práticas comunica-
WLYDV�TXH�VmR�REMHFWR�GD�OtQJXD�PDWHUQD´��6RXVD��������������$�PHVPD�
LGHLD�HVWi�SUHVHQWH�HP�&DVWUR�H�6RXVD�������������TXDQGR�UHIHUHP�TXH�
nos manuais escolares “são veiculadas representações sobre a linguagem, 
sobre a língua portuguesa e sobre as práticas comunicativas” sendo que, 
³D�IRUPD�GH�WDLV�UHSUHVHQWDo}HV�GHYH�VHU�UHODFLRQDGD�FRP�D�FRQ¿JXUDomR�
macroestrutural destes textos”. Os mesmos autores são de opinião que 
os manuais escolares de Português/Língua Portuguesa 

(…) possuem (...) uma estrutura comum de que fazem parte como com-
ponentes (...) obrigatórios os “textos/trechos” que constituem o cerne de todas 
as actividades, comentários e informações propostos e as “actividades”, textos 
que normalmente mantêm com o primeiro uma relação de dependência formal 
ou semântica e que comportam basicamente uma série de procedimentos de 
UHJXODomR��TXH��HP�SULQFtSLR��SRVVLELOLWDUmR�D�FRQVWUXomR�GH�VLJQL¿FDGRV�VREUH�
ou a partir do texto nuclear.

Por textos entende-se: 
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(…) todos os trechos, como obras completas, novelas, um conto, um 
poema, um slogan publicitário, uma adivinha, desde que se encontrem claramente 
delimitados no discurso independentemente da sua extensão, características 
HVWUXWXUDLV�RX�LQWHQFLRQDOLGDGH�SUDJPiWLFD�GH�RULJHP��6RXVD�������������

2.1. Análise e interpretação dos dados

De entre os manuais analisados constatou-se que correspondem à 
HVWUXWXUD�DSUHVHQWDGD�SRU�&DVWUR�H�6RXVD�������������(P�PDLRU�RX�PHQRU�
número, todos os manuais contêm uma série de textos a partir dos quais 
é proposto um conjunto de atividades que se relacionam com as práticas 
de comunicação verbal.

Uma vez que nem todos os textos têm a mesma preponderância ou 
desempenham a mesma função nos manuais escolares é possível, a este 
propósito, falar de textos e atividades principais e de textos e atividades 
secundárias. Deste modo, e seguindo a linha de pensamento de Castro e 
6RXVD�������������FRQVLGHUD�VH�TXH�XP�WH[WR�SRGH�VHU�FODVVL¿FDGR�FRPR�
“nuclear” ou “complementar”, ou seja, “principal” ou “secundário”, 
em função do estatuto que possui no interior de cada unidade didática 
do manual escolar e das relações que estabelece com os outros textos. 
Assim, por “texto principal” considera-se aqueles que de uma forma ou 
de outra regulam quase todas as atividades. Para Castro e Sousa (1998: 
����� SRGHP�S{U� HP�FHQD� VXMHLWRV�� Do}HV�� RSLQL}HV� TXH�RUD� HQYROYHP�
práticas comunicativas verbais, ora juízos sobre essas mesmas matérias. 
Os “textos secundários”, como já foi referido, mantêm, geralmente, uma 
relação de dependência como o texto principal. “De uma forma geral, 
as actividades complementares apresentam-se como corolário daquelas 
que orientam a compreensão/produção dos textos nucleares” (Castro e 
6RXVD������������

Neste estudo, foram considerados os textos que, no interior dos ma-
nuais desempenham funções distintas. Por um lado, foram considerados 
os “textos principais”, ou seja, aqueles que normalmente são seguidos 
de um questionário e a partir dos quais são apresentadas atividades que 
abordam as práticas de comunicação verbal que, aliás, estão relaciona-
GDV�FRP�DV�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV��FRPR�Mi�VH�UHIHULX�DQWHULRUPHQWH��
Por outro lado, há ainda a considerar os textos que mantêm uma relação 
FRP�R�WH[WR�SULQFLSDO�H�TXH�¿JXUDP�QRV�PDQXDLV�FRPR�FRPSOHPHQWDUHV��
Estes textos são normalmente propostos no desenrolar das atividades, nas 
UXEULFDV�TXH�FDGD�PDQXDO�HVSHFL¿FRX�SDUD�GHVHQYROYHU�FDGD�FRPSHWrQFLD�
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HVSHFt¿FD�RX�HP�U~EULFDV�FRPR�³3DUD�OHU�PDLV���´��0%���³0HPyULDV�GH�
viagem” (MD), “Balanço das aprendizagens” (MF) ou ainda nas ativida-
des destinadas a avaliação dos conteúdos. São ainda apresentados textos 
HP�UXEULFDV�FRPR�³)L[D´�H�³2�TXH�DSUHQGL�VREUH���´��0$���³$SUHQGH´�
H�³9LDMDU��´��0'���³&DGHUQR�GH�OHLWXUD´��0(��H�ELRJUD¿DV�GRV�DXWRUHV�
(MB) e (MC), mas dadas as suas características de informação ou con-
solidação de conhecimentos não irão ser considerados na categorização 
sobre tipos de texto e modos literários, tal como os textos que remetem 
para a pesquisa ou seleção de informação sobre determinado assunto.

6HQGR�DVVLP��RV�WH[WRV�TXH�¿JXUDP�QRV�PDQXDLV�DQDOLVDGRV�IRUDP�
FODVVL¿FDGRV� VHJXQGR�XP� VLVWHPD�GH� FDWHJRULDV� TXH� FRUUHVSRQGHP�D�
diferentes tipos de texto e modos literários. Dada a complexidade na 
GH¿QLomR� GHVVDV� FDWHJRULDV� RSWRX�VH�� FRPR�EDVH�� SHOR� UHIHUHQFLDO� GH�
textos dos PPEB (2009) no que respeita ao 2.º ciclo do ensino básico. 
&RQVHTXHQWHPHQWH��RV�WH[WRV�GRV�PDQXDLV�IRUDP�FODVVL¿FDGRV�VHJXQGR�
as seguintes categorias: 

QXDGUR���±�Categorias dos textos a considerar na análise das práticas
de comunicação verbal

Tipos de Textos

Textos literários e paraliterários Textos não literários

M
od

os
 li

te
rá

ri
os

Narrativos (literatura portuguesa e 
estrangeira incluindo os países de 
língua oficial portuguesa, narrativas 
LQIDQWRMXYHQLV��

Poéticos (poemas, poemas musicados, 
OHWUDV�GH�FDQo}HV�����

'UDPiWLFRV��7H[WRV�SDUD�WHDWUR��

Tradição popular e oral (cancioneiro, 
FRQWRV��PLWRV��IiEXODV��OHQGDV�����

%DQGD�GHVHQKDGD�

Outros (biografias, autobiografias, 
diários, memórias, relatos (históricos, 
viagem), adaptações de obras literárias 
para cinema ou televisão...).

Textos dos media (notícia, reportagem, texto 
GH�RSLQLmR��FUtWLFD��HQWUHYLVWD��SXEOLFLGDGH�����

Textos científ icos,  exposit ivos,  de 
HQFLFORSpGLDV��JORVViULRV��GLFLRQiULRV����

Textos instrucionais (regulamentos, receitas, 
UHJUDV��QRUPDV�����

Outros (cartas, correio eletrónico, SMS, 
convites, avisos, recados, descrições, 
retratos, autorretratos, índices, ficheiros, 
catálogos, roteiros, mapas, legendas, planos, 
DJHQGDV��HVTXHPDV�JUi¿FRV�����

De realçar que apesar dos textos de tradição popular e oral, banda 
desenhada ou os textos integrados na categoria “Outros” serem conside-
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rados por alguns autores como textos narrativos, optou-se pela sua dife-
renciação dadas as suas particularidades. No caso dos textos tradicionais, 
principalmente contos, lendas e mitos, são geralmente considerados tipos 
de narrativa pouco extensa, cuja brevidade tem implicações a nível estru-
tural, nomeadamente reduzido número de personagens, concentração no 
espaço e no tempo, ação simples e decorrendo de forma mais ou menos 
OLQHDU��)D]HP�DLQGD�SDUWH�GD�WUDGLomR�RUDO�GH�XPD�FRPXQLGDGH�H�UHÀHWHP�
os mais variados sentimentos da alma de um povo, seus hábitos, usos e 
costumes. Por outro lado, são geralmente de origem anónima e de criação 
coletiva, uma vez que, fazendo parte da tradição oral de um povo, na sua 
transmissão são-lhe introduzidas inevitavelmente pequenas alterações 
(“Quem conta um conto acrescenta um ponto”). Na verdade, os textos 
tradicionais que se conhecem atualmente são diferentes daqueles que, 
durante séculos, foram transmitidos oralmente de geração em geração. 
Em primeiro lugar, porque o seu registo escrito implicou necessariamente 
algumas restruturações. Em segundo lugar, porque no ato da narração 
oral, o código linguístico foi acompanhado por outros códigos, variáveis 
de contador para contador e irreproduzíveis na escrita (entoação, a ênfase, 
os movimentos corporais...). Em relação à banda desenhada, estes textos 
têm a particularidade de conjugar o texto e a imagem com o objetivo de 
narrar histórias dos mais variados géneros e estilos. No caso dos textos 
agrupados na categoria “Outros”, pode dizer-se que constituem casos 
particulares de narrativas na medida em que narram a história de vida 
GH�XPD�RX�PDLV�SHVVRDV��ELRJUD¿D�RX�DXWRELRJUD¿D��RX�FRQWDP�IDFWRV�
GD�VXD�YLGD��PHPyULD���UHJLVWDP�H[SHULrQFLDV�SHVVRDLV��GLiULR��RX�GHV-
crevem acontecimentos históricos ou viagens (relato histórico ou relato 
de viagem).

Quanto às atividades apresentadas nos manuais escolares, estas 
FRQ¿JXUDP�VH�FRPR�OXJDUHV�GH�FRQVWUXomR�H�UHFRQVWUXomR�GRV�VDEHUHV�
dos alunos ou ainda como elementos privilegiados na análise dos saberes 
a adquirir e a desenvolver. Uma vez que, como já foi referido, a maioria 
das atividades propostas nos manuais têm como base um texto, enten-
da-se, aqui, atividade como toda e qualquer instrução para a ação que 
pressuponha um texto/trecho, desde a leitura do texto, até à prossecução 
das ações que lhes são inerentes. 

No que concerne à análise das atividades são estudados os domí-
nios para que reenviam e, para tal, consideraram-se as categorias que 
FRUUHVSRQGHP�jV�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�GH¿QLGDV�QR�DWXDO�33(%�H�TXH�
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especializam a disciplina de Língua Portuguesa/Português: Compreensão 
Oral, Expressão Oral, Escrita, Leitura e CEL. Dado que os domínios nem 
sempre são muito claros, optou-se por delimitar a rubrica “atividades” 
como se apresenta de seguida.

No que se refere às atividades de “leitura” considerou-se todo 
e qualquer procedimento que vise a recontextualização do sentido do 
texto, a aquisição e/ou consolidação de conhecimentos ou as atividades 
prosódicas, ou seja as que visem proporcionar o trabalho da oralidade 
como competência comunicativa. As subcategorias apresentadas nas 
JUHOKDV�GH�DQiOLVH�TXH�¿JXUDP�HP�DQH[R��$QH[R�,���QR�TXH�UHVSHLWD�D�
“leitura compreensiva”, “leitura expressiva”, “leitura dialogada”, “lei-
tura encenada” ou “dramatizada”, dizem respeito a modos de realização 
de leitura que exigem do leitor posicionamentos diferenciados face ao 
WH[WR��,QFOXHP�VH�QHVWH�GRPtQLR�DWLYLGDGHV�FRPR��LGHQWL¿FDU�FDUDFWHUL]DU�
SHUVRQDJHQV�H�RX�HVSDoR�GR�WH[WR��RUGHQDU�DFRQWHFLPHQWRV�QDUUDGRV�GR�
texto, explicar o sentido de expressões, sintetizar conteúdos trabalhados 
�OHLWXUD�FRPSUHHQVLYD���OHLWXUD�GH�SRHPDV�RX�WH[WRV�FRP�H[SUHVVLYLGDGH��
entoação, ritmo (leitura expressiva) e ainda atividades de encenação ou 
dramatização de um texto (leitura encenada, dramatizada).

Por outro lado, consideraram-se atividades de “escrita” aquelas 
que implicam a realização de processos de planeamento, textualização 
(redação), revisão e correção de texto. Inserem-se nesta modalidade ati-
YLGDGHV�FRPR��HVFUHYHU�XPD�FDUWD��606��H�PDLO��UHGLJLU�XPD�QRWtFLD��XP�
DQ~QFLR��XP�SRHPD��XP�WH[WR�QDUUDWLYR��ID]HU�XP�UHVXPR����'H�UHDOoDU�
na subdivisão da prática da leitura e prática da escrita que, apesar de 
subdivididas podem ser compreendidas como complementares e rela-
cionadas, uma vez que muitas das atividades aparecem como corolário 
de atividades de leitura e não como modalidades autónomas, como se 
pode ver nos seguintes exemplos:

MA:  “Com tamanha confusão, o concerto da banda previsto para 
D�YpVSHUD�GH�1DWDO�IRL�FDQFHODGR��5HGLJH�R�DYLVR�TXH�IRL�D¿[DGR�j�SRUWD�
da sala de espetáculos.

Deves começar com a palavra AVISO e terminar com o nome do 
UHVSRQViYHO�SRU�HVWH��QHVWH�FDVR��R�PDHVWUR�3DOKHWD��´�±�S�����

MB: “Procura imaginar o que Isabel terá encontrado dentro da 
FDVLQKD�TXH�WLQKD�FRQVWUXtGR�H�QDUUD�R�TXH�VXFHGHX�GHSRLV�´�±�S����
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MC: “Relata os acontecimentos do texto que dizem respeito à fuga 
do macaco, como se fosses um jornalista a noticiar o caso.

 No teu texto, deves:
��Referir a forma como o macaco se soltou, os seus com-
portamentos, as várias tentativas de captura e o facto de ainda 
QmR�KDYHU�UHVXOWDGRV�
��Usar os tempos simples do modo indicativo.

'HSRLV��ID]�XPD�UHYLVmR�FXLGDGRVD�GR�WHX�WH[WR�´�±�S����

MD: “O que haveria dentro da gruta? Põe a tua imaginação a tra-
balhar e descreve o que lá se poderia encontrar.” – p. 99

0(��³(VFUHYH�D�FRQWLQXDomR�GD�KLVWyULD�GR�6HUD¿P�H�GR�0DODFXHFR��
seguindo as indicações apresentadas no quadro.” –  p. 113

Cena 2

Cenário Uma ilha
Personagens 3LUDWD�GD�3HUQD�GH�3DX��5HL�(VFDPD��6HUD¿P��

Malacueco

Cena 3

Cenário O mesmo da cena 1
Personagens 6HUD¿P��0DODFXHFR´��S�����

MF: “Repara na continuação do conto (…)
��O que aconteceu ao Pião?
E a Bola? Será que se casou com o pica-pau?
��(VFUHYH��HP�WUDEDOKR�GH�SDUHV��XP�¿QDO�SDUD�HVWD�KLVWyULD

a) Deves utilizar obrigatoriamente as seguintes preposições:

Até          em          por          com          para          
de          a          após          sem

b) Não te esqueças de que tinham passado muitos anos, des-
de que a Bola desaparecera.
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��2XYH�R�¿QDO�GR�FRQWR���«�
��&RPSDUD�D�YHUVmR�¿QDO�GR�FRQWR�FRP�DTXHOD�TXH�HVFUH-
YHVWH�´�±�S�����

Como atividades no domínio do oral, foram consideradas as 
solicitações que pressupõem, tanto a professores como aos alunos, a 
realização de alguma tarefa com recurso à oralidade. Foram integrados 
QHVWD�FDWHJRULD�HQXQFLDGRV�FRPR��ID]HU�R�UHFRQWR�RUDO�GH�XP�WH[WR��FRQWDU�
RUDOPHQWH�XPD�KLVWyULD��IiEXOD��DGLYLQKD���TXH�VH�FRQKHoD��GHEDWHU�FRP�
RV�FROHJDV�VREUH�XP�DVVXQWR�GH�LQWHUHVVH�FRPXP��GHVFUHYHU�XP�REMHWR���

Finalmente, as atividades relativas ao CEL serão aquelas que impli-
cam o trabalho sobre o conhecimento explícito das regras e processos gra-
PDWLFDLV�GD�OtQJXD�WDLV�FRPR��LGHQWL¿FDU�D�FODVVH�H�VXEFODVVH�GH�SDODYUDV��
LGHQWL¿FDU�FODVVL¿FDU�DGMHWLYRV��YHUERV��SURQRPHV�����WUDQVIRUPDU�IUDVHV�
UHFRUUHQGR�DRV�PRGL¿FDGRUHV��LGHQWL¿FDU�RV�FRQVWLWXLQWHV�GH�IUDVHV���

O procedimento analítico utilizado para a prossecução dos objeti-
YRV�SURSRVWRV�FRQVLVWH�QD�LGHQWL¿FDomR�H�FRQWDELOL]DomR�GDV�IUHTXrQFLDV�
em que ocorrem as atividades no domínio da leitura, compreensão oral, 
expressão oral, escrita e CEL nos vários manuais escolares em análise, 
assim como dos textos que lhes são adjacentes.

2.1.1. Os textos da coletânea

1D�VHTXrQFLD�GD�DQiOLVH�HIHWXDGD��YHUL¿FD�VH�TXH�RV�FRQWH~GRV�GRV�
manuais escolares de Língua Portuguesa/Português são constituídos por 
um conjunto de textos selecionados (antologia) e por um conjunto de ati-
vidades propostas para esses textos, “a partir das quais é possível extrair 
os “conteúdos”, declarativos ou processuais, explícitos ou implícitos, que 
FRQVWLWXHP�R�REMHFWR�GD�GLVFLSOLQD´��6RXVD�������������

Assim, quanto à análise dos manuais escolares na sua componente 
estruturante em relação aos textos resultou o Quadro 6 onde se dá conta da 
VXD�GLVWULEXLomR��'H�UHDOoDU�TXH�VH�RSWRX�SRU�VHSDUDU�RV�WH[WRV�TXH�¿JXUDP�
FRPR�VtQWHVH�GRV�FRQWH~GRV�ELRJUD¿DV�RX�TXH�UHPHWHP�SDUD�SHVTXLVDV�
sobre determinado tema, uma vez que só alguns manuais os apresentam 
(Anexo I). Caso fossem integrados poderiam implicar uma análise pou-
co equitativa tendo em conta a relação entre os objetivos propostos e a 
categorização efetuada para analisar as práticas de comunicação verbal.
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Quadro 6 – Distribuição dos textos pelos manuais escolares

Manuais MA MB MC MD ME MF

N.º de Textos �� 87 82 �� 71 82
N.º de textos de síntese /pesquisa/
seleção de informação �� 23 71 36 2 60

Total ��� 110 ��� 91 73 ���

Independentemente do facto de estarem representados no Quadro 6 
textos que no interior dos manuais escolares desempenham funções dis-
tintas (textos principais e textos secundários), convém salientar a relativa 
GHVLJXDOGDGH�GH�YDORUHV�YHUL¿FDGRV�HQWUH�RV�PDQXDLV��(VVD�GHVLJXDOGDGH�
é mais evidente ao analisar a totalidade de textos no que concerne aos 
manuais que optaram por incluir textos de sistematização da matéria ou 
U~EULFDV�FRPR�SHTXHQDV�ELRJUD¿DV�GRV�DXWRUHV�GRV�WH[WRV�H�TXH�UHPHWHP�
para pesquisas a efetuar.

Da análise comparativa entre manuais conclui-se que o MB é o 
que apresenta no seu interior um maior número de textos (87 textos). 
(P�FRQWUDSDUWLGD�R�0'�p�R�TXH�DSUHVHQWD�XP�PHQRU�Q~PHUR�������2V�
UHVWDQWHV�PDQXDLV� �0$��0&��0(�H�0)��DSUHVHQWDP������������H����
textos, respetivamente. O facto de haver um maior ou menor número de 
textos nos manuais pode pressupor que vá de encontro às recomendações 
do novo Programa na constituição do corpus textual principalmente no 
que concerne à diversidade textual. Na verdade, o novo programa re-
comenda na constituição do corpus textual cinco critérios prioritários: 
“a representatividade e qualidade dos textos, a integridade das obras, a 
diversidade textual, a progressão e a intertextualidade” (PPEB, cf. Reis, 
2009: 100). Em relação à diversidade textual, remete-se para a análise do 
quadro seguinte (Quadro 7) que apresenta uma categorização dos textos 
dos manuais, que constituem a amostra deste estudo, diferenciada por 
WLSRV�GH�WH[WR�H�PRGRV�OLWHUiULRV�FRQIRUPH�FODVVL¿FDomR�DQWHULRUPHQWH�
mencionada. 
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$R�DQDOLVDU�R�TXDGUR��SRGH�VH�D¿UPDU�TXH�VH�QRWD�XPD�SUHRFXSDomR�
dos autores em diferenciar os textos selecionados em cada manual, princi-
palmente nos manuais MB e MF e também o MA, algo preconizado pelo 
novo programa. No entanto, no geral, nota-se que se continua a privilegiar 
D�FRPSHWrQFLD�GH�OHLWXUD�QR�XQLYHUVR�GR�WH[WR�QDUUDWLYR�������H�OLWHUiULR�
(78%). Este facto poderá ser entendido à luz da tradição escolar e da 
disciplina de Língua Portuguesa/Português, em particular, que continua a 
ser entendida como aula de literatura. Note-se que a reduzida presença de 
textos no campo não literário denuncia, tal como já foi referido acerca dos 
dados do PISA (2009) e IELP (2008), que os alunos portugueses trabalham 
privilegiadamente o texto do tipo narrativo e que só esporadicamente têm 
contacto com outros tipos de textos, o que não ajuda a automatização de 
mecanismos de leitura referentes a esse tipo de textos.

No seguimento da análise, pode-se referir que em relação ao texto 
narrativo a maior percentagem corresponde às narrativas da literatura 
SRUWXJXHVD�H�HVWUDQJHLUD�QDV�TXDLV�VH�LQWHJUDP�RV�SDtVHV�GH�OtQJXD�R¿FLDO�
portuguesa e as narrativas infantojuvenis (29%), seguindo-se os textos 
GH�WUDGLomR�SRSXODU�H�RUDO��������D�EDQGD�GHVHQKDGD������H�SRU�~OWLPR�
RV�WH[WRV�LQWHJUDGRV�QD�FDWHJRULD�³2XWURV´��ELRJUD¿DV��DXWRELRJUD¿DV��
diários, memórias, relatos...) com cerca de 3%1. Por outro lado, os tex-
WRV�SRpWLFRV�JDQKDP�WDPEpP�DOJXPD�LPSRUWkQFLD�FRP�FHUFD�GH�����GH�
presenças na totalidade dos textos dos manuais. Por último, surge o texto 
GUDPiWLFR�D�TXH�FRUUHVSRQGHP�����1R�FDPSR�QmR�OLWHUiULR��RV�WH[WRV�
privilegiados são os textos dos media com cerca de 10%, seguindo-se 
D�FDWHJRULD�³RXWURV´� �FDUWDV��FRQYLWHV��DQ~QFLRV�����FRP�����RV� WH[WRV�
FLHQWt¿FRV�FRP����H�RV�LQVWUXFLRQDLV�FRP�FHUFD�GH�����

Em particular, convém salientar também que o MD é o manual 
TXH�PHQRV�GLYHUVL¿FD�RV�WH[WRV��1D�YHUGDGH��QmR�DSUHVHQWD�XP�JUDQGH�
OHTXH�GH�OHLWXUDV��¿[DQGR��VREUHWXGR��DV�VXDV�DWLYLGDGHV�QR�XQLYHUVR�GR�
texto narrativo (62%) e literário (90%), não deixando muito espaço para 
a leitura de textos do domínio transacional (ata, contrato...), informativo 
�HVTXHPDV�JUi¿FRV��IRUPXOiULRV��FDWiORJRV�����FLHQWt¿FR�RX�LQVWUXFLRQDO�
(receita culinária, instruções de jogos, regras...), por exemplo. Com efeito, 
R�0'�DSUHVHQWD�DSHQDV���WH[WRV�QmR�OLWHUiULRV��

1 �$SHVDU�GRV�PDQXDLV�0%�H�0)�DSUHVHQWDUHP�SHTXHQDV�ELRJUD¿DV�GRV�DXWRUHV�
dos textos inseridos em cada manual, estes não foram contabilizados no quadro da 
frequência de atividades sobre a competência da leitura por se tratarem de pequenas 
VtQWHVHV�H�QmR�¿JXUDUHP�GH�LJXDO�PRGR�QRV�UHVWDQWHV�PDQXDLV�
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No que concerne aos textos não literários, o MF é o manual que 
mais privilegia este tipo de textos ao apresentar no seu universo cerca 
GH�����VHJXLQGR�VH�R�0$�FRP������R�0%�FRP������R�0(�FRP������
o MC com 16% e o MD apenas com 10%.

2.1.2. As atividades

Em relação às atividades, na maior parte das vezes, apresentam-
-se, como já foi referido, como dependentes dos textos e constituem-se 
como elementos fulcrais para a análise dos mesmos, assim como para o 
desenvolvimento das práticas de comunicação verbal. 

Quanto à competência de leitura, de um modo geral, os manuais 
escolares analisados proporcionam a aprendizagem das diferentes técni-
cas de decifração e o seu treino de forma a promover o desenvolvimento 
de estratégias de compreensão que possibilitem o acesso à informação. 
Tal como referem os PPEB (2009), as atividades propostas evoluem “de 
uma fase de leitura mais centrada no ler para aprender a ler, (...) para uma 
fase em que o ler para extrair e organizar conhecimentos é privilegiada” 
(Reis et al., 2009: 70). Ainda de acordo com os PPEB (2009), os manuais 
põem em prática, no desenvolvimento da competência da leitura, três 
etapas fundamentais do ato de ler: pré-leitura, leitura e pós-leitura. Na 
pré-leitura procuram mobilizar conhecimentos prévios dos alunos que se 
possam articular com o texto, antecipando o assunto. No que concerne 
à leitura, são abordadas técnicas de localização, de seleção e de recolha 
de informação, de acordo com o(s)objetivo(s): interpretação do texto, 
assinalar/sublinhar, tirar notas, esquematizar, etc. Nas atividades de 
pós-leitura apresentam algumas de sistematização de conhecimentos.

Paralelamente proporcionam aos alunos a leitura de textos de di-
IHUHQWHV�WLSRV�H�GH�IXQFLRQDOLGDGH�H�¿QDOLGDGHV�GLVWLQWDV��OLWHUiULRV�H�QmR�
literários, em diversos suportes (suporte de papel, e em suporte informá-
tico e audiovisual). Assim, são trabalhados diferentes modos literários 
�WH[WRV�QDUUDWLYRV��GHVFULWLYRV��H[SRVLWLYRV��FLHQWt¿FRV��DUJXPHQWDWLYRV��
instrucionais...), cuja abordagem tem em atenção o nível etário dos alunos, 
numa dinâmica de progressão conforme preconiza o novo Programa. 

A título de exemplo, apresentam-se algumas atividades que preco-
nizam a competência da leitura nos manuais escolares analisados.
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Exemplos de atividades de pré-leitura:

MA:  “Lê apenas o título e o primeiro parágrafo do texto. A partir 
destes elementos, coloca hipóteses sobre aquilo que vai ser narrado.” – 
p. 27

MB:  “Vais fazer uma viagem a um bosque encantado...e encan-
tador.

��A partir da imagem, procura antecipar algumas caracte-
rísticas deste lugar.” – p.118

MC: “Observa o título do texto (“Um homem não chora”) 
��Que acontecimento levará alguém a dizer essas palavras? 
Farão sentido essas palavras em qualquer situação ou só em 
FDVRV�PXLWR�SDUWLFXODUHV"´�±�S����

MD: “Todos nós, miúdos e graúdos temos ou tivemos na nossa 
vida um herói: um familiar, um vizinho, uma personagem dos desenhos 
animados ou até uma personagem inventada pela nossa imaginação.

��Mas o que é um herói?
��O que transforma um ser humano real num herói?
��4XH�FDUDFWHUtVWLFDV�GHYH�WHU�XP�KHUyL"´�±�S�����

ME:  “Descobre o contexto de comunicação do texto abaixo trans-
crito, considerando:

��2�WtWXOR�
��2V�FDUDWHUHV�SULQFLSDLV�
��$�PDQFKD�JUi¿FD�
��2�VXSRUWH�GH�FRPXQLFDomR�´�±�S����

MF: “Uma das histórias da coletânea Três fábulas intitula-se “A 
cegonha e a tartaruga”.

��Que esperas tu de uma história com este título?
��Que personagens poderás encontrar?
��Que relação haverá entre elas (amizade/inveja/competi-
ção/amor/...)?
��Onde viverão?” – p. 32
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Exemplos de atividades de leitura:

MA: “Descobre, pelo contexto, o sentido das palavras sublinhadas. 
Em caso de necessidade consulta o dicionário.

A ação decorre “no reino das bruxas”. Procura, no primeiro pará-
JUDIR��DV�SDODYUDV�TXH�DSUHVHQWDP�DTXHOH�UHLQR�´�±�S����

MB: “A regata, apresentada no texto, só pode realizar-se em cir-
cunstâncias particulares.

��Refere as condições atmosféricas que permitem a sua 
realização.
��Indica quando decorre a história (tempo) e em que lugar 
acontece (espaço) transcrevendo para o quadro A para o teu 
caderno e completando-o com as expressões que se encon-
WUDP�QR�TXDGUR�%�´�±�S����

0&���³/r�DV�TXHVW}HV�GH�����D��
��9r��FRP�DWHQomR��XP�H[FHUWR�GR�¿OPH�GH�DQLPDomR�³2�
estranho mundo de Jack e tira apontamentos para responderes 
às questões apresentadas.” – p. 66

MD:  “Lê com atenção esta história sobre um coelho matreiro (O 
coelho e a hiena).

��Quem são as personagens desta história?
��Com quem queria a hiena casar?
��Que condições impôs a rapariga à hiena para se casarem? 
�����´�±�S����

ME:  “Responde às questões sobre o texto “Televisão ou não”.
��Descreve o contexto situacional (aquele que fala, a quem 
ele fala, o tempo e o espaço em que fala). (...)
��Transcreve a ordem que o pai deu ao (à) menino(a), na 
SULPHLUD�SDUWH�GR�WH[WR�´�±�S����
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MF: “Lê o texto (“Raposa”) e assinala os aspetos que caracterizam 
uma raposa.” – p. 177

Exemplos de atividades de pós-leitura

MA:  “Preenche agora, o esquema seguinte a partir das respostas 
que deste anteriormente. (não escrevas no livro: copia o esquema para o 
teu caderno e completa-o.” – p. 77

MB: “Longe das fábulas e dos contos, existem lobos reais... E al-
gumas espécies correm risco de extinção, como é o caso do lobo-ibérico

��A notícia abaixo apresenta um projeto que associa novas 
tecnologias à preservação desta espécie animal. Lê-a aten-
tamente.
Regista no teu caderno:
2QGH�GHFRUUH�R�SURMHWR�
2�QRPH�GD�SHVVRD�UHVSRQViYHO�������´�±�S�����

MC: “Metáfora – a metáfora permite comparar duas realidades, 
sem que se use uma expressão comparativa (como, parece, assemelha-
-se...) – “trazia sempre um molho de chaves pendurado da cintura e era 
ela quem reinava na despensa, reino misterioso e sombrio onde pairava 
um perfume de baunilha e canela.” – Sophia de Mello Breyner Andresen, 
$�)ORUHVWD��)LJXHLULQKDV�´�±�S�����

MD: “Um mito é uma história fantástica da tradição oral, geral-
mente protagonizada por deuses e criaturas fabulosas.” – p. 72

0(��³&RQFOXL��0XLWDV�SDODYUDV�WrP�GRLV�RX�PDLV�VLJQL¿FDGRV��3DUD�
GHVFREULUHV�R�VLJQL¿FDGR�GH�XPD�SDODYUD��GHYHV�OHU�H�LQWHUSUHWDU�D�IUDVH�
onde essa palavra está escrita.” – p. 29

MF: “As onomatopeias são palavras que imitam sons naturais.” 
– p.108
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Em termos da compreensão oral e expressão oral, embora com 
DERUGDJHQV�GLIHUHQWHV��RV�PDQXDLV�DSUHVHQWDP�DWLYLGDGHV�GLYHUVL¿FDGDV��
tanto nos suportes em que os textos são apresentados, como na tipologia 
de exercícios a implementar.

Assim, em relação à compreensão oral, os manuais escolares ana-
lisados facultam, de uma forma ou de outra, atividades de escuta ativa de 
registos de extensão e grau de formalidade crescentes, geralmente com 
recurso aos meios áudio e vídeo, bem como, a escuta ativa de registos 
das diferentes variedades dialetais e socioletais do português, embora, 
neste caso, isso não seja visível em todos os manuais. 

Exemplos:

MA: “Vais ver e ouvir um programa sobre Luísa Dacosta, a autora 
do texto que leste. Este programa apresenta dois momentos distintos: 
XP�HP�TXH�VH�IDOD�GD�HVFULWRUD��RXWUR�HP�TXH�p�D�SUySULD�/XtVD�'DFRVWD�
que fala de si.

��Vê-o e ouve-o, atentamente, para poderes realizar o exer-
FtFLR�VHJXLQWH�´�±�S����

MB:  “Com o livro fechado, escuta a leitura que te propomos e 
DSUHVHQWD�D�LGHLD�JOREDO�GR�WH[WR�´�±�S����

0&���³2XYH�FRP�DWHQomR�D�OHLWXUD�GR�SRHPD�³$Q~QFLR´�H�LGHQWL¿FD�
a palavra que mais se repete.” – p. 168

MD:  “Descobre, através da audição de um excerto da música 
³+RPHP�GR�OHPH´��GRV�;XWRV�H�3RQWDSpV��XP�GRV�PXLWRV�PRWLYRV�GD�
paixão pela navegação.” – p. 179

ME:  “Ouve agora com atenção mais uma história em verso da 
mesma autora de “A Cigarra e a Formiga.

��Preenche o quadro com elementos relativos ao texto.” – 
S�����

MF: “Observa o vídeo com um poema de António Torrado.
Antes de procederes ao visionamento, toma nota do que deves 

UHJLVWDU�QR�FDGHUQR��2�WtWXOR�GR�SRHPD��D�UHODomR�HQWUH�RV�GRLV�LQWHUOR-
FXWRUHV�SUHVHQWHV��������´���S�����



120 Maria Helina Roque das Neves Dias e Maria do Céu Fonseca

No caso da expressão oral as atividades propostas propiciam a 
participação do aluno em atividades de planeamento e de produção de 
diversos tipos de discursos orais de complexidade crescente e em ativi-
dades que propiciem a assunção de vários papéis e a defesa de diversos 
pontos de vista, na lógica do trabalho de pares e de grupo.

Exemplos: 

MA:  “(…) Imagina que queres impressionar alguém, mostran-
do-lhe o teu lado melhor. Prepara e faz o teu discurso, de acordo com o 
seguinte plano:

��Talvez não saibas, mas eu sou... [uma qualidade]
��Ainda no outro dia... [relato de um episódio que ilustre a 
qualidade referida].” – p. 28

MB:  “Com certeza, também tu gostas de música e ela tem in-
ÀXrQFLD�HP�WL�

��Em grupo, procura discutir com os teus colegas os gé-
neros/grupos musicais de que mais gostam e as razões que 
encontram para as vossas preferências. (...)
��Apresenta à turma os resultados do diálogo.” – p. 83

MC: “Pensa numa razão para defenderes a opinião da mãe do Antó-
nio ou a opinião do seu avô acerca do sonho e apresenta-a à turma. Ouve 
as razões dos teus colegas e diz se concordas com elas ou se discordas 
delas, explicando porquê.

Usa estruturas como as seguintes: 

�Penso que...    �Concordo com essa ideia...
�Na minha opinião...  �'LVFRUGR�GHVVD�LGHLD���´�±�S����

0'���³5HÀHWH�VREUH�HVWD�TXHVWmR�
Serão muito diferentes, na atualidade, as brincadeiras entre rapazes e raparigas?

��Troca ideias e opiniões com os teus colegas, em trabalho 
GH�JUXSR��-XVWL¿FD�R�WHX�SRQWR�GH�YLVWD�FRP�H[HPSORV�FRQ-
cretos. (...)
��$SUHVHQWD�j�WXUPD�DV�FRQFOXV}HV�´�±�S�����
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ME: “Observa a imagem e descreve-a oralmente.
��Escolhe uma das personagens dessa imagem e diz de que 
forma ela se vê, quando se encontra em frente ao espelho. 
Começa assim: Os meus olhos são amendoados e o meu 
cabelo é escuro...
��2UJDQL]D�XP�GHEDWH�VREUH�D�LQFOXVmR�VRFLDO�´�±�S����

MF:  “Agora que ouviste uma fábula, chegou o momento de a 
dramatizares perante a turma. Fases: 

��SUHSDUDomR�GD�GUDPDWL]DomR��
��GLVWULEXLomR�GRV�SDSpLV�SHORV�HOHPHQWRV�GR�JUXSR��������
��HVFROKD�GRV�DGHUHoRV��������
��PHPRUL]DomR�GDV�IDODV��������
- ensaio para uma boa apresentação.” – p. 60

Uma vez que a expressão oral está intimamente ligada à com-
preensão oral, há atividades que ativam simultaneamente competências 
do eixo da receção oral e da produção oral. É o caso do relato, reconto 
e a paráfrase de um excerto ou fragmento de uma reportagem, de uma 
QRWtFLD�RX�GH�XPD�HQWUHYLVWD�GD�UiGLR��GD�WHOHYLVmR�RX�GH�XP�¿OPH�

Exemplos:

MA: “Reconta oralmente a história, orientando-te pelo esquema 
GD�SHUJXQWD�����0DV�DWHQomR��QmR�SRGHV�XWLOL]DU�D�SDODYUD�µ'HSRLV¶��8VD�
outras palavras e expressões que assinalam o tempo, como, por exemplo: 

4XDQGR�����'H� VHJXLGD����� 3DVVDGR� DOJXP� WHPSR�����/RJR�TXH�����
(QWUHWDQWR�����1HVVH�PRPHQWR�����0DLV�WDUGH����´�±�S����

MB:  “Escuta atentamente o excerto musical e observa o anúncio 
publicitário. (...)

Algo aconteceu à partitura do anúncio... Interpreta-o brevemente 
referindo:

��2�SURGXWR�DQXQFLDGR�
��A mensagem que pretende transmitir.” – p. 88

MC:  “Antes de leres o texto que se segue, ouve com atenção dois 
exemplos de uma conversa entre personagens. 
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 Diz qual te parece mais real, ou seja, mais parecido com um texto 
oral.

Explica o que marca a diferença entre os dois exemplos.” – p. 96

0'���³2XYH�FRP�DWHQomR�D�OHQGD�µ$�VHUHLD�GH�3RQWD�5XLYD¶��D�¿P�
de a poderes recontar aos teus colegas.” – p. 60

ME:  “Ouve a continuação da história do Vítor e da Nina (p. 26-
27). (...)

��Numera as imagens de 1 a 3, de acordo com o que ouves.
��Reconta oralmente o que ouviste, apoiando-te nas imagens já 

ordenadas.” – p. 28

MF: “Visiona o vídeo proposto.
��Presta atenção aos seguintes aspetos:

��WtWXOR�GR�GRFXPHQWiULR�
��FRQWLQHQWH�D�TXH�VH�UHIHUH�
��SHVVRD�TXH�IDOD�
- tipo de vida de que ela fala.

��Ouve o texto do documentário e discute com os teus 
colegas:

��R�SDSHO�GH�0ZDQD�QD�VRFLHGDGH�HP�TXH�YLYH�
��R�FRQKHFLPHQWRV�TXH�0ZDQD�WHP�GH�VL�SUySULD�
- o lugar das crianças naquele país.” – p. 82

No que concerne à expressão escrita, esta competência implica, tal 
como já foi referido, processos cognitivos mais complexos pelo que as 
diferentes técnicas de planeamento, textualização e revisão da produção 
escrita devem ser ensinadas e treinadas para que o aluno se torne mais 
autónomo na realização das tarefas de escrita (Reis et al., 2009: 71). Por 
HVVH�IDFWR�p�QHFHVViULR�DSUHVHQWDU�DRV�DOXQRV�DWLYLGDGHV�VLJQL¿FDWLYDV�H�
GLYHUVL¿FDGDV�TXH�YLVHP�D�DTXLVLomR��SRU�SDUWH�GHVWHV��GH�DXWRPDWLVPRV�
linguísticos ao nível da produção escrita para que possam desenvolver 
a suas competências nessa área, ou seja, “interiorizem as diferentes 
funcionalidades da escrita e se apropriem dos diferentes tipos de texto” 
(Reis et al., 2009: 71). O mesmo programa refere ainda que para valorizar 
as produções dos alunos deverão ser criados circuitos que possibilitem 
a sua divulgação, mormente blogues, jornais de turma, de escola, etc.
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Na análise aos manuais escolares constata-se que existe uma 
SUHRFXSDomR�HP�SURSRU�DRV�DOXQRV��DWLYLGDGHV�GLYHUVL¿FDGDV��TXH�GmR�
origem à produção de diferentes tipos de texto e também de fornecer 
algum material de apoio, nomeadamente indicações a seguir para ajudar 
os alunos durante todo o processo de escrita. Estas atividades são parti-
FXODUPHQWH�EHQH¿FLDGDV�SHODV�DSUHQGL]DJHQV�QR�&(/�H�HVWmR�HP�HVWUHLWD�
ligação com todas as outras.

De seguida apresentam-se algumas atividades dos manuais esco-
lares, a título de exemplo, sobre práticas comunicativas no âmbito da 
escrita.

MA: “Imagina que a bruxinha quando acordou, decidiu enviar uma 
mensagem escrita para o telemóvel da bruxa chefe, para lhe comunicar 
o seguinte: 

Numa SMS, a informação deve ser reduzida ao essencial, por falta 
de espaço. E se a bruxinha tivesse enviado um e-mail, o que escreveria? 
5HGLJH�R´��±�S����

MB: “Sonhar com o futuro e pensar no que gostarias de ser são 
coisas que te passam muitas vezes pela cabeça, não é verdade?

��Redige um texto narrativo, imaginando-te no futuro e 
atendendo às orientações seguintes:

D��3ODQL¿FDomR�±�HVWDEHOHFH�XP�SODQR�DQWHV�GH�FRPHoDUHV�D�HVFUHYHU��
registando as ideias principais e a ordem pela qual as vais apresentar, 
tendo em conta, por exemplo:

��D�ORFDOL]DomR�QR�WHPSR�H�QR�HVSDoR�
��D�IDPtOLD�
��D�SUR¿VVmR��
��RV�WHPSRV�OLYUHV�
- os amigos...
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b. Textualização – redige o teu texto, articulando as diferentes 
ideias do plano.

��VHOHFLRQD�R�YRFDEXOiULR�DGHTXDGR�
��SURFXUD�UHVSHLWDU�WRGDV�DV�UHJUDV�RUWRJUi¿FDV�H�GH�SRQWXDomR�
��FRQVWUyL�IUDVHV�FXUWDV�
- delimita os parágrafos corretamente.

c. Avaliação – efetua a revisão do teu texto, corrigindo e reformu-
ODQGR�R�TXH�FRQVLGHUHV�QHFHVViULR�´�±�S����

MC:  “Escreve uma receita culinária, que podes publicar, por 
exemplo, no jornal da escola.

1.º passo: Faz a lista dos ingredientes e respetivas quantidades
2.º passo: Escreve as instruções, usando o modo imperativo, 
e de acordo com a ordem das transformações necessárias
3.º passo: Partilha com o teu colega e discutam aspetos a 
melhorar.” – p. 83

MD: “Imagina que o coelho e a Chipa Azuwa querem convidar 
os amigos para a festa do seu casamento. A partir do modelo que te é 
apresentado, redige esse convite.” – p. 66

ME:  “Um lembrete é um apontamento para ajudar a memória.
��Imagina que os tratadores de tartarugas marinhas lhes 
deixavam um lembrete, em alto-mar, com informações úteis, 
sobre o melhor local para onde se deslocarem e encontrarem 
alimento. Redige esse lembrete.
��Quando chegou ao alto-mar, uma tartaruga separou-se 
do grupo e encontrou o tubarão, o Rei dos Mares, algumas 
milhas à frente. Redige o recado que o tubarão terá enviado 
pela tartaruga, às suas companheiras.” – p. 87

MF:  “Salta pocinhas casara e, pensando em aumentar a família, 
necessitava de uma nova casa. Decidiu escrever um anúncio (...).

��Servindo-te do modelo (...), redige o anúncio que Salta-
-pocinhas terá escrito. Usa também as seguintes pistas:



���Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

- Título – apartamento/casa
- Corpo do texto – pequena/grande/abafada/arejada/quartos 
/despensa/cozinha/porteiro
- Contactos – casa do texugo/casa do lobo/brutamontes/
telefone.” – p. 170

O CEL ocupa, no desenvolvimento de qualquer competência co-
municativa, um lugar central, pois é através da língua que se operam os 
processos comunicativos necessários à construção de sentido. Daí que 
todas as atividades propostas nos manuais sobre compreensão do oral, 
expressão oral, leitura e escrita se articulem com os diferentes planos 
do CEL. De facto, não se pode implementar nenhuma das competências 
mencionadas sem um estudo paralelo e contextualizado dos mecanismos 
de funcionamento da língua. 

Deste modo, todos os manuais apresentam uma rubrica para tra-
EDOKDU�DV�FRPSHWrQFLDV�GR�&(/��LGHQWL¿FDGDV�SHOD�UXEULFD�³*UDPiWLFD´�
(MA), “Para conhecer…a língua”, (MB) “Conhecimento da língua” 
�0&���³&(/´��0'�H�0)��H�³2¿FLQD�JUDPDWLFDO´��0(���

De forma a ilustrar a abordagem feita à gramática (CEL), apresen-
tam-se de seguida alguns exemplos.

MA:  “Observa o título do conto – Os três estudantes e o soldado.
��Transcreve os nomes aí presentes.” – p. 77

MB: “Repara na primeira frase do texto: Era de azar.
��Refere a classe a que pertence a palavra sublinhada.” – p. 
��

MC: “Indica o grupo verbal na frase do texto.
��Um homem não chora«´�±�S����

MD: “Observa agora as seguintes frases.
- Todos os dragões são criaturas fantásticas.
- Neste livro, são também referidos alguns animais sel-
vagens.
- Este livro sobre dragões foi publicado há dez ano.

��,GHQWL¿FD�DV�SDODYUDV�TXH�H[SULPHP�TXDQWLGDGH�QHVWDV�
frases.” – p. 176
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ME: “Lê as expressões que se seguem e reescreve-as de acordo 
com as regras do português padrão.

��6HQWHL�QD�VDOD�JUDQGH«��OLQKD���
- Me levantei… (linha 8)
- Ela emendou… a visão minha… (linha 8-9)
��$� WULVWH]D� VH� DSUHVVD� HP�YLUDU� HVTXHOHWR«��OLQKD����
���´�±�S����

MF: “Coloca as frases seguintes no plural.
- O menino tirou a Bola do caixote,”
- 2�3LmR�¿FRX�a vê-la.

��Que alterações registaste nas palavras a negrito?
��A que classe de palavras pertencem essas palavras?” – p. 
���

2.1.3. Análise dos manuais escolares

Após uma análise de carácter geral aos manuais escolares passa-se 
de seguida à apresentação dos resultados obtidos. Em primeiro lugar, 
apresentam-se os dados, manual a manual, relativos à frequência de 
atividades no domínio de comunicação verbal. De seguida, apresenta-se 
uma discussão global dos mesmos, confrontando os seis manuais.

Com o apoio da Grelha 1 (cf. supra), foi feito o levantamento do 
número total de atividades por manual que é sistematizado nos quadros 
que se seguem1��,QWHUHVVD�FRQKHFHU�HVWH�Q~PHUR�SDUD�YHUL¿FDU�TXH�WLSRV�
de modalidades de comunicação verbal os manuais promovem e se estas 
FRUUHVSRQGHP�jV�QRYDV�RULHQWDo}HV��3RU�RXWUR�ODGR��SUHWHQGH�VH�YHUL¿-
car qual a importância de cada competência comparativamente com as 
restantes, ou seja, quais as modalidades de comunicação verbal mais 
YDORUL]DGDV�H�HP�TXH�PHGLGD�DV�SUySULDV�RULHQWDo}HV�R¿FLDLV��SURJUDPDV��
são fatores condicionantes. A Grelha 2 (cf. supra) surge para contabilizar 
o número total de atividades nos manuais analisados e serve para realizar 
uma análise comparativa sobre os resultados obtidos, dando origem a 
um novo quadro.

Assim, em relação ao MA a frequência de atividades no domínio 
da leitura, escrita, oralidade e CEL é a seguinte:

1  Os dados referentes a um estudo mais pormenorizado de cada manual podem 
ser consultados no Anexo I a este trabalho.
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Quadro 8 - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,

oralidade e CEL- MA

Manual Escolar - MA - Diálogos

Leitura Oralidade Escrita CEL
�� �� 39 ��

*Ui¿FR�� - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,
oralidade e CEL- MA

$SyV�D�DQiOLVH�GRV�GDGRV��YHUL¿FD�VH�TXH�D�SHUFHQWDJHP�GH�DWLYL-
dades de escrita, oralidade e CEL são muito similares, ocupando cerca 
de 61% da totalidade das atividades propostas (20%, 18% e 23%, res-
petivamente) em contraponto com os 39% de atividades de leitura, que 
p�D�DWLYLGDGH�SULYLOHJLDGD��*Ui¿FR�����(VWD�VXSUHPDFLD�DGYpP�GR�IDFWR�
das atividades, na sua maioria, serem introduzidas por textos. 

+i�DLQGD�D�VDOLHQWDU�XP�Q~PHUR�VLJQL¿FDWLYR�GH�WH[WRV�TXH�QR�GH-
correr de cada unidade convidam à leitura como processo de consolidação 
de conhecimentos, nomeadamente a rubrica “Fixa”, que apresenta sínteses 
dos vários conteúdos abordados e a rubrica “O que aprendi sobre...”, no 
¿QDO�GH�FDGD�XPD�GDV�TXDWUR�JUDQGHV�VHTXrQFLDV�HP�TXH�R�PDQXDO�HVWi�
subdividido. Embora estes textos não sejam considerados nesta análise, 
como já foi referido, não se quis deixar de os referenciar como atividade 
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importante no desenvolvimento da competência de leitura. Na verdade, 
QD�WRWDOLGDGH�GDV�DWLYLGDGHV�GH�OHLWXUD�DSUHVHQWDGDV�QR�0$������������
referem-se a textos inseridos nas rubricas “Fixa” e “O que aprendi 
sobre…” (Quadro 6 e Anexo I). De salientar também a inclusão de ele-
mentos paratextuais junto dos textos principais, muito particularmente 
DOJXQV�YRFiEXORV�H�VHX�VLJQL¿FDGR��TXH�SUHWHQGHP�VREUHWXGR�GRWDU�RV�
alunos de uma melhor compreensão do texto.

Relativamente ao MB, apresentam-se de seguida a frequência de 
DWLYLGDGHV�QR�TXH�VH�UHIHUH�jV�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�GD�OHLWXUD��HVFULWD��
oralidade e CEL:

 
Quadro 9 - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,

oralidade e CEL- MB

Manual Escolar – MB - Dito e Feito

Leitura Oralidade Escrita CEL

87 �� 32 ��

*Ui¿FR���� Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,
oralidade e CEL- MB

&RPR�VH�SRGH�YHUL¿FDU�D�DWLYLGDGH�GH�OHLWXUD�p�SUHGRPLQDQWH�HP�
UHODomR�jV�RXWUDV�DWLYLGDGHV��FRP�FHUFD�GH�����GH�IUHTXrQFLDV��3RGH�GL-
zer-se que este facto se deve às opções dos autores de, na sequência das 
atividades propostas, incluírem algumas vezes textos complementares na 
rúbrica “Para ler mais…”, considerados neste estudo. A seguir surgem 
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as atividades que pretendem desenvolver competências no domínio da 
RUDOLGDGH��������GR�&(/�������H�SRU�~OWLPR�GD�HVFULWD��������*Ui¿FR�����

À semelhança do MA, também o MB apresenta vários textos com-
SOHPHQWDUHV�TXH��QHVWH�FDVR��FRUUHVSRQGHP�D�GDGRV�ELRJUi¿FRV�GH�DOJXQV�
autores totalizando cerca de 20% da totalidade dos textos propostos (110) 
(Quadro 6 e Anexo I). Igualmente apresentam junto dos textos principais 
DOJXQV�YRFiEXORV�H�VHX�VLJQL¿FDGR��'DGDV�DV�H[SOLFDo}HV�DQWHULRUHV��HVWHV�
textos não foram considerados.

  Quanto ao MC, apresentam-se de seguida os dados referentes à 
análise efetuada:

Quadro 10 - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,

oralidade e CEL- MC

Manual Escolar – MC - P5

Leitura Oralidade Escrita CEL

82 38 33 ��

*Ui¿FR�� - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,
oralidade e CEL- MC

O MC, à semelhança dos manuais anteriores, também privilegia 
D�FRPSHWrQFLD�GD� OHLWXUD��FRP�FHUFD�GH�����GH�DWLYLGDGHV�SURSRVWDV��
seguindo-se a oralidade com 20%, o CEL com 19% e a escrita com 17% 
�*Ui¿FR�����
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Importa ainda salientar a presença de pequenos textos com ex-
plicações sobre temas variados (32) e que não foram contabilizados 
nesta análise pelas razões já expostas, nomeadamente o que é o reconto, 
o texto descritivo, o narrativo, o dramático, o poético ou instrucional 
RX�DLQGD�R�TXH�VH�HQWHQGH�SRU�SHUVRQL¿FDomR��PHWiIRUD��RQRPDWRSHLD��
anáfora, etc.. Estes pequenos textos surgem na sequência dos conteúdos 
abordados e das competências que se pretende desenvolver com cada 
texto principal ou pretendem elucidar os alunos sobre alguns conceitos 
considerados pertinentes para uma melhor compreensão do texto anali-
sado. São exemplos termos como: “contexto”, “sentido”, “cooperação”, 
“síntese”, “enumeração”, “mito”, “alusão”, etc.. São ainda apresentadas 
VtQWHVHV�GH�UHJLVWRV�ELRJUi¿FRV�GH�YiULRV�DXWRUHV�������R�TXH�ID]�HOHYDU�R�
Q~PHUR�GH�WH[WRV�DSUHVHQWDGRV�QR�PDQXDO�SDUD������4XDGUR���H�$QH[R�
,��HTXLYDOHQWH�D�XPD�GH�SHUFHQWDJHP�GH�FHUFD�GH�����QR�WRWDO�GRV�WH[WRV�
propostos. Além disso o manual apresenta também, de forma destacada, 
DOJXP�YRFDEXOiULR�H�VHX�VLJQL¿FDGR�

Em relação ao MD os dados são os seguintes:

Quadro 11 - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,

oralidade e CEL- MD

Manual Escolar - MD - Porta Viagens

Leitura Oralidade Escrita CEL

�� �� �� 21

*Ui¿FR���� Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,
oralidade e CEL- MD
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Ao contrário dos manuais anteriores, as atividades privilegiadas 
neste manual são do domínio da oralidade, com uma percentagem de 
36%. Segue-se o domínio da leitura com valores muito próximos, cerca 
GH�����GDV�DWLYLGDGHV��GHSRLV�D�HVFULWD�FRP�����H�SRU�¿P�R�&(/�FRP�
�����*Ui¿FR�����(VWH�PDQXDO�DSUHVHQWD� WDPEpP�GLYHUVRV� WH[WRV������
na rubrica “Aprende”, que pressupõem captar a atenção dos alunos 
para aspetos a reter nos vários conteúdos abordados, principalmente 
QR�kPELWR�GR�&(/��FRUUHVSRQGHQGR�D�FHUFD�GH�������QXP�WRWDO�GH����
textos (Quadro 6 e Anexo I). Em relação à inclusão de vocábulos e seu 
VLJQL¿FDGR��DR�ORQJR�GH�WRGR�R�PDQXDO�Vy�VH�HQFRQWURX�XPD�DOXVmR�TXH�
se pode enquadrar na mesma tipologia. No entanto, algumas atividades 
UHPHWHP�SDUD�D�FRPSUHHQVmR�GR�VLJQL¿FDGR�GH�SDODYUDV�RX�H[SUHVV}HV��
dado o contexto, geralmente com resposta de escolha múltipla.

O ME apresenta os seguintes resultados:

Quadro 12 - Frequência de atividades no domínio da leitura, 

escrita, oralidade e CEL- ME

Manual Escolar - ME - Pretextos

Leitura Oralidade Escrita CEL

73 61 �� 37

*Ui¿FR���� Frequência de atividades no domínio da leitura,
escrita, oralidade e CEL- ME

O ME também priveligia a leitura apresentando cerca de 33 % das 
atividades, seguido-se o domínio da oralidade com cerca de 28%, o domínio 
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GD�HVFULWD�FRP�����H�SRU�~OWLPR�R�GRPtQLR�GR�&(/�FRP������*Ui¿FR�
8). Este manual só apresenta dois textos informativos ao longo de todo o 
manual, concentrando-se os dois na unidade 1 (Quadro 6 e Anexo I). 

De salientar ainda que em termos das atividades de leitura, o ma-
nual remete essencialmente para a leitura compreensiva, incentivando 
PXLWDV�YH]HV�D�SHVTXLVD�GH�VLJQL¿FDGRV�GH�SDODYUDV�RX�H[SUHVV}HV�QRX-
tros suportes, nomeadamente o dicionário e o seu registo no caderno de 
VLJQL¿FDGRV�TXH�DFRPSDQKD�R�PDQXDO��GHQRPLQDGR�³9RFDEXOiULR�FRP�
Juízo”. Por outro lado, faculta muitas atividades que fomentam a com-
preensão do texto recorrendo às respostas de escolha múltipla ou por 
associação de expressões. 

O ME recorre, ainda, a textos secundários para introduzir ativi-
dades do CEL e da escrita, além de frases, expressões ou passagens do 
texto principal. 

Por último, apresentam-se os dados referentes à análise efectuada 
para o MF.

Quadro 13 - Frequência de atividades no domínio da leitura, escrita,

oralidade e CEL- MF

Manual Escolar - MF - Etapas 5

Leitura Oralidade Escrita CEL

82 �� �� ��

*Ui¿FR���� Frequência de atividades no domínio da leitura,
escrita, oralidade e CEL- MF
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Seguindo as tendências da maioria dos manuais anteriores, o MF 
também priveligia a leitura com uma percentagem de atividades de 
�����6HJXH�VH�R�GRPtQLR�GD�HVFULWD�FRP�FHUFD�GH�����H�DV�DWLYLGDGHV�
UHVHUYDGDV�DR�&(/�H�j�RUDOLGDGH��DPEDV�FRP������*Ui¿FR������&RQYpP�
DLQGD�VDOLHQWDU�D�SUHVHQoD�GH�DOJXQV�WH[WRV�LQIRUPDWLYRV������TXH�FRUUHV-
SRQGHP�D�FHUFD�GH�����GD�WRWDOLGDGH�GRV�DSUHVHQWDGRV��������4XDGUR���
e Anexo I). Estes textos tornam-se complementares do texto principal na 
medida em que procuram esclarecer os alunos sobre diversos conteúdos, 
na sua maioria no domínio do CEL embora também façam referência a 
conteúdos noutras áreas. 

Convém referir também que nas várias etapas que o manual propõe, 
FDGD�XPD�FRUUHVSRQGHQGR�D�XPD�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD��DOJXQV�WH[WRV�
excertos aparecem subdivididos para continuarem a ser trabalhados 
noutros domínios (CEL, escrita ou oralidade). No entanto, foram conta-
bilizados como um único texto.

2.1.3.1. Discussão dos resultados

1R�TXDGUR�VHJXLQWH��4XDGUR�����SRGH�VH�YHUL¿FDU��FRPSDUDWLYD-
mente, a frequência com que as atividades dos diferentes domínios se 
apresentam nos manuais escolares. Apesar de anteriormente já se terem 
feito algumas alegações nesse sentido, reservou-se este capítulo para 
complementar essa informação.
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&RQIRUPH�VH�SRGH�FRQ¿UPDU�Ki�XPD�VXSUHPDFLD�GD�FRPSHWrQFLD�GD�
leitura em todos os manuais escolares, à exceção do MD, que apresenta 
mais 1% nas atividades reservadas à oralidade comparativamente com 
DV�DWLYLGDGHV�GH�OHLWXUD��$OLiV��SHOD�DQiOLVH�GRV�UHVXOWDGRV��FRQ¿UPD�VH�
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TXH�D�RUDOLGDGH�JDQKRX�DOJXP�VLJQL¿FDGR�HP�TXDVH�WRGRV�RV�PDQXDLV��
apresentando uma percentagem de atividades entre os 18% (MA) e os 
36% (MD), contrariamente ao que se vinha assistindo anteriormente. 
Efetivamente, as atividades em manuais anteriores1, reportavam-se a ati-
vidades esporádicas assistemáticas, e sem qualquer controle do professor 
ou a meros exercícios de leitura em voz alta, individual ou coletivamente, 
VHQGR�REMHWLYR�SULQFLSDO�GR�SURIHVVRU�YHUL¿FDU�VH�R�DOXQR�WLQKD�GHVWUH]D�
QD�GHVFRGL¿FDomR�GD�PHQVDJHP�HVFULWD�H�QD�SURGXomR�GH�WH[WRV�RUDLV��
Nos manuais analisados pode dizer-se que, além de favorecerem mais 
a oralidade, na sua maioria transparece alguma preocupação por parte 
dos autores com o desenvolvimento da oralidade tal como é emanado 
nos PPEB (2009). Tanto a nível da compreensão oral como da expressão 
RUDO��QRWD�VH�TXH�DV�DWLYLGDGHV�SURSRVWDV�WHQWDP�UHÀHWLU�RV�³resultados 
esperados” para o 2.º ciclo no que respeita a este domínio. 

 Assim, ao analisarem-se os manuais objeto deste estudo, de uma 
IRUPD�JHUDO�YHUL¿FD�VH�TXH�DV�DWLYLGDGHV�QR�GRPtQLR�GD�RUDOLGDGH�UHPH-
tem para atividades de observação, escuta e apresentações orais (Anexo 
,���WDO�FRPR�Mi�IRL�H[HPSOL¿FDGR�DQWHULRUPHQWH��1XPD�DQiOLVH�PDQXDO�
a manual, constata-se que o MD promove mais atividades de escuta de 
natureza diversa (conto, lenda, entrevista, notícia, música…), remetendo 
muitas vezes para a interação verbal sobre o que foi ouvido. Com efeito, 
na rubrica “Falar”, os autores convidam o aluno a expressar-se oralmente 
propondo apresentações à turma de vária ordem, nomeadamente histórias, 
poemas e adivinhas criadas, discussões sobre diversos temas, relatos, 
recontos, leitura expressiva ou representações de textos dramáticos. O 
reconto, descrição e recitação têm neste manual uma diminuta presença. 

Por outro lado, o MB e MC privilegiam mais as atividades que 
promovem a interação verbal e exposições orais, nomeadamente troca 
de ideias, emissão de opiniões ou apresentações sobre pesquisas feitas. 
No entanto, atividades como o reconto e descrição têm também alguma 
relevância. O MA e MF, além de privilegiarem as atividades de escuta 
e/ou visualização de programas, documentários, reportagens…, dividem 

1  &RPSDUDUDP�VH��D�WtWXOR�GH�H[HPSOR��PDQXDLV�GH�����DQR��������������������
Lopes, Maria do Céu, Dulce Neves Rola (2008). Novo Português em Linha – 

Língua Portuguesa, 5.º ano��/LVERD��3OiWDQR�(GLWRUD��0DLD��%HOPLUD���������Onula no 
Planeta das Palavras – Língua Portuguesa, 5.º ano��/LVERD��7H[WR�(GLWRUD��0RFKR��
Ana Maria, Odete Boaventura (2000). Nas Asas da Fantasia – Língua Portuguesa, 5.º 
ano, Porto, Edições ASA.
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as restantes atividades pelo domínio da interação verbal, apresentações 
orais, recontos, recitações e descrições. O MF também apresenta situa-
ções de dramatização. Em relação a este ponto convém salientar que o 
estudo dos textos dramáticos continua a ser marginalizado nos manuais 
HP�HVWXGR�DR�DSUHVHQWDUHP�DSHQDV����GH�RFRUUrQFLDV�QD�WRWDOLGDGH�GRV�
textos (Quadro 7, supra). 

Ainda, em relação à oralidade, é de salientar que, além das ativi-
dades propostas, se nota alguma preocupação em todos os manuais de 
incluírem indicações para guiar os alunos na construção/apresentação 
dos seus textos orais. Este facto, aliado às atividades propostas, permite 
o desenvolvimento da oralidade de uma forma mais formalizada e con-
vencional e com um controlo mais consciente e voluntário da linguagem 
oral. Na realidade, ao proporem atividades no domínio da oralidade, os 
manuais contribuem para o desenvolvimento da competência comuni-
cativa, ou seja, adequar a fala dos alunos aos mais diversos contextos 
socio-comunicativos, assim como o estabelecimento de traços distintivos 
entre a língua falada e a língua escrita. No entanto, nota-se ainda a falta de 
situações em que o aluno seja chamado a intervir ativamente em contextos 
mais formais, que exijam preparação e estruturação adequada da fala, 
ou seja, uma aprendizagem explícita de técnicas de expressão oral e de 
mobilização de vocabulário, nomeadamente debates, apresentações de 
trabalhos de pesquisa, de preferência com o apoio de recursos audiovi-
suais, informáticos ou outros, exprimir conhecimentos, emitir e defender 
opiniões, construir argumentações, através de um discurso convincente 
e com alguma complexidade (Reis et al., 2009: 81). 

É certo que, estando em contacto com várias formas do oral, nomea-
damente através da audição ou visualização de situações que pressupo-
nham diferentes géneros textuais, nomeadamente “os géneros públicos” 
(Silva, Viegas, Duarte e Veloso, 2011: 26), o aluno pode assimilar alguns 
conhecimentos. Porém, considera-se que colocar o aluno em contexto 
de prática poderá trazer mais benefícios, na medida em que pode treinar 
FDUDFWHUtVWLFDV� HVSHFt¿FDV� DR� WH[WR� RUDO�� QRPHDGDPHQWH�� FDSDFLGDGHV�
articulatórias e prosódicas (entoação, ritmo, tom de voz…) e outros ele-
mentos essenciais na comunicação oral, dependendo da situação. 

Por outro lado, também não se encontraram nos manuais indícios 
que se possam enquadrar na avaliação da compreensão e expressão oral, 
isto é, numa análise dos produtos verbais a partir de grelhas de auto e 
heteroavaliação, conforme recomendações gerais para o planeamento, 
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execução e avaliação das atividades de compreensão e de expressão oral 
(Silva, Viegas, Duarte e Veloso, 2011: 26).

Em suma, constata-se que transparece na maioria dos manuais al-
guma preocupação em introduzir a oralidade na sala de aula, não apenas 
para desenvolver a capacidade de falar em geral, mas também “como 
um domínio rigorosamente programado de conteúdos” (Reis et al., 2009: 
109). Falta saber se os professores na sua prática pedagógica deixarão o 
desenvolvimento da oralidade mais como meio de transmissão, ou se a 
veem mais como objeto do próprio ensino-aprendizagem, dada a comple-
xidade que a abordagem no domínio da oralidade apresenta em contexto 
pedagógico, comparativamente com os outros domínios (leitura escrita e 
CEL). Na verdade, o modo oral exibe algumas características que podem 
GL¿FXOWDU�D�VXD�LPSOHPHQWDomR�QD�VDOD�GH�DXOD��QRPHDGDPHQWH�QR�TXH�
se refere à avaliação, tendo em conta determinadas generalizações que 
lhe são afetas, tal como refere o guião de implementação do oral (Silva, 
Viegas, Duarte e Veloso, 2011: 7).

No que se refere à preponderância da leitura, julga-se poder justi-
¿Fi�OD�FRP�D�LPSRUWkQFLD�TXH�OKH�WHP�VLGR�GDGD�QR�FXUUtFXOR��QmR�Vy�SRU�
constituir uma prática curricular transversal, como por ser fundamental no 
desenvolvimento dos níveis de literacia. Por outro lado, ganha também 
importância pela função que os textos adquirem nos manuais, uma vez 
que continuam a ser “pretexto” para a extração de informação e/ou treino 
de competências no domínio das comunicações verbais em atividades 
variadas, geralmente sob a forma de questionário. Na verdade, a leitura 
HQYROYH�DWLYLGDGHV�PXLWR�GLYHUVL¿FDGDV��GHYLGR�j�YDULDomR�TXH�VH�UHJLVWD�
na intervenção dos elementos da própria comunicação. 

Mesmo não constituindo objeto deste estudo uma análise exaustiva 
dos aspetos processuais da leitura que integram cada manual, não se quis 
deixar de tecer mais algumas observações a esse respeito. Assim, da análise 
efetuada pode-se concluir que são valorizadas instruções de leitura em 
todos os manuais, que reenviam para o desenvolvimento de competências 
relacionadas com a compreensão de textos e tendo em conta “múltiplas 
literacias” (Reis et al., 2009: 102), tal como recomendado nos PPEB (2009). 

Exemplos:

MA: “Resume o texto numa frase, respondendo às seguintes per-
guntas:
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Onde? Î  Fez o quê?  Î   Onde?  Î   Quando?
$WHQomR��1mR�p�REULJDWyULR�UHVSHLWDU�HVWD�RUGHP�´�±��S����

MB: “Indica a razão que levou João a procurar o Dr. Inventino.
��Transcreve uma expressão que comprove a tua respos-
ta.” – p. 78

MC: “Lê a prancha de banda desenhada, constituída por quatro 
tiras e onze vinhetas.

��Reconta oralmente a história desta prancha, sem esquecer 
de referir as personagens e os espaços.” – p. 30 

MD: “Explica os conteúdos da mensagem que se pretendeu comu-
QLFDU�HP�FDGD�XP�GRV�SURYpUELRV�´�±�S����

ME: “Responde às questões sobre o texto.
��Indica de que modo a avó Dulce ocupava o seu tempo 
QDV�QRLWHV�GH�YHUmR�´�±�S����

MF: “Lê o texto informativo sobre a origem das estações do ano.
��Completa o esquema no teu caderno.” – p. 99

São ainda reconhecíveis algumas instruções de leitura que remetem 
para o estabelecimento de relações intertextuais, mais visíveis nuns ma-
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nuais do que noutros. Por exemplo, o MB apresenta de forma explícita 
a intertextualidade na rubrica “Para ler mais”, onde os textos, na sua 
maioria, estão em estreita relação com o texto principal, valorizando, 
nalguns casos, as recomendações do programa ao favorecer a constru-
ção de relações de intertextualidade para que os alunos compreendam 
que “os textos não vivem por si só, que remetem uns para os outros de 
diferentes maneiras: por analogia, por contraste, por complementaridade, 
por recurso a imitação criativa” (Reis et al., 2009: 102). 

Exemplo:
MB: “Longe das fábulas e dos contos, existem lobos reais… E al-

gumas espécies correm risco de extinção, como é o caso do lobo ibérico.
��A notícia abaixo apresenta um projecto que associa as 
novas tecnologias à preservação desta espécie animal. Lê-a 
atentamente. (…)” – p. 130

Em contrapartida, nos outros manuais essas instruções são mais 
dissimuladas ou praticamente inexistentes. Ao invés de explorarem a 
interação e o contacto dos alunos com uma multiplicidade de géneros 
textuais acabam por remeter para atividades que não são mais do que 
duplicações que o texto principal propicia. 

Exemplo:
ME: “Lê a lenda de Vila do Conde (…) 

��Copia o quadro para o caderno diário. Transcreve as 
formas verbais do modo indicativo, agrupando-as como é 
pedido. (…)” – p.183

(VWD� DWLYLGDGH� VXUJH� QD� UXEULFD� ³2¿FLQD�*UDPDWLFDO´�� RQGH� R�
texto “A Moura de Querença”, extraído da obra “Lendas Portuguesas”, 
da autoria de Fernanda Frazão surge como principal na abordagem ao 
conceito de “lenda”.

3RU�VXD�YH]��R�0'��QD�U~EULFD�³9LDMDU��´��UHPHWH�SDUD�QRYDV�OHL-
turas, convidando o aluno a ler várias obras com o intuito de conhecer 
mais autores ou livros sobre os temas apresentados nos textos do manual. 
O ME, na rubrica “Caderno de Leitura”, remete também para a leitura 
integral dos livros de onde são retirados os excertos que integram cada 
unidade, numa visão que se entende de complementaridade e, por outro 
lado, de tentativa de respeitar a integridade das obras. Em relação a este 
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ponto, há a salientar que todos os manuais, em maior ou menor núme-
ro, exibem textos adaptados e/ou com supressões, alguns devidamente 
assinalados. No entanto, dado o seu número que remete para um estudo 
mais exaustivo e, por conseguinte, objeto de outra pesquisa, não se 
pôde concluir se desvirtuam “a integridade e a autenticidade das formas 
e sentidos originais” (Reis et al., 2009: 101), tal como é recomendado 
nos PPEB (2009). 

Em relação à didática da leitura presente em todos os manuais, 
considera-se ainda muito marcada pelas abordagens estruturalistas, 
RQGH�D�OHLWXUD�p�HQWHQGLGD�FRPR�XPD�DWLYLGDGH�GH�PHUD�GHVFRGL¿FDomR�
das informações contidas no texto. Nota-se que um grande número de 
atividades aponta para uma atuação passiva do leitor/aluno quando 
visam, sobretudo, descobrir a intencionalidade do autor, as suas ideias, 
para simples retenção e reprodução. No entanto, encontraram-se indícios 
de mudança com abordagens à leitura mais na perspetiva da análise do 
discurso, de antecipação do tema, de mobilização de conhecimentos, em 
suma uma abordagem mais discursiva da leitura.

3RU�¿P��DWUDYpV�GD�DQiOLVH�GDV�DWLYLGDGHV�DVVLQDODGDV�QR�GRPtQLR�
da leitura, conclui-se que, nos manuais selecionados, ler parece signi-
¿FDU�OHU�WH[WRV�OLWHUiULRV��QDUUDWLYRV�H�SRpWLFRV���HQTXDQWR�RV�UHVWDQWHV�
textos surgem como uma opção coadjuvante. De facto, o texto narrativo 
continua a ser privilegiado, principalmente enquanto texto principal, 
SRLV�QRV�WH[WRV�FRQVLGHUDGRV�FRPR�VHFXQGiULRV�p�RQGH�VH�YHUL¿FD�PDLRU�
diversidade textual. Esta situação aparece reforçada pela presença de mais 
propostas de atividades a realizar em torno destes textos em detrimento 
dos demais de cariz mais funcional. Todavia, percebe-se que algo está a 
mudar na forma como os autores dos manuais encararam o domínio da 
leitura ao apostarem na introdução, de uma maior diversidade de textos 
não literários, mormente textos dos media, e em diversos suportes, in-
cluindo alguns facultados pelas novas tecnologias, tal como preconizam 
os PPEB (Reis et al.�������������3RU�RXWUR�ODGR��YHUL¿FD�VH�D�SUHVHQoD�
de atividades que incluem de forma sistemática a fase de preparação da 
leitura, nomeadamente, a antecipação do tema do texto, bem como a mo-
ELOL]DomR�GH�VDEHUHV�SUpYLRV�GRV�DOXQRV�VREUH�R�WHPD�HP�DQiOLVH��D�IDVH�
da leitura em que aparecem, por exemplo, processos de esquematização 
da informação do texto que preparam a sua compreensão e uma fase de 
VLVWHPDWL]DomR��UHÀH[mR�VREUH�R�SUySULR�WH[WR�H�GHVFRGL¿FDomR�GD�VXD�
intenção. Estas três fases retratam a perspetiva evolutiva do PPEB (2009: 
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70) para a competência da leitura, realçando-se que “o aluno deve tomar 
consciência e aprender a pôr em prática três etapas fundamentais do acto 
de ler: pré-leitura, leitura e pós leitura” (Reis et al., 2009: 70). O MB, 
o MD e o ME apresentam inclusive rubricas que distinguem a fase da 
pré-leitura, denominadas “Antes de ler” (MB e ME) ou “Preparativos” 
(MD).

Relativamente às atividades associadas à escrita e CEL também en-
contram eco em qualquer um dos manuais analisados, com percentagens 
HQWUH�RV������0'��H�RV������0)��SDUD�D�HVFULWD�H�RV������0'��H�RV�
�����0$��SDUD�R�&(/��1R�TXH�VH�UHIHUH�jV�DWLYLGDGHV�GH�HVFULWD��YHUL¿-
ca-se que são relegadas para terceiro plano (MA, MD e ME) ou quarto 
plano (MB, MC) em relação às restantes atividades. Só o MF privilegia 
D�HVFULWD�HP�VHJXQGR�OXJDU��4XDGUR������(VWH�IDFWR�QmR�p�FRPSDWtYHO�FRP�
as novas orientações do programa, que reclamam a mesma atenção para 
cada uma das competências e de forma integrada. Com efeito, o PPEB 
(Reis et al.������������UHFRPHQGD�TXH�DV�³DFWLYLGDGHV�SODQL¿FDGDV�FRP�
R�REMHFWLYR�GH�GHVHQYROYHU�XPD�FRPSHWrQFLD�HVSHFt¿FD�GHYHP�FRH[LVWLU�
com actividades onde as diferentes competências são trabalhadas de 
forma integrada”.

 Na análise efetuada, constata-se que há uma maior preocupação 
por parte dos autores em sugerir propostas de trabalho que propiciam 
o desenvolvimento da competência de escrita em prol dos “resultados 
esperados” no PPEB, principalmente se comparados com manuais de 
edições anteriores, que condicionavam a prática pedagógica, orientando-a 
para práticas descritivas ou compreensivas acerca de textos ou para o 
estudo do CEL. Inclusivamente nas atividades propostas no domínio da 
escrita, estudos anteriores apontam que grande parte é de mera expressão 
GH�LGHLDV�RX�VHQWLPHQWRV�H�QmR�SURPRYHP�D�UHÀH[mR�VREUH�D�FRQVWUXomR�
do texto. Inclusivamente naquelas que evidenciam aspetos referentes à 
escrita para aquisição de técnicas e de modelos, a explicitação é normal-
mente feita com base no produto, a partir de modelos, raramente na ótica 
GR�SURFHVVR��&DUYDOKR����������������������

Na verdade, comparando os seis manuais em estudo com os de 
HGLo}HV�DQWHULRUHV��YHUL¿FD�VH�TXH�Ki�XP�FHUWR�JUDX�GH�HYROXomR�QD�HOD-
boração de atividades referentes à escrita. Nota-se a existência de alguns 
mecanismos facilitadores das tarefas para o aluno, bem como uma linha 
orientadora, que promove o desenvolvimento da escrita, ainda que se 
continue a dar ênfase ao produto de escrita em detrimento de ativida-
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des relacionadas com o desenvolvimento processual da mesma. Com 
efeito, constata-se que os manuais, de uma forma geral, fazem pouca 
UHIHUrQFLD�DRV�VXESURFHVVRV�GH�HVFULWD��D�SODQL¿FDomR�� WH[WXDOL]DomR�H�
revisão. Mesmo quando o fazem, na maior parte das vezes, é de forma 
SRXFR�FODUD��FLQJLQGR�VH�D�DVSHWRV�VXSHU¿FLDLV�RX�GHPDVLDGR�JHUDLV�TXH�
não ajudam o aluno a interiorizar o processo de escrita e a ser “cada vez 
mais autónomo na realização das tarefas de escrita” (Reis et al., 2009: 
71). Mostram maior preocupação pelo texto-produto em detrimento do 
processo da sua construção. 

Exemplos:
MA: “Ouve atentamente a gravação de outro conto tradicional e, 

de seguida, resume-o por escrito, de acordo com estes passos:
��Ordenação das vinhetas [trabalho individual]
��Redação de uma legenda para cada vinheta. [trabalho colectivo]
��Resumo do conto a partir das legendas. [trabalho colectivo] 

(…)” – p. 81

0%��³/r�DWHQWDPHQWH�RV�VLJQL¿FDGRV�VHJXLQWHV��

��$OpP�GR�VLJQL¿FDGR�UHODFLRQDGR�FRP�D�=RRORJLD���D�FLrQFLD�TXH�
estuda os animais -, as palavras cão e gato�SRGHP�WHU�RXWURV�VLJQL¿FDGRV��
Escreve o que representa para ti cada um destes animais, referindo, por 
exemplo:

D��$OJXPDV�GDV�VXDV�FDUDFWHUtVWLFDV�
E��2�TXH�SRGHP�UHSUHVHQWDU�SDUD�RV�VHUHV�KXPDQRV�
F��$OJXQV�QRPHV�TXH�OKHV�SRGHP�VHU�DWULEXtGRV�´�±�S����

MC: “Inspira-te no poema «O relógio», escolhe um som que seja 
habitual ouvires e escreve uma onomatopeia que o reproduza. 

Escreve um texto poético em que uses essa onomatopeia e exprime 
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RV�WHXV�VHQWLPHQWRV�HP�UHODomR�DR�VRP�TXH�HVFROKHVWH�´�±�S�����
MD: “O Livro Eu bem vi nascer o sol, de Alice Vieira, contém um 

conjunto de lengalengas, cantigas e histórias de origem popular que eram 
e ainda são cantadas e contadas às crianças.

O texto a seguir (…) foi retirado desse mesmo livro e poderá servir 
de base a um conto. (…)

��Seleciona uma estrofe do poema e constrói uma narrativa.
. Na tua história devem entrar as personagens referidas na 
estrofe e o fecho da narração deve ser idêntico ao da respec-
tiva estrofe. (…)” – p.83

ME: “Escolhe um bicho mencionado no poema «Televisão ou não» 
e faz a sua descrição em verso, de acordo com a tua imaginação.

 REGRAS Estilo: poesia.
� � /LPLWH����YHUVRV��QmR�PDLV���TXH�SRGHP�RX�QmR�ULPDU�
� � 7HPD�8P�DQLPDO�j�WXD�HVFROKD�´�±�S�����

MF: “Lê a tira.

��1XP�WH[WR�GH���D����OLQKDV��FRQWD�D�KLVWyULD�GHVWD�WLUD��1mR�WH�
esqueças de:

. 'HVFUHYHU�R�TXH�WHUi�DFRQWHFLGR�DR�&DOYLQ�H�DR�+REEHV�

. ,GHQWL¿FDU� D� SHUVRQDJHP� D� TXHP�&DOYLQ� UHFRUUH� SDUD�
REWHU�DMXGD�
. Imaginar o que Calvin fará de seguida para tentar recu-
perar o amigo.” – p. 28

Por outro lado, em alguns manuais, surgem instruções para os 
alunos sobre a estrutura ou esquema do texto a produzir baseando-se 
as atividades de escrita em meras reproduções de modelos previamente 
apresentados.
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Exemplos:

MA: “Imagina a seguinte situação: a mãe de Mariana autorizou a 
¿OKD�D�SDUWLFLSDU�QR�SDVVHLR�HVFRODU��PDV�TXHU�VDEHU�DOJXPDV�LQIRUPDo}HV��
Para tal, escreveu a seguinte carta ao director de turma: (…).

��Escreve, em quinze linhas, a carta que a Mariana poderia 
ter enviado aos pais no último dia do passeio. Respeita a 
estrutura de uma carta. (ver modelo acima.)” – p. 26

MC: “Escolhe um dos objetos perdidos pelos poetas e escreve um 
anúncio para publicar num jornal, de acordo com o modelo. (…).

��5HOr�R�WHX�DQ~QFLR��YHUL¿FDQGR�VH�DV�IUDVHV�VmR�FXUWDV�H�
claras e se forneces todas as informações necessárias.” – p. 
169

MD:  “Imagina que o coelho e Chipha Dzuwa querem convidar 
os amigos para a festa do seu casamento. A partir do modelo que te é 
apresentado, redige esse convite. (…)” – p. 66

MF: “Salta-Pocinhas casara e, pensando em aumentar a família, 
necessitava de uma nova casa. Decidiu escrever um anúncio para espalhar 
SHOD�ÀRUHVWD�H�QR�MRUQDO�GD�DOGHLD��HQFRQWURX�XP�PRGHOR���«�

��Servindo-te do modelo acima, redige o anúncio que 
Salta-Pocinhas terá escrito. Usa também as seguintes pistas.
. TÍTULO – apartamento/casa
. &2532�'2�7(;72�±�SHTXHQD�JUDQGH�DEDIDGD�DUHMDGD
. CONTACTOS – casa do texugo/casa do lobo/Brutamon-
tes/telefone.” – p. 170

A escrita também surge muitas vezes como resultado de atividades 
de leitura e não como modalidade autónoma, conforme já foi referido 
anteriormente. Por outro lado, nota-se que existe algum cuidado em 
propor aos alunos a produção de diferentes tipos de texto e com algum 
JUDX�GH�IXQFLRQDOLGDGH�H�VLJQL¿FDomR��

Em contrapartida, há outro aspeto a salientar considerado nos 
“resultados esperados” do PPEB (2009) e que se observou pratica-
mente inexistente nos manuais escolares. Diz respeito à produção de 
textos coesos e coerentes. Na realidade, está comprovado em diversos 
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HVWXGRV�TXH�RV�DOXQRV��GH�XPD�PDQHLUD�JHUDO��DSUHVHQWDP�GL¿FXOGDGHV�
em estabelecer nas suas produções escritas alguma forma de unidade ou 
relação entre os seus elementos. Geralmente acabam por produzir frases 
soltas, sem uma relação entre elas ou sem uma continuidade de sentido 
percetível nos textos que produzem. Daí que as indicações do PPEB (Reis 
et al., 2009: 77) no que se refere ao aluno “produzir textos coerentes e 
coesos em português padrão, com tema de abertura e fecho congruente, 
com demarcação clara de parágrafos e períodos e com uso correcto da 
RUWRJUD¿D�H�GD�SRQWXDomR´�QmR�HVWHMDP�GHYLGDPHQWH�FRQWHPSODGDV�QRV�
manuais em análise.

 Numa perspetiva comparativa entre os manuais em relação à 
competência da escrita, constata-se que o MC é o manual que apresenta 
um maior número de atividades, em que os processos de escrita estão 
PDLV�SUHVHQWHV�H�¿JXUDP�GH�IRUPD�PDLV�H[SOtFLWD��&RP�HIHLWR��R�0&�
aponta na maioria das atividades vários passos a seguir na produção de 
XP� WH[WR�TXH�FRUUHVSRQGHP��PRUPHQWH�� D� DWLYLGDGHV�GH�SODQL¿FDomR��
textualização e revisão. Do mesmo modo fornece modelos para guiar 
o aluno. Contudo, não prevê a divulgação dos diferentes tipos de texto 
fora do contexto da sala de forma a valorizar as produções dos alunos, 
que, tal como preconiza o PPEB, deveriam “ser criados circuitos que 
possibilitem a sua divulgação, nomeadamente blogues, jornais de turma 
e de escola, etc.” (Reis et al., 2009: 71). 

No MD ocorrem, também, com alguma frequência, atividades 
processuais de escrita, assim como no MF, sendo que neste caso muitas 
delas remetem para uma primeira atividade em que foram facultados os 
tópicos a seguir na construção de um texto. Igualmente o MB remete 
grande parte das atividades de escrita para o seu bloco informativo, onde 
IDFXOWD�DV�YiULDV�IDVHV�GH�SURGXomR�WH[WXDO��SODQL¿FDomR��WH[WXDOL]DomR�H�
revisão). É também no bloco informativo que explicita os vários tipos de 
texto, nomeadamente o texto narrativo, o texto descritivo, o texto poé-
tico e o texto dramático, assim como alguns géneros de texto narrativo 
�IiEXOD��OHQGD��ELRJUD¿D��DXWRELRJUD¿D�H�GLiULR��H�RXWURV�WLSRV�GH�WH[WR�
como a notícia, carta, banda desenhada e recado e que poderão servir de 
modelo no contexto de atividades de escrita. No MA e ME, embora se 
possa considerar algumas atividades a nível processual, as indicações 
não são tão explícitas na maioria delas, embora o MA tenha alguma 
preocupação de dar algumas na rubrica “Fixa”.

Convém ainda relembrar que o MA, MB e MF relegam algumas 
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atividades de escrita para o caderno de atividades. Apesar de não terem 
sido consideradas na análise quantitativa por questões de equidade, achou-
-se importante fazer-lhe referência neste estudo, principalmente porque a 
maioria das atividades nestes três cadernos dizem mais respeito à escrita 
processual e a outros aspetos a ter em conta na redação de um texto.

O MA inicia a rubrica referente à escrita com exercícios de aplica-
ção de conetores ou articuladores do discurso para treinar a produção de 
um texto coeso, com sentido, coerente. As tarefas seguintes reportam-se 
à escrita de diferentes géneros textuais como o texto instrucional, relato 
H�QDUUDWLYD��1D�SDUWH�¿QDO�DSUHVHQWD�DWLYLGDGHV�TXH�UHPHWHP�SDUD�R�SOD-
neamento, revisão e aperfeiçoamento de textos. O MB também apresenta 
atividades de escrita de diferentes géneros textuais, mas limita-se a dar 
indicações iniciais sobre o que o aluno pode escrever e a recomendar 
TXH�R�DOXQR�SURFHGD�j�SODQL¿FDomR�GR�WUDEDOKR��H�QR�¿QDO�HIHWXDU�XPD�
revisão cuidada dos seus textos. O caderno de atividades do MF é o que 
apresenta um leque de atividades mais completas em relação à escrita. 
1D�UXEULFD�³2¿FLQD�GD�(VFULWD´�FRPHoD�SRU�SULYLOHJLDU�D�RUJDQL]DomR�H�
articulação de frases, do mesmo modo que propõe exercícios de orto-
JUD¿D��SRQWXDomR�H�RUGHQDomR�GH�SDUWHV�FRQVWLWXLQWHV�GH�WH[WRV�H�GH�HV-
colha de palavras para iniciar parágrafos facultados. No que se relaciona 
com a produção de textos, propõe vários géneros textuais, assim como 
GLYHUVL¿FD�DV�SURSRVWDV� VREUH�R�PRGR�GR� VHX�SODQHDPHQWR�H� UHGDomR�
recorrendo a esquemas, mapas de conceitos, modelos ou incentivando a 
SODQL¿FDomR��UHGDomR�H�UHYLVmR�

Em síntese, parece legítimo concluir que, em termos das atividades 
que implicam o recurso à escrita, e apesar de algumas diferenças entre 
os manuais, houve uma valorização no desenvolvimento da competência 
da escrita processual, embora se considere continuar a haver aspetos 
fundamentais que carecem de ser explorados e treinados, nomeadamente 
D�SODQL¿FDomR�H�VREUHWXGR�D�UHYLVmR�H�DSHUIHLoRDPHQWR�GR�FRQWH~GR��H�
ainda a variação das características do texto em função da variação do 
contexto de comunicação, aspetos também reconhecidos em estudos 
DQWHULRUHV��QRPHDGDPHQWH��QRV�GH�-RVp�&DUYDOKR������������������������

� 1R�TXH�VH�UHIHUH�DR�&(/��YHUL¿FD�VH�XPD�WHQWDWLYD�GH�DERUGDU�
esta competência de forma autónoma, reservando-lhe todos os manuais 
um capítulo próprio, tal como já foi referido. No entanto, nas atividades 
propostas ainda se nota, de modo geral, a dependência e complementa-
ridade em relação às outras competências (oralidade, leitura e escrita), 
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o que não traduz as indicações do PPEB (2009) quando assume “que o 
Conhecimento Explícito da Língua é uma competência a ser trabalhada, 
tal como a leitura, a escrita ou oral” (Costa, Cabral, Santiago e Viegas, 
2009: 10). Convém também relembrar que os cadernos de atividades de 
todos os manuais exploram essencialmente o CEL, atividades essas que 
não foram contabilizadas neste estudo por este se cingir essencialmente 
aos manuais escolares. Embora se considere uma competência importante 
em contextos de transversalidade, uma vez que o seu domínio permite 
escrever, ler e expressar melhor, não se pode esquecer também que 
“assumir a nuclearidade do Conhecimento Explícito da Língua é reva-
lorizar o seu papel e, consequentemente conceber um trabalho sobre a 
gramática que implica abordagens autónomas, com tempo e centradas no 
desenvolvimento desta competência” (Costa, Cabral, Santiago e Viegas, 
2009: 12).

3HOD� DQiOLVH� HIHWXDGD�� DLQGD� TXH� GH� IRUPD� VXSHU¿FLDO�� SRGH�VH�
concluir que as indicações do PPEB (2009) para o domínio do CEL, 
nomeadamente “descobrir regularidades na estrutura e no uso da língua, 
com base em práticas de experimentação (…), explicitar regras e treinar 
procedimentos do uso da língua nos diferentes planos” não estão comple-
tamente contempladas. Descobrir regularidades na estrutura e no uso da 
língua parece ser o menos explorado. Mesmo nos cadernos de atividades, 
onde o CEL é abordado de forma mais autónoma, não se encontraram 
exercícios que se julgue poderem enquadrar-se nessa tipologia.

(P� UHVXPR�� DSHVDU� GH� DOJXPDV� GLIHUHQoDV� YHUL¿FDGDV� QRV�PD-
nuais escolares analisados, conclui-se que, de uma forma geral, todos 
eles seguem diretrizes emanadas do PPEB (2009) numa perspetiva de 
inovação, principalmente no que se refere à abordagem da competência 
da oralidade e da escrita processual. Com efeito, deu-se conta de algum 
movimento de mudança no sentido de novas formas de abordagem nas 
diferentes práticas de comunicação verbal nos manuais escolares que 
visam, sobretudo, adequar-se “à realidade e às circunstâncias actuais 
do ensino e da aprendizagem do Português” (Reis et al., 2009: 3) e ao 
GHVHQYROYLPHQWR�GDV�FRPSHWrQFLDV�HVSHFt¿FDV�GH�OHU��HVFUHYHU��IDODU��

 Importa agora concretizar essa mudança, envolvendo os vários 
intervenientes no processo de ensino-aprendizagem do Português, in-
clusive os manuais escolares, uma vez que se chegou à conclusão de 
que reforçaram o seu papel de recurso didático estruturante do trabalho 
pedagógico ao abarcar a aula de Língua Portuguesa através da prolife-
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ração de informações e atividades que apresentam. Efetivamente, os 
manuais continuam a desempenhar o papel de reguladores das práticas 
pedagógicas no ensino do Português, tomando como presentes as pala-
vras de Rui Castro (apud�&DUYDOKR������������TXDQGR�FKDPD�D�DWHQomR�
para a importância que ainda é atribuída aos manuais escolares, apesar 
do aparecimento de meios alternativos de transmissão do conhecimento. 
Importa ainda frisar que “constituindo o manual escolar um elemento 
com um forte poder regulador da prática pedagógica, da sua análise pode 
inferir-se o que acontece na aula de Português (…)” (Carvalho, 2003: 
������'Dt�D�LPSRUWkQFLD�GHVWH�HVWXGR��XPD�YH]�TXH�SHUPLWH�XPD�UHÀH[mR�
sobre o âmbito das funções e estatuto dos manuais escolares, para que 
a sua conceção, produção e respetivas escolhas sejam mais adequadas 
DRV�REMHWLYRV�GR�SURFHVVR�GH�HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�GR�3RUWXJXrV��³>V@y�
assim será possível proporcionar aos alunos que frequentam a escola o 
YHUGDGHLUR�GRPtQLR�GD�OtQJXD�SRUWXJXHVD��«�´��&DUYDOKR�������������

Como proposta de atividades no âmbito dos PPEB (2009), reme-
te-se para o Anexo II, onde se apresentam algumas atividades no âmbito 
da leitura, oralidade, escrita e CEL. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Partindo da associação entre informações recolhidas através de 
UHYLVmR�ELEOLRJUi¿FD�H�D�DQiOLVH�GRV�GDGRV�REWLGRV�DWUDYpV�GH�SURFHVVRV�
PHWRGROyJLFRV� GH� LQYHVWLJDomR�� HLV� TXH� FKHJDGRV� j� SDUWH�¿QDO� GHVWD�
GLVVHUWDomR�VH�SURFXUD�WHFHU�DOJXPDV�FRQVLGHUDo}HV�¿QDLV�DFHUFD�GHVWH�
estudo de carácter meramente descritivo.

 No decorrer desta pesquisa procurou-se analisar de que forma as 
práticas de comunicação verbal estão presentes nos manuais escolares e 
em que medida as atividades propostas dão cumprimento às orientações 
GR�GLVFXUVR�R¿FLDO�FRQWH[WXDOL]DGR�QR�33(%���������XPD�YH]�TXH�RV�
PDQXDLV�SUHYDOHFHP�FRPR�HL[R�FRQ¿JXUDGRU�GDV�SUiWLFDV�SHGDJyJLFDV��
3DUD�HVVH�¿P�IRUDP�DQDOLVDGRV�VHLV�PDQXDLV�GH�3RUWXJXrV�GR�����DQR�GH�
escolaridade, que constituem o grupo de manuais adotados nas escolas 
do distrito de Évora para o período compreendido entre 2011-2017, con-
forme legislação em vigor onde é referido que “o período de vigência dos 
manuais escolares do ensino básico e do ensino secundário é, em regra, 
de seis anos, devendo ser idêntico ao dos programas das disciplinas a 
TXH�VH�UHIHUHP´��/HL�Q�����������GH����GH�$JRVWR��DUW��������Q������

 No início deste estudo procedeu-se, no Capítulo I, a uma breve 
caracterização do meio. Interessava saber em que contexto cada ma-
nual analisado poderá ser utilizado para melhor aferir a sua adequação 
à realidade local. Iniciou-se por caracterizar a região Alentejo (Nut II) 
no que respeita à educação. Concluiu-se que o Alentejo, embora seja a 
maior região (NUT II) do país, se caracteriza pelo envelhecimento po-
pulacional e baixos níveis de escolaridade e ainda pela fraca capacidade 
GH�DWUDomR�H�UHWHQomR�GD�SRSXODomR�PDLV�MRYHP��UHÀHWLQGR�VH��QmR�Vy�QR�
plano económico, como a nível da educação. A região distrital de Évora 
a que corresponde praticamente a sub-região do Alentejo Central (NUT 
,,,���QmR�p�H[FHomR��9HUL¿FDP�VH��QD�JHQHUDOLGDGH��DV�PHVPDV�FDUDFWH-
rísticas, salvaguardando alguns concelhos, nomeadamente o de Évora, 
que mantém uma maior dinâmica a nível regional, com indicadores mais 
positivos em relação à média regional. Para melhor conhecer o contexto 
escolar também foi feita uma breve caracterização dos concelhos e das 
respetivas escolas que integram o distrito, chamando-se a atenção para 
R�UHGX]LGR�Q~PHUR�GH�WXUPDV�DOXQRV�GH�����DQR�QD�PDLRULD�GDV�HVFRODV�
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(Quadro 2), o que faz antever a existência de uma baixa percentagem 
de população jovem, contribuindo, de certa forma, para o aumento do 
índice de envelhecimento da população residente na região em estudo. 
(VWH�IDFWR��DOLDGR�jV�EDL[DV�TXDOL¿FDo}HV�DFDGpPLFDV�TXH�DLQGD�VH�ID]HP�
sentir, contribui também para o problema de desequilíbrio económico e 
GHPRJUi¿FR�TXH�VH�ID]�VHQWLU�QD�UHJLmR��

 O Capítulo II foi reservado a breves aspetos teóricos. Uma vez 
que o estudo incide sobre as práticas de comunicação verbal, entendeu-se 
SHUWLQHQWH�FODUL¿FDU�DOJXQV�FRQFHLWRV�UHODFLRQDGRV��7UDWRX�VH�GH�IRUPD�
breve um conjunto de conceitos, como “comunicação”, “linguagem”, 
“língua” e “fala”. Mais direcionado para o tema em estudo abordaram-
-se os conceitos pelos quais são denominadas as competências especí-
¿FDV�QR�33(%��/HLWXUD��2UDOLGDGH��(VFULWD�H�&(/��H�TXH�FRQVWLWXHP�DV�
práticas de comunicação verbal. Assim, referiu-se que a comunicação, 
desde muito cedo teve um lugar de supremacia no desenvolvimento da 
espécie humana, ligando tal conceito à linguagem verbal, língua e fala. 
Uma vez que a língua escrita, ao contrário da oral, não se desenvolve de 
forma espontânea, não é geral a todas as comunidades nem universal, 
impõe-se o recurso ao ensino formal para a aquisição de competências 
OLJDGDV�j�OHLWXUD��RX�³H[WUDFomR�GH�VLJQL¿FDGRV�GH�FDGHLDV�JUi¿FDV´��H�j�
HVFULWD��RX�³SURGXomR�GH�FDGHLDV�JUi¿FDV�GRWDGDV�GH�VLJQL¿FDGR´���EHP�
como às competências relacionadas com a consciencialização linguística 
(Franco, Reis e Gil, 2003: 23), que se manifesta nas várias componentes 
GD�JUDPiWLFD��HQYROYHQGR�XQLGDGHV�GLVWLQWLYDV�H�XQLGDGHV�VLJQL¿FDWLYDV���
&RVWD��&RVWD�H�*RQoDOYHV�������������UHIHUHP�PHVPR�D�FRQYLFomR�GH�
vários autores de que, no domínio da linguística educacional, “a promo-
ção da consciência linguística é preditora do sucesso na aprendizagem 
da leitura e da escrita”.

 É no contexto destas relações que se enquadram os manuais es-
colares de Português “ao funcionarem como elemento estruturador dos 
conteúdos de determinada disciplina e dos processos da sua transmissão 
e aquisição” (Carvalho, 1999: 179), tornando-se, por isso, importante 
instrumento orientador de práticas pedagógicas. Dada esta importância, 
julgou-se pertinente a sua abordagem no contexto do sistema educativo, 
SURFXUDQGR�VH��QXP�SULPHLUR�SRQWR��DSUHVHQWDU�XPD�GH¿QLomR�GH�PDQXDO�
escolar e salientar as suas características, estatuto e funções. Por outro 
lado, também se considerou importante abordar a história do manual 
escolar e a sua importância na contextualização histórica do ensino em 
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Portugal, assim como o seu papel na promoção de comunicação verbal, 
uma vez que ambos estão interligados ao longo do tempo. Procurou-se 
saber em que circunstâncias se deu o seu aparecimento e compreender 
HP�TXH�PROGHV�RFRUUHX�D�VXD�HYROXomR�DWp�j�PDVVL¿FDomR�GRV�PDQXDLV�
atuais. Da pesquisa que foi feita há a salientar a centralidade que o 
manual escolar possui em termos pedagógicos e a sua relação com o 
conhecimento transmitido. De facto, o manual escolar tem um papel de 
mediador entre o Programa e os alunos, servindo de referência para o 
SURIHVVRU��FRQGLFLRQDQGR��QmR�Vy�DV�SUiWLFDV�OHWLYDV�DR�GH¿QLU�FRQWH~GRV��
como as formas da sua apropriação.

� (P�WHUPRV�KLVWyULFRV�YHUL¿FD�VH�TXH�RV�SULPHLURV�PDQXDLV�YrP�
da Idade Média pela mão do clero. Assim, os currículos e planos de es-
tudos variaram em função da conjuntura da época, dos ideais da igreja, 
dos mestres-escola, dos seus superiores. Os manuais foram objetos raros, 
de difícil manuseamento e de utilização coletiva. Com a descoberta da 
imprensa por Gutenberg, o livro torna-se mais comum e de mais fácil 
acesso, pelo que se tornou no grande expoente e difusor da cultura. É 
neste contexto que surgem os primeiros manuais escolares – cartilhas, 
gramáticas (sobretudo de latim), dicionários, entre um grande número 
GH�RXWUDV�REUDV��-i�QR�VpFXOR�;;��RV�PDQXDLV�HVFRODUHV�VmR�VXMHLWRV�D�
concurso e apreciados por uma comissão técnica antes de serem apre-
sentados aos alunos.

 Atualmente assiste-se a uma extraordinária propagação de manuais 
escolares em todas as disciplinas, a par da liberdade e autonomia editorial 
para a sua conceção. Contudo, o Estado controla as suas edições através 
GH�PHFDQLVPRV�GH�DYDOLDomR�H�FHUWL¿FDomR��1D�UHDOLGDGH��RV�PDQXDLV�HGL-
tados devem reger-se pelos princípios orientadores consignados na Lei n.º 
��������GH����GH�DJRVWR�TXH�UHFRPHQGD�³TXDOLGDGH�FLHQWt¿FR�SHGDJyJLFD�
dos manuais escolares e sua conformidade com os objectivos e conteúdos 
do currículo nacional e orientações curriculares” (art.º 2.º, n.º 1, alínea 
G����(VWD�/HL�SUHYr�DLQGD�XP�VLVWHPD�GH�DYDOLDomR�H�FHUWL¿FDomR�SUpYLD�j�
adoção dos manuais escolares pelas escolas, a cargo de uma comissão de 
avaliação constituída por especialistas de reconhecido mérito. Por tudo 
isto não é alheia a relação entre os manuais escolares, os programas e 
GHPDLV�GRFXPHQWRV�R¿FLDLV�TXH�UHJXODP�D�SUiWLFD�SHGDJyJLFD��

� 1R�TXH�FRQFHUQH�PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH�DRV�PDQXDLV�GH�/tQJXD�
3RUWXJXHVD�� YHUL¿FRX�VH� TXH�RV� SURJUDPDV� HGXFDWLYRV� HPDQDGRV� GRV�
vários governos começaram por propor para o ensino/aprendizagem uma 
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antologia de textos, tanto em prosa como em verso e de complexidade 
variada conforme o nível de escolaridade. A gramática e o dicionário 
eram tidos como materiais indispensáveis a acompanhar o manual. Os 
manuais escolares de hoje apresentam-se organizados, na sua grande 
maioria, por temas ou unidades, uma delas dedicada à gramática, não 
deixando, contudo, a sua génese – o texto. No entanto, há maior preocu-
SDomR�QD�GLYHUVL¿FDomR�GRV�WH[WRV��SULQFLSDOPHQWH�DR�LQWHJUDUHP�WH[WRV�
não literários. Por outro lado, nas atividades apresentadas nota-se também 
a presença de orientações emanadas dos novos textos programáticos.

� 2V�SURJUDPDV��H�PXLWR�HVSHFL¿FDPHQWH�SDUD�HVWH�FDVR��RV�SURJUD-
mas de português, são considerados um referencial básico no contexto 
da educação, pelo que ao longo dos anos têm sido alvo de constantes 
UHIRUPXODo}HV��D�¿P�GH�SURPRYHUHP�R�VXFHVVR�HGXFDWLYR�H�DSUHQGL]D-
JHQV� VLJQL¿FDWLYDV�� DVVLP� FRPR�R� GHVHQYROYLPHQWR� GH� FRPSHWrQFLDV�
HVSHFt¿FDV��TXH��QR�FDVR�GR�3RUWXJXrV��SDVVDP�SHOR�GHVHQYROYLPHQWR�
de práticas de comunicação verbal, como a leitura, escrita, oralidade em 
estreita ligação com o CEL. Assim, traçaram-se algumas linhas gerais 
sobre várias reformas ocorridas e as inovações daí decorrentes, ao nível 
GRV�SURJUDPDV�R¿FLDOPHQWH�HVWDEHOHFLGRV��

 Na fundamentação teórica com que se iniciou este ponto, procu-
URX�VH�GH¿QLU�R�TXH�p�R�SURJUDPD�H�DQDOLVDUDP�VH�DOJXQV�HVWXGRV�QDFLRQDLV�
e internacionais sobre determinadas áreas problemáticas que levaram à 
última reformulação dos PPEB (2009). Uma vez que nenhum programa 
representa uma rutura com os anteriores, procurou-se também dar uma 
visão diacrónica sobre os programas de Português até à implementação 
dos PPEB de 2009. Constatou-se que, na tentativa de se solucionarem 
algumas áreas críticas, foram introduzidos inovações e reforços pertinentes 
em relação a documentos anteriores, que se querem propulsionadores do 
GHVHQYROYLPHQWR�GDV� FRPSHWrQFLDV� HVSHFt¿FDV�QD�/tQJXD�3RUWXJXHVD��
De entre essas mudanças, há a salientar a matriz comum aos três ciclos 
do Ensino Básico, onde está subjacente a ideia de progressão e apro-
fundamento dos conhecimentos. Em relação ao estatuto do Português, 
enquanto disciplina curricular, salientou-se a importância, transversali-
dade e centralidade que tem vindo a assumir nos curricula, assim como 
o carácter multidimensional, integrador e de suporte que lhe é atribuído 
no desenvolvimento das competências da linguagem oral e escrita.

 Por último, no Capítulo III, reservado ao estudo empírico, pro-
curou-se dar resposta aos objetivos delineados para este trabalho, bem 



���Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

como caracterizar o objeto de estudo que se propôs analisar: os manuais 
HVFRODUHV� GH�/tQJXD�3RUWXJXHVD� GR����� DQR�GH� HVFRODULGDGH� DGRWDGRV�
nas escolas do distrito de Évora no ano letivo de 2011-2012. Com isto 
SUHWHQGLD�VH�YHUL¿FDU�DWp�TXH�SRQWR�D�DPRVWUD�VHOHFLRQDGD�UHÀHWLD�QR�VHX�
interior as novas orientações curriculares no domínio das práticas verbais 
e quais as suas tendências. Iniciou-se este capítulo com a apresentação 
dos manuais escolares e sua organização geral. Seguidamente, procu-
URX�VH�ID]HU�D�DQiOLVH�H�LQWHUSUHWDomR�GRV�GDGRV��3DUD�LVVR�GH¿QLUDP�VH�
DV�FDWHJRULDV�GRV�WH[WRV�GRV�PDQXDLV��FODVVL¿FDQGR�DV�TXDQWR�DR�WLSR�H�
PRGR�OLWHUiULR��'H¿QLX�VH��LJXDOPHQWH��R�TXH�VH�HQWHQGLD�SRU�DWLYLGDGH�
H�PXLWR�HVSHFL¿FDPHQWH�R�TXH�VH�FRQVLGHURX�FRPR�DWLYLGDGH�GH�OHLWXUD��
atividade de escrita, atividade oral e atividade do CEL. O procedimento 
DQDOtWLFR�SDVVRX�SHOD�LGHQWL¿FDomR�H�FRQWDELOL]DomR�GDV�IUHTXrQFLDV�HP�
que ocorreram as atividades nos diferentes manuais escolares, assim como 
dos textos que lhes são inerentes. Da análise e discussão dos resultados 
conclui-se que houve uma preocupação em adequar os instrumentos didá-
ticos às inovações curriculares emanadas dos PPEB (2009). Na verdade, 
os manuais escolares sofreram algumas adaptações na sua conceção e 
FRQ¿JXUDomR�GHYLGR�jV�QRYDV�RULHQWDo}HV�FXUULFXODUHV��QRPHDGDPHQWH�D�
valorização da oralidade. Contudo, não se dissociaram na totalidade das 
suas características anteriores, na medida em que continuam a ser funda-
mentalmente manuais de leitura, de escrita e do CEL, onde a oralidade 
emerge nalguns casos em 1.º ou 2.º plano como atividade privilegiada, 
FRQVWLWXLQGR�SRU�LVVR�XP�DVSHWR�LQRYDGRU��'H�XP�PRGR�JHUDO�YHUL¿FRX�VH�
maior diversidade nos textos e nas atividades, e ainda a introdução das 
TIC mais visível nalguns manuais, embora, na sua maioria, se apresente 
na forma de audição (ouvir trechos diversos ou canções) ou ainda visio-
namento de programas, reportagens, documentários, etc. Em relação à 
oralidade conclui-se que os manuais lhe conferem maior importância, 
embora, por outro lado, se considere que as atividades propostas ain-
da não estão totalmente de acordo com as recomendações dos PPEB 
(2009) nem adequadas às novas situações que se pretende desenvolver 
HP�FRQWH[WR�GH�VDOD�GH�DXOD��4XDQWR�j�OHLWXUD��YHUL¿FRX�VH�TXH�R�WH[WR�
narrativo e literário continua a prevalecer. No entanto, há algum cuida-
do em trabalhar outro tipo de textos, nomeadamente não literários. No 
que se refere à escrita foi possível estabelecer algumas conclusões. Por 
um lado, há uma crescente atenção ao desenvolvimento processual da 
competência da escrita. Apesar deste reconhecimento e da evolução que 
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VH�DVVLQDORX�HP�UHODomR�D�PDQXDLV�GH�HGLo}HV�DQWHULRUHV��YHUL¿FD�VH�TXH�
as atividades de expressão escrita continuam ainda muito centradas no 
SURGXWR��3RU�RXWUR�ODGR��QD�SUiWLFD��D�SODQL¿FDomR��WH[WXDOL]DomR�UHGDomR�
e revisão não são devidamente exploradas. Nota-se, contudo, a presença 
de procedimentos facilitadores da tarefa para que o aluno alcance algu-
ma mestria na produção de textos. No caso do CEL, embora seja uma 
atividade amplamente trabalhada, principalmente se forem consideradas 
as atividades do caderno de atividades, há componentes que não estão 
GHYLGDPHQWH�FRQWHPSODGRV��7DPEpP�QmR�VH�LGHQWL¿FRX��GH�IRUPD�H[-
SOtFLWD��QD�PDLRULD�GRV�PDQXDLV��D�FRPSRQHQWH�UHÀH[LYD�TXH�RV�33(%�
(2009) destacam nas suas expetativas e circunstâncias.

 Ao terminar este estudo convém deixar expresso que o trabalho 
apresentado se viu sujeito a algumas limitações. Primeiro, porque o 
estudo se circunscreve a seis manuais escolares de Língua Portuguesa/
3RUWXJXrV�GR�����DQR�GH�HVFRODULGDGH��(P�VHJXQGR��SRUTXH�DEDUFD�Vy�R�
distrito de Évora. As conclusões estabelecidas não são, portanto, pas-
síveis de generalizações a outros manuais. Apesar de tudo, acredita-se 
TXH�D�LQIRUPDomR�SURGX]LGD�QHVWH�HVWXGR�SRGHUi�SURPRYHU�XPD�UHÀH[mR�
sobre o contributo prestado pelos manuais escolares no desenvolvimento 
de práticas de comunicação verbal, uma vez que se procurou realçar os 
pontos fortes e os pontos fracos de cada manual em relação aos PPEB 
(2009). Considera-se, por outro lado, que um estudo desta natureza po-
derá abrir o caminho a novas investigações no domínio do Português, no 
VHQWLGR�GH�DMXGDU�D�FODUL¿FDU�PHOKRU�FHUWDV�FRQFHo}HV�VREUH�DV�SUiWLFDV�
de comunicação verbal e possibilitar a promoção da mudança das prá-
ticas escolares, designadamente no desenvolvimento das competências 
HVSHFt¿FDV�
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'HFODUDomR�GH�5HWL¿FDomR�Q�����$�������GH����GH�IHYHUHLUR���$SURYD�D�
revisão curricular do ensino básico. Prevê a regulamentação das medidas 
especiais de educação, dirigidas a alunos com necessidades educativas 
HVSHFLDLV�GH�FDUiFWHU�SHUPDQHQWH��DUWLJR�������5HWL¿FDGR�HP�����������
e alterado pelo Decreto-Lei n.º 209/2002, 19 outubro.

2002 - Decreto-Lei n.º 209/2002 de 19 de outubro - Altera o artigo 
13.º e os anexos I, II e III do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, 
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que estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão 
curricular do ensino básico, bem como da avaliação das aprendizagens 
e do processo de desenvolvimento do currículo nacional.

2005���/HL�Q�����������GH����GH�DJRVWR�±�6HJXQGD�UHWL¿FDomR�j�/HL�
de Bases do Sistema Educativo e a Primeira alteração à Lei de Bases do 
Financiamento do Ensino Superior.

2006���/HL�Q�����������GH����GH�DJRVWR���'H¿QH�R�UHJLPH�GH�DYD-
OLDomR��FHUWL¿FDomR�H�DGRomR�GRV�PDQXDLV�HVFRODUHV�GR�HQVLQR�EiVLFR�H�
do ensino secundário, bem como os princípios e objetivos a que deve 
obedecer o apoio socioeducativo relativamente à aquisição e ao emprés-
timo de manuais escolares.

2009���/HL�Q�����������GH����GH�DJRVWR���(VWDEHOHFH�R�UHJLPH�GD�
escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram 
em idade escolar (6- 18 anos) e consagra a universalidade da educação 
SUp�HVFRODU�SDUD�DV�FULDQoDV�D�SDUWLU�GRV���DQRV�GH�LGDGH�

2011 -�'HFUHWR�/HL�Q�����������GH���GH�DJRVWR���5HYr�D�RUJDQL]D-
ção curricular dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, procedendo à quarta 
alteração do Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro.

2012 - Decreto-Lei n.º 176/2012 de 2 de agosto - Regula o regime 
de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das 
crianças e dos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos 
e estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito dos percursos 
escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono escolares.

2012 - 'HFUHWR�/HL�Q��� ���������GH���GH� MXOKR� ��(VWDEHOHFH�RV�
princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da 
avaliação dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver 
pelos alunos dos ensinos básico e secundário.
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ANEXO I

MB - Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

0 – Nós, 
os outros 
e muitos 

livros

Para nos conhecermos 
(apresentação) 2
O manual apresenta-se 
(audição) 1

Leitura (compreensiva) 1
Reconto 1
Continuação de diálogo 1
Gramática 1
Os livros 1 1
Para ler mais (leitura 
compreensiva) 1

1– Dias, 
alegrias 
e outras 
fantasias

Leitura (compreensiva) 9
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�YLGD�
e obra de autores) 6

Relato oral 1
Descrição de ilustração/
opinião 2

Opinião 1
Análise de ilustração /
Título 1

Ideia global 1
Audição oral de texto 1
Texto coletivo de 
apresentação e descrição 1
Redação de texto 
narrativo 2

Carta 1
Texto narrativo/pesquisa 
ELEOLRJUD¿D 1

Gramática 6
Para ler mais (leitura 
compreensiva) 3

Ficha formativa 1 1 1
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MB - Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

2- Pessoas, 
¿JXUDV�
e suas 
aventuras

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 10

%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�YLGD�
e obra de autores) 3
Apresentação oral de 
características 1

Reconto oral 1
Antecipação assunto/
ilustração /título 1

Texto de opinião 1
Descrição de ilustração/
título 1
Audição e síntese do 
assunto 1
Visualização reportagem/
tomada de notas 1
Apresentação oral: 
géneros musicais 1

Relato de acontecimentos 1
Audição excerto musical/
apresentação oral 1

Descrição e opinião 1

$XWRELRJUD¿D 1
Redação de texto 
narrativo 2

Gramática 6
Para ler mais (leitura 
compreensiva) 3

Ficha Formativa 1 1 1
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MB - Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

3 – Viagens, 
passagens 
e outras 
paragens

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 7
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�YLGD�
e obra de autores) �

Reconto oral 1
Visualização registo 
vídeo/tomada de notas 1
Antecipação do assunto 
do texto/título 1
Análise de ilustração /
Título 2
Apresentação oral: 
mudanças 1

Excerto de diário 1

Texto narrativo 2

7H[WR�DXWRELRJUi¿FR 1

Gramática 6
Para ler mais (leitura 
compreensiva) �

Ficha Formativa 1 1 1
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MB - Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

��±�
Histórias, 
memórias 
e outras 
paródias

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 9
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�YLGD�
e obra de autores) 1

Reconto oral 3
Apresentação oral: 
opinião 2
Antecipação do assunto 
do texto/título 1

Escuta/tomada de notas 1

Descrição imagem 2
Apresentação oral: 
pesquisa 1
Visualização registo 
vídeo/tomada de notas 1

Texto narrativo 1

7H[WR�DXWRELRJUi¿FR 1

7H[WR�ELEOLRJUi¿FR 1

Texto dramático 1

Gramática 6
Para ler mais (leitura 
compreensiva) 2

Ficha Formativa 1 1 1
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MB - Dito e Feito – Língua Portuguesa - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

��±�9HUVRV��
rimas e 
palavras 
ladinas

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) ��
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�YLGD�
e obra de autores) 9

Escuta/apresentação oral 2

Escuta/compreensão 1

Escuta/tomada de notas �
Antecipação do assunto 
do texto/título 1
Apresentação oral/sentido 
global 1

Escuta/opinião 1

Reconto oral 1
Apresentação oral: 
opinião 1

Redação de opinião 1

Texto poético 2

Recado/SMS 2

Letra de canção 1

Texto lírico 1

7H[WR�ELEOLRJUi¿FR 1

Transcrição de frases 1

Gramática 13
Para ler mais (leitura 
compreensiva) �

Ficha Formativa 1

6 – Datas 
celebrações 
e muitas 
emoções

Nesta unidade são 
disponibilizados 
textos que poderão 
ser trabalhados nos 
dias celebrativos 
correspondentes, 
deixando ao professor a 
forma de abordagem.

12

Totais 110 �� 32 ��
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MC - P5 – Português - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

Ponto de 
Partida

Leitura (compreensiva) 3
Visualização de vídeo/
apresentação oral 2

Texto narrativo 1

Gramática 1

Unidade 
1– Dias de 
Escola

Leitura (compreensiva) 7
Explicações sobre 
temas variados 3
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) �
Visualização de vídeo/
compreensão 1

Reconto oral 1
Escuta e descrição de 
um espaço 1

Texto narrativo 1

Descrição de um espaço 1

Gramática �

Avaliação 1 1 1
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MC - P5 – Português - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

Unidade 2- 
Álbum de 
Família

Leitura (compreensiva/
expressiva/dramatizada) �
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) 1
Apresentação oral/
família 1

Descrição e relato oral 1
Análise de título/troca 
de ideias 1
Visualização 
reportagem TV/
compreensão

1

Antecipação do assunto 
do texto/título 1

Argumentação 1

Retrato 1
Análise de foto/retrato 
físico 1

Gramática �

Avaliação 1 1

Unidade 3 
– Natais

Leitura (compreensiva/
expressiva/dramatizada) 7
Explicações sobre 
temas variados �
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) �
Visualização: excerto de 
¿OPH�WRPDU�QRWDV 1
Apresentação oral/Natal 
diferentes países 1
Troca de ideias/ aspetos 
do Natal 1

5HÀH[mR�VREUH�R�1DWDO 1

Resumo 1

Texto narrativo 1

Receita culinária 1

Gramática �

Avaliação 1 1 1
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MC - P5 – Português - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

Unidade 
��±�'RLV�
Dedos de 
Conversa

Leitura (compreensiva/
expressiva/dramatizada) 6
Explicações sobre 
temas variados 6
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) �
Troca de ideias/ 
comportamentos 1
Troca de ideias sobre 
o texto 2
Visualização o sketch 
TV/compreensão 1

Relato 1

Diálogo 1

Gramática 3

Avaliação 1 1 1

8QLGDGH���
– Histórias 
em Viagem

Leitura (compreensiva) 6
Explicações sobre 
temas variados 8
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) 3

Descrição de pintura 1
Escuta de texto 
radiofónico: facto/
opinião

1

'HVFULomR�GH�IRWRJUD¿D 1
Troca de ideias/
continuação de história 1
Descrição de ilha 
encantada 1
Continuação de uma 
narrativa 1

Carta 1

Gramática 2

Avaliação 2 1 1
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MC - P5 – Português - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

Unidade 6 
– Quem me 
Avisa...

Leitura (compreensiva) 8
Explicações sobre 
temas variados 6
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) �
Troca de ideias/
moralidade 1
Visualização: 
reportagem TV/tomar 
notas

1

Recitação 1
Troca de ideias/sentido 
de provérbios 1
Inferência e antecipação 
de sentidos 1
Troca de ideias/opinião 1
Texto narrativo 1
Comentário 1
Convite 1
Gramática 2
Avaliação 1 1 1
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MC - P5 – Português - 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito da 
língua

Unidade 7 - 
Apanha-me 
um Poeta

Leitura (compreensiva/
expressiva/dramatizada) 22
Explicações sobre 
temas variados 2
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) ��

Discussão de ideias 1
Audição de poema/
reprodução 1
Audição de poema/
compreensão 2

Recitação 2

Trava-línguas 1
Memorização/recitação 
de poema 1

Troca de informações 1

'H¿QLomR 1

Anúncio 1

Texto poético �

Adivinha 1
Gramática 3

Avaliação 3 1 1

Unidade 8 
– em Cena

Leitura (compreensiva/
expressiva/dramatizada) 6
Explicações sobre 
temas variados 3
%LRJUD¿D��VtQWHVH�GD�
vida e obra de autores) 3
Simulação 1
Guião para 
dramatização 1
Recado 1
Gramática 3
Avaliação 2 1 1

Totais ��� 38 33 ��
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MD – Porta Viagens – Português 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 0 
- Antes da 
Partida

Leitura (compreensiva) �

Escuta/compreensão 1
Apresentação oral /
apresentação de colega 1

Produção de texto narrativo 1

Gramática 1
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MD – Porta Viagens – Português 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 
1 - Viagens 
pela 
Tradição 
Oral

Leitura (compreensiva) 20

Escuta/compreensão 1
Apresentação oral/Texto 
narrativo 1

Audição de adivinhas 2
Apresentação oral das 
adivinhas 1

Audição de conto 1
Apresentação/discussão 
histórias criadas 1
Apresentação de trava-
línguas 1
Visionamento de vídeo 
publicitário 1

Audição de lenda 1

Reconto da lenda ouvida 1

Audição de entrevista 1
Audição de exposições 
orais de colegas 1
Exposição oral a partir de 
trabalho pesquisa 1
Comentário à solução de 
adivinha 1

Reescrita de conto 1

Produção de adivinhas 1
Construção orientada de 
narrativa 1

Continuação de lengalenga 1
Recriação orientada de uma 
lenda 1

Produção de um convite 1

Redação de mail 1

Redação de carta 1

Produção de texto narrativo 1

Gramática 7

Aprende ��
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MD – Porta Viagens – Português 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 
2 - Viagens 
pelo Real 
e pelo 
Imaginário

Leitura (compreensiva) 11
Audição de excerto de 
texto 6

Análise de imagem/opinião 3
Apresentação de histórias 
criadas 2
Simulação do discurso 
direto 1

Reconto de texto narrativo 1
Exposição oral a partir de 
trabalho pesquisa 1

Audição de notícia 1
Troca de impressões e 
opiniões 1
Apresentação oral sobre o 
tema “viagens” 1
Audição de reconto dos 
colegas 1

$XGLomR�GH�ELRJUD¿D 2
Reconto e formulação de 
expetativas 1
Produção de texto 
narrativo/descritivo 2
Produção guiada de texto 
narrativo 3
Redação de mensagem com 
sugestão leitura 1
5HHVFULWD�GH�¿QDO�GH�WH[WR�
narrativo 1

Redação de texto descritivo 1

Gramática 6

Aprende 13
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MD – Porta Viagens – Português 5.º ano

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 
3 - Viagens 
pela Poesia 
e pelos 
Palcos

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada 19

Análise de imagem/opinião �
Audição de excerto de 
texto 2

Exposição oral/opinião 1

Audição de poema 2
Audição de descrição 
¿JXUD�SUp�KLVWyULFD 1
Exposição oral a partir de 
trabalho pesquisa 1

Audição de música 2
Audição de excerto de 
documentário 1
Memorização e declamação 
de poema 1
Representação de texto 
dramático 1
Audição de excerto de peça 
de teatro 1
Representação texto 
produzido pelos alunos 1

Produção de texto narrativo 3

Redação de texto poético 2

Redação de texto dramático 2
Redação de texto de 
opinião 1

Gramática 7
Aprende 9

Totais 91 �� �� 21
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

0 – A 
Lebre e a 
Tartaruga

Leitura (compreensiva) �

Jogo das apresentações 1
Elaboração de cartaz com 
regras da sala 1

Gramática 2

1 - O 
Patinho 
Feio

Leitura (compreensiva/
expressiva) 12

Reconto oral 1
Audição de texto/
compreensão 2

Audição de poema 1
Análise de imagem/
descrição 2
Audição de canção/
completar poema 1

Destrava-línguas 1

Debate 1

Descrição oral 1

Texto narrativo 1

Descrição 1

Redação de Texto 3

Redação de Poema 1
Pontuação de texto a 
partir de audição 1

Texto informativo 2

Gramática 6

Autoavaliação 1 1 1 1
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

2- A Casa 
dos Ursos

Leitura (compreensiva) 13
Audição de texto/
compreensão 2
Apresentação oral: 
onomatopeias 1
Visualização resumo de 
¿OPH�UHFRQWR�RUDO 1
Audição de texto/
ordenação 1
Antecipação de texto a 
partir de imagens 3
Audição de reportagem/
compreensão 3
Análise de imagem/
descrição 2
Apresentação oral: 
descrição 1

Descrição 1
Pesquisa/elaboração de 
¿FKD�ELEOLRJUi¿FD 1
Produção de texto a 
partir de imagem 1
Produção de texto: 
história 1

Redação de lembrete 1

Redação de recado 1

Redação de Texto 1
Redação de Texto: 
descrição 1

Gramática �

Autoavaliação 1 1 1 1
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

3 - O 
Alfaiate 
Valente

Leitura (compreensiva) 8
Apresentação oral: 
descrição sentimentos 1
Apresentação oral: 
dramatização 1
Audição de poema/
compreensão 1
Audição de poema/
completar rimas 1
Apresentação oral de 
poema do aluno 1
Audição de texto: 
descrição do contexto 1
Audição de conto/
compreensão 1
Representação de texto 
dramático 1

Resumo 1
Texto dramático: 
continuação de história 1

Descrição de espaço 1

Relato 1

Redação de poema 1
Reescrita de texto/
substituição expressões 1

Retrato 1
Redação de texto 
dramático 1

Gramática �

Autoavaliação 1 1 1 1
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

����2�5DSD]�

Travesso

Leitura (compreensiva) 11
Apresentação oral: 
reportagem 1

Audição de poema/
Compreensão 2
Antecipação de texto: 
Imagem/título 1
Audição de texto/
compreensão 1
Prestar informações a 
partir de imagem 1
Análise de imagem/
descrição 1

Relato 1

Redação de poema 1

Diário 1

Redação de quadras 1
Diálogo/máximas 
conversacionais 1
pesquisa internet/receitas 
angolanas 1
Elaboração paráfrases de 
sinopse de livro 1

Gramática �

Autoavaliação 1 1 1 1
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

����%UDQFD�
de Neve 
e os Sete 
Anões

Leitura (compreensiva) 10
Apresentação Oral: a 
solidariedade 1

Exposição oral: boato 1
Exercícios de articulação, 
entoação, pausa... 1
Audição de texto/
compreensão 1
Apresentação de 
questões sobre o texto 1
Texto de opinião: A 
solidariedade 1
Análise de imagem: 
escrever boato 1
Texto de opinião: análise 
de revista (Visão) 1
Texto descritivo a partir 
de imagem 1

Relato 1
Transformação de texto 
para dramatização 1
Análise de imagem: 
escrever autorretrato 1

Gramática �

Autoavaliação 1 1 1 1
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ME – Pretextos - 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita
Conhecimen-
to explícito 
da língua

6 - A 
Cigarra e a 
Formiga

Leitura (compreensiva) 7
Audição texto/
correspondência a 
imagem

1

Audição texto/
compreensão 1
Realização de 
reportagem 1
Dinamização de debate 1
Realização de entrevista 1
Representação de peça 
de teatro 1
Análise de imagem/
descrição oral 1
Texto de opinião: contos 
escritos por alunos 1
Audição de texto: ditado 1
Audição de história em 
verso/compreensão 1
Antecipação de assunto: 
capas de livros 1
Análise de imagem/ 
descrição 1
Redação de história a 
partir de imagem 2
Artigo de opinião: 
trabalho e lazer 1
Gramática �
Autoavaliação 1 1

Totais 73 61 �� 37
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MF – Etapas 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 
0 – O 
Caminho 
que já 
¿]HPRV

Leitura (compreensiva) 3
Audição de texto/
compreensão 1

Apresentação oral à turma/
professor(a) 1
Redação texto a partir de 
banda desenhada 1

Gramática 1

Unidade 1 
– Histórias 
do Arco-da-
velha

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 6
Audição de texto/
compreensão 3
Texto oral: sequência de 
enunciados 1

Dramatização de fábula 1

Reconto 1

Texto narrativo 1

Reconto de lenda 1

Criação de fábula original 1

Gramática �

Textos informativos ��

Balanço das atividades 1 � � 3

Ficha formativa 2 1 1
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MF – Etapas 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 2 
- Era Uma 
Vez...Em 
Português

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 9

Reconto oral 1
Organização concurso de 
contos/discussão 1
Visualização de vídeo/
compreensão 1

Reconto oral (lenda) 1

5HGDomR�GH�ELRJUD¿D 1

Convite 1
Legendar imagens/rotina 
diária 1

Retrato Físico/psicológico 1

Gramática �

Textos informativos 9

Balanço das atividades 2 1 3 1

Ficha formativa 1 1 1

Unidade 3 
- Cantos e 
Embalos

Leitura (compreensiva/
expressiva) ��
Audição de poema/
compreensão 2

Reconto oral 1

Apresentação oral de poema 1
Visualização de vídeo/
compreensão 1

5HGDomR�GH�ELRJUD¿D 1
Texto expressivo (completar 
poema) 1
Redação de boletim 
meteorológico 1

Redação de poema 2

Gramática �

Textos informativos 12

Balanço das atividades 3 1 2 2

Ficha formativa 2  1 1
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MF – Etapas 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 
����&RQWRV�
e Outros 
Cantos

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 8
Audição de história/
compreensão 1

Audição de história/opinião 1
Audição de entrevista/
compreensão 1

Descrição 1
Aplicação inquérito/redação 
conclusões 1

Redação de entrevista 1

Continuação de conto 1

Gramática �

Textos informativos 8

Balanço das atividades 3 � 1

Ficha formativa 1 1 1

Unidade 
���+LVWy-

rias e Arti-
manhas

Leitura (compreensiva) 10
Visualização de vídeo/
compreensão 1

Visualização série televisiva/
compreensão 1
Audição radiofónica 
romance/compreensão 1
Observação de imagem/
descrição 1

Redação de texto 1
Pesquisa internet/carta 
organização visita 1

Redação de anúncio 1

Descrição 1

Redação receita culinária 1

Gramática �

Textos informativos 7

Balanço das atividades 3 1 1 1

Ficha formativa 1 1 1 1
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MF – Etapas 5

Secção do 
manual Atividades

Competência

Leitura Oralidade Escrita

Conhe-
cimento 
explícito 
da língua

Unidade 6 - 
À Boca de 
Cena

Leitura (compreensiva/
expressiva/dialogada) 9
Audição de peça de teatro/
compreensão 3
Dramatização de texto �
Observação de imagem/
descrição 1
Visualização de vídeo/
compreensão 1
Redação de diálogo (texto 
dramático) 2
Resumo de história 1
Redação crítica dos textos 
dramáticos 1
Elaboração de cartaz 1

Gramática �

Textos informativos 10

Balanço das atividades 3 1 � 1

Ficha formativa 1 1 1
Totais ��� �� �� ��
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ANEXO II

PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA ESTIMULAR
PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO VERBAL

Sequência Didática 
Leitura 

�� Público-alvo – 2º ciclo – 5ºAno. 

�� Tempo: 90 minutos. 

�� Tipo de Atividade: Leitura. 

�� Competência: 
�� Ler para construir conhecimento. 

•� Descritores de Desempenho:  
�� Ler de modo autónomo, em diferentes suportes, as diferentes 

instruções de atividades ou tarefas; 
��Detetar o foco da pergunta ou instrução, de modo a concretizar a 

tarefa a realizar; 
�� Utilizar técnicas adequadas de tratamento da informação: 

•�Sublinhar; 
•�Esquematizar; 
•�Preencher grelhas de registo. 

�� Antecipar o assunto de um texto, mobilizando conhecimentos 
anteriores; 

�� Fazer uma leitura que possibilite: 
•� Confirmar hipóteses previstas;  
•� Identificar o contexto a que o texto se reporta; 
•� Identificar pelo contexto ou pela estrutura interna o 

sentido de palavras, expressões ou fraseologia 
desconhecida. 

•� Ler em voz alta com fluência e expressividade para partilhar 
informações e conhecimentos. 

�� Conhecimentos Prévios:  
Para realizar esta tarefa, pressupõe-se que os alunos já conheçam o texto 
narrativo e o texto descritivo e alguns conceitos relacionados, como título, 
ilustração, espaço, tempo, ação e que já tenham elaborado anteriormente 
esquemas, quadros, mapas de ideias e de conceitos. 

�� Competência Associada:  
Escrita, Expressão oral e compreensão oral. 
 

 

 

Apresentação da Atividade: 
 

A sequência didática apresentada pretende trabalhar as competências da leitura e 

apresentar um percurso possível de exploração de um texto narrativo ou um 

descritivo. 
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Antes da leitura 

Antecipação da leitura - Mobilização de conhecimentos prévios. 

Exploração das imagens - Perguntar aos alunos o que sugerem determinadas 

imagens sobre o conteúdo do texto. 

Registo no quadro dos aspetos salientados a partir da imagem. 
 
Audição do texto – compreensão do oral. 

- Leitura em voz alta pelo professor. 

- Verificar se as hipóteses colocadas na análise das imagens correspondem ao 

conteúdo do texto. 

- Identificar duas afirmações falsas. 

A ação desta narrativa decorre na ilha de S. Tomé.  

A ação passa-se no verão. 

A baía chama-se Ana Chaves. 

A autora saiu da aerogare de autocarro. 

 

Leitura: 

- Distribuição do texto para leitura silenciosa e depois em voz alta. 

- Mapeamento. 

 
Quando? – Transcrever um elemento 

que localize a ação no tempo. 

•�  

 

 

Onde? - Transcrever dois 

elementos que localizam a ação no 

espaço. 

•�  

•�  

Quais os momentos principais? – 

Transcrever uma expressão que 

indique a chegada à ilha. 

•�  

Quem? – Identificar o narrador 

•�  

O narrador é presente ou ausente? 

•�  

 

 

�

�

�

�
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Vocabulário 

- Aprofundar a compreensão do texto/vocabulário. Sublinhar palavras ou 

expressões difíceis e procurar o seu significado. Se necessário, recorrer ao 

dicionário. 

 

Descrição da paisagem 

- Referir os vários elementos da paisagem da ilha. 

 - À saída do avião 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

- No largo da aerogare 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 - Durante a viagem de táxi 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Após a leitura 

- Indicar a imagem que mais se aproxima da descrição e explicar as razões da 

escolha. 

- Responder oralmente se gostaria de visitar a ilha de S. Tomé e porquê? 
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Lembrando S. Tomé 

 
O avião começara a baixar sobre a ilha de S. Tomé. Sentada no meu lugar, ao lado 

da janela, com as mãos fazendo concha sobre os olhos, procurava ver a noite. 

Apenas a escuridão em volta. E, de repente, as luzinhas brilharam. Respirei fundo. 

Pouco depois, as portas abriram-se e desci as escadas, recebendo no rosto uma 

golfada de ar quente e húmido, denso e perfumado, que cheirava a terra húmida e 

que sufocava. Respirei o ar pesado, o peito doía. O suor molhava a testa e descia-

me pelas costas. 

 
Lá fora, a noite negra, Era a estação das chuvas e sentia-se, forte, no bafo da 

noite, o perfume enjoativo da terra, dos frutos maduros, da canela, das flores. 

Olhei, numa curiosidade imensa. No largo da aerogare, vi árvores de flores 

brancas, magnolias perfumadas, e sebes de ibiscos cor de chá, os trincos duros e 

fibrosos das rosas de porcelana. 

 
O motorista veio pegar-me na mala. Recostei-me no cabedal gasto, abri a janela 

procurando um fresco inexistente e fiquei de olhos presos nas praias de areia 

branca, nas filas de coqueiros inclinadas para o mar, de repente, na escuridão, o 

fulgor de uma baía de contornos delicados suavemente iluminada pela lua amarela, 

com o reflexo dos barcos parados, baloiçando-se lentos nela, a escuridão das águas 

negras, e a espuma das ondas a brilhar numa lâmina de luar. Olhei, fascinada. Era a 

baía de Ana Chaves que nunca esquecerei. O taxi continua. Viro-me ainda para a ver 

pelo vidro sujo, abaixo do recorte da floresta com as primeiras casas baixas, à 

entrada da cidade. 

 
Agora, do meio da noite, entre o mar e a estrada surgem árvores gigantescas, as 

grossas raízes retorcidas à flor da terra, ao lado da baulustrada branca que corre 

ao longo da água. 

(in Ilhas na Bruma, de Maria João Falcão) 

�
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Sequência Didática 
 

 
Escrita 

 

�� Público-alvo – 2º ciclo – 5ºAno. 

�� Tempo: 90 minutos. 

�� Tipo de atividade: Redação de um texto de opinião. 

�� Descritores de desempenho:  
Escrever para construir e expressar conhecimentos. 

•� Fazer um esboço prévio ou guião do texto: 
o� Estabelecer objetivos; 
o� Selecionar conteúdos; 
o� Organizar e hierarquizar informação. 

•� Redigir o texto. 
o� Selecionar o vocabulário ajustado ao conteúdo; 
o� Dar ao texto a estrutura compositiva e o formato adequados; 
o� Respeitar regras de utilização da pontuação; 
o� Adotar as convenções ortográficas estabelecidas. 

•� Rever o texto, aplicando procedimentos de reformulação. 
o� Acrescentar, apagar, substituir. 

Falar para construir conhecimento. 
•� Produzir textos orais: 

o�  Exprimir o(s) conhecimentos e emitir opiniões. 

�� Conhecimentos prévios:  
Para realizar esta atividade, os alunos deverão ser capazes de mobilizar e 
desenvolver os seguintes conteúdos: 

o� planificação de textos;  
o� textualização;  
o� configuração gráfica: pontuação e sinais auxiliares de escrita; 

ortografia; 
o� Estrutura de um texto de opinião: título, introdução, desenvolvimento 

e conclusão. 
 

�� Competência Associada: Expressão oral. 
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APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE     
 

 A atividade proposta tem início com a audição de uma música. O objetivo é 
preparar os alunos para a produção de um texto de opinião. 
Considerou-se pertinente a audição da música, na medida em que ela pode 
ajudar os alunos a construírem o seu texto e a manifestarem a sua opinião 
sobre o que consideram importante num amigo. 
Na seleção da música, teve-se em consideração a letra e a forma lúdica 
como o tema a trabalhar pode ser apresentado aos alunos. 
 
 

SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE 
 

 

Ponto de Partida (criação do contexto). 
Fazer ouvir a canção. A audição da música/letra constituirá, assim, uma 
forma de preparar os alunos para a produção do texto. 

1º passo (oralidade) 
Responder às questões: 

•� Gostaste da canção? 
•� Porquê? 

O professor pergunta aos alunos se gostaram da canção e porquê. Através 
da exposição oral, pretende-se que os alunos exprimam a sua opinião e 
desenvolvam a sua capacidade de comunicação. Pressupõe-se que esta 
atividade também ajude a refletir sobre o tema do texto. 

2º passo (Planificação/redação) 
Nesta fase pedir aos alunos que comecem por atribuir um título ao seu 
texto. De seguida, e embora seja um texto de opinião, direcionam-se os 
alunos para uma escrita sequencial, tal como referido no Guião para a 
implementação da Escrita (pág. 119). À semelhança do texto narrativo, o 
texto de opinião deve seguir a mesma estrutura: uma parte introdutória 
onde se faz referência ao assunto a tratar; outra de desenvolvimento em 
que são expressos os pontos de vista, as argumentações;e uma última parte 
conclusiva onde se vinca a opinião formulada. 
Neste caso poderão ser dadas as seguintes diretrizes: 
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Introdução 
o� Identificar o tema socorrendo-se por exemplo da questão: o que é um 

amigo? 
Desenvolvimento 

o� Apresentação da informação: onde os alunos expressam os seus 
pontos de vista/opiniões sobre o que é um amigo, quais as 
características mais importantes que um amigo deve ter… 

o� Fornecer aos alunos expressões que facilitem a redação do texto: 
 
 

 

Conclusão 
o� Resumo das opiniões formuladas com recurso a, por exemplo, uma 

frase-síntese. 
 

3º Passo (Revisão do texto) 
Rever o texto, verificando se: 

•� Respeitou o tema; 
•� Correspondeu à planificação; 
•� Escreveu e acentuou corretamente as palavras; 
•� Pontuou e construiu corretamente as frases; 
•� As ideias estão bem explícitas; 
•� Respeita a extensão pedida.  

O professor neste caso pode fornecer uma grelha de autocorreção e como 
opção pode pedir para os alunos trocarem os textos com um colega de forma 
a procederem à autocorreção. 
 

Exemplo de uma grelha de autocorreção. 
 

Grelha de autocorreção Sim Não 
Respeitei o tema proposto?   

Dei um título ao texto?   

Cumpri a planificação?   

Escrevi com letra legível?   

Marquei bem os parágrafos?   

Utilizei as maiúsculas corretamente?   

Cumpri as regras de acentuação?   

Apliquei as regras de translineação?   

Pontuei corretamente o texto?   

Evitei repetições utilizando palavras como pronomes, sinónimos, expressões equivalentes?   

Tive cuidado com a apresentação gráfica do texto?   

na minha opinião…  penso que…  acho que…  julgo que… 
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Sequência Didática 
 

Conhecimento Explícito da Língua 
 

�� Público-alvo – 2º ciclo – 5ºAno. 

�� Tempo: 90 minutos. 

�� Tipo de Atividade: Mobilização do conhecimento e treino; Construção de 

conhecimento; treino. 

�� Descritores de Desempenho:  

•� Distinguir os constituintes principais da frase. 

o� Frase e constituintes da frase: 

��Grupo nominal. 

��Grupo verbal. 

��Grupo preposicional. 

�� Conhecimentos Prévios:  

Grupo nominal, grupo verbal, nome, verbo, preposição. 

�� Questão a que responde: 

Como é constituído o grupo preposicional? 

 

 
 

 

Apresentação da Atividade: 
 

 

A sequência didática apresentada pretende trabalhar as competências no 

domínio do Conhecimento Explícito da Língua e insere-se no Plano Sintático. 

�
�
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Nome: …………………………………………………………………………………………… nº …………… Turma ……… 
�

�

�	�����������
���
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

Recorda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
�
�
�
�
1.�Identifica o grupo nominal e o grupo verbal nas seguintes frases: 

a.� As cegonhas chegaram. 

b.� Elas constroem os ninhos em lugares altos. 

c.� Eu vejo os filhotes no ninho. 

d.� Todos aguardam comida. 

e.� Estas aves são migratórias. 

 

 

�

Língua Portuguesa 
���
���

Hoje vais: 
• Relembrar os constituintes da frase: grupo nominal (GN) e grupo 

verbal (GV). 
• Focar o grupo preposicional. 

� Muitas frases são constituídas por dois grupos fundamentais: 
• grupo nominal – GN 
• grupo verbal - GV 

� O nome é a palavra principal do grupo nominal. 
O verbo é a palavra principal do grupo verbal. 

� O GN e o GV da frase têm, entre si, uma relação de concordância: 
se o GN é singular o GV também é singular; se o GN é plural o GV 
também é plural. 
Normalmente, o GN vem antes do GV. 

(http://www.sitiodosmiudos.pt) 
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2.�Associa a cada grupo nominal o grupo verbal respetivo. 

1 – Nem todas as aves A – não emigram. 

2 – Os pardais B – constroem os ninhos nos beirais. 

3 – O pombo C – é o símbolo da sabedoria. 

4 – O mocho D – são migratórias. 

5 - Eu E – tem grande sentido de orientação. 
6 – As andorinhas  F – tenho um papagaio. 

�
������������������������������������������������������������	�������

 
3.�Constrói frases, inventando os grupos constituintes em falta 

a.�           é uma ave de rapina. 

………………………………………………………………………………………………………. 

b.� O meu canário  

……………………………………………………………………………………………………… 

c.�              é a minha ave favorita. 

………………………………………………………………………………………………………. 

d.� Os espantalhos  

………………………………………………………………………………………………………. 

e.�              põem ovos. 

……………………………………………………………………………………………………… 

f.� O periquito  

………………………………………………………………………………………………………. 

Conclui: 
 

 

 

 

 

 

GN 

GV 

GN 

GV 

� O …………………………………funciona como uma unidade sintática e é 
constituído por um nome ou por uma sequência de palavras cujo 
núcleo é um nome ou um pronome. 

�  
� O grupo verbal funciona como uma unidade sintática e é constituído 

por um ………………………………., por um complexo verbal ou ainda por uma 
sequência de palavras cujo núcleo é o verbo. 

GN 

GV 
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Aprende: 
 

 

 

 

 

4.�Identifica em cada uma das frases, um grupo preposicional de acordo 

com o modelo. 

           A Rita deu um casal de periquitos a uma amiga. 

 
a.� O João tem dois canários em casa.       

b.� De noite os mochos piam. 

c.� A gaiola é de madeira.� 

d.� A minha arara veio do Brasil. 

 
5.�Identifica os grupos constituintes das frases de acordo com o modelo. 

As cegonhas partem no Outono. 

 

  
a.�Elas   vão para a Tunísia. 

b.�Na primavera, as andorinhas voltam a Portugal. 

 

Conclui: 
 

 

 

 

 
 
 

� Muitas frases, além do grupo nominal e do verbal, apresentam outros constituintes, 

entre eles, o grupo preposicional, que é sempre introduzido por uma preposição e que 

pode desempenhar diferentes funções sintáticas. 

� O …………………………………………..… funciona como uma unidade sintática e é constituído 
por uma ou mais palavras precedidas por uma preposição. 
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Treina: 
 
1.� Completa para concluíres. 

O grupo verbal é o grupo da frase em que a palavra principal é o………………………………; 

por sua vez, a palavra principal do grupo nominal é o ……………………………… ou um 

……………………………………. Encontrando o verbo, posso dividir a frase nos seus dois 

grupos principais, que são: o grupo…………………………… e o grupo ……………………………… 

 
2.� Conclui, escolhendo a opção correta. 

As preposições são palavras variáveis/invariáveis, que podem/não podem aparecer 

sozinhas e introduzem um grupo proposicional. São usadas para caracterizar/ligar 

palavras. 

 
3.�Divide a frase que se segue nos seus dois grupos principais – o grupo nominal e o 

grupo verbal – e escreve-os nos retângulos correspondentes. 

«Animais salvos na Holanda chegam ao zoo de lagos» 
 

Grupo Nominal Grupo Verbal 

  

4.�Na frase seguinte há três nomes. Sublinha-os. 

«A minha mãe comprou canários à Tia Luísa.» 
 

4.1.� Esses nomes são as palavras principais dos grupos nominais da frase. 
Indica o grupo nominal: 

a.�Que é constituído pelo nome e por determinantes, e não faz parte do 
grupo verbal; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b.�Que é constituído só pelo nome e acompanha o verbo no grupo verbal; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c.� Que é introduzido por «à» e acompanha o verbo no grupo verbal 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5.� Classifica cada uma das seguintes frases como verdadeira ou falsa, justificando 

com exemplos. 

 
a.� O grupo nominal nunca faz parte do grupo verbal. 

b.�Uma frase pode apresentar vários grupos nominais. 

 

6.�Observa a tira de BD e sublinha o único grupo preposicional existente. 

 

7.� Escreve frases em que utilizes os grupos preposicionais que se seguem. 

a.�com a Maria 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b.�no parque 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c.�à casa da Mariana. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recorda: 

 

 

 

8.� Lê, atentamente as seguintes frases e responde às perguntas que se seguem: 

a.�O meu filho Daniel joga andebol. 

b.�A Catarina adormeceu. 

c.�O barco do Miguel flutua. 

d.�A praia é longe 

� Os constituintes fundamentais da frase (GN e GV) não se podem 
separar com vírgulas. 



209Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

- Identifica o grupo verbal (GV) de cada uma das frases. 

- Identifica o grupo nominal (GN) com função de sujeito de cada uma das frases. 

- Substitui os grupos nominais com função de sujeito por um pronome pessoal. 

a.� ………………………………………………………………………………………………………………… 

b.� ………………………………………………………………………………………………………………… 

c.� ………………………………………………………………………………………………………………… 

d.� ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Conclui: 
 
 
 
 
g.�Observa as frases 
 
�
�
�

1. O grupo nominal tem a função sintática de sujeito ou de 
complemento direto. 

�� O grupo verbal tem a função sintática de predicado.�
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Sequência Didática 

Oralidade – Expressão Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Apresentação da atividade: 
 

A sequência didática apresentada pretende trabalhar as competências orais dos 
alunos, mais concretamente a expressão oral. 

�� Público – alvo: 2º ciclo – 5º ano. 

�� Tempo: 90 minutos. 

�� Tipo de Atividade: Trabalho de pesquisa sobre os Romanos na Península 

Ibérica. 

�� Descritores de Desempenho: 

Falar para construir e expressar conhecimento 

•� Usar a palavra de modo audível, com boa dicção e um débito regular. 

•� Produzir textos orais: 

o� Combinar com coerência uma sequência de enunciados; 

o� Captar e manter a atenção de diferentes audiências; 

o� Apoiar-se em recursos audiovisuais, informáticos ou outros; 

o� Exprimir o(s) conhecimento(s), através de um discurso convincente e 

com alguma complexidade. 

�� Conteúdos 

o� Texto Oral (tipologia textual - Texto expositivo); 

o� Articulação, acento, entoação, pausa. 

�� Conhecimentos Prévios 

Para realizar esta atividade espera-se que os alunos já tenham contactado e 

trabalhado com textos multimodais e sejam capazes de produzir textos orais em 

função de intenções de comunicação específicas, e usem a palavra de modo audível, 

com boa dicção e débito regular, apoiando-se em vários recursos audiovisuais, 

informáticos ou outros. 

�� Competências Associadas: Leitura, Escrita. 

�
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Preparação de uma comunicação oral, entre 10 a 15 minutos, sobre os Romanos na 
Península Ibérica2. O trabalho será realizado em grupo ou a pares e apresentado à 
turma. 

 

Planeamento da apresentação: 
�� Recolher informações sobre o tema3 recorrendo aos manuais de História e 

Geografia de Portugal, internet ou outros livros. Se possível, o professor 
pode optar por fazer uma deslocação à biblioteca da escola para os alunos 
poderem recolher a informação nos recursos disponíveis nesse espaço. 
Outra opção é requisitar alguns computadores e/ou livros pré-selecionados 
sobre o tema e trabalhar na sala de aula. 

�� Seleção da informação recolhida considerada relevante para conhecer 
melhor os Romanos, as suas principais influências, o seu legado, e as suas 
principais obras…; 

�� Organização da informação por tópicos; 
�� Elaborar um plano para a apresentação oral, nomeadamente aquilo que se vai 

dizer. Escrever um texto a partir desse plano; 
�� Escolha do(s) suporte(s) a utilizar (quadro e giz ou marcador, cartazes, 

projeção em PowerPoint…). 
 

Exemplo de um plano: 
Quem foram os Romanos? 
Qual o seu local de origem? 
Qual era a grande ambição dos Romanos? 
Que produtos eram explorados pelos Romanos na Península Ibérica? 
Qual o povo que resistiu aos Romanos na Península Ibérica? 
Qual o seu principal legado, as suas obras e influências? 
 

Execução 

Apresentação oral do trabalho à turma. Se possível, gravar a apresentação e 
analisar posteriormente de modo a salientar melhor os pontos fortes e os pontos 
fracos. 
 

Avaliação 

Análise dos produtos verbais através de grelhas de avaliação.  

�
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Sequência Didática 

Oralidade – Compreensão Oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�� Público – alvo: 2º ciclo – 5º ano. 

�� Tempo: 90 minutos. 

�� Tipo de Atividade:  

�� Descritores de Desempenho: 
Escutar para aprender e construir conhecimento 

•� Prestar atenção ao que ouve, de modo a tornar possível: 
o� Cumprir instruções dadas; 
o� Responder a perguntas acerca do que ouviu; 
o� Explicitar o assunto, tema ou tópico; 
o� Fazer inferências e deduções. 

•� Utilizar procedimentos para reter e alargar a informação recebida: 
o� Preencher grelhas de registo. 

Falar para construir e expressar conhecimento 
•� Usar da palavra de modo audível com boa dicção e num débito regular. 
•� Respeitar princípios reguladores da atividade discursiva:  

o� na justificação do ponto de vista. 
•� Produzir textos orais: 

o� exprimir conhecimentos, emitir opiniões, construir uma argumentação, 
através de um discurso convincente e com alguma complexidade. 

Ler para construir conhecimento 
•� Detetar o foco da pergunta ou instrução, de modo a concretizar a tarefa a 

realizar; 
•� Antecipar o assunto de um texto, mobilizando conhecimentos anteriores.  
•� Utilizar técnicas adequadas ao tratamento da informação: 

o� Preencher grelhas de registo. 
�� Conteúdos 

o� Ouvinte; 
o� Discurso, universo de discurso. 

�� Conhecimentos Prévios 
Para o sucesso da atividade é importante que o aluno domine estratégias de 
compreensão oral, nomeadamente ouvir para captar e entender a ideia principal do 
texto, ouvir com o propósito de selecionar informação específica, ouvir para tomar 
notas do que foi ouvido 

�� Competências Associadas: Leitura, Escrita. 
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Apresentação da atividade: 
 

Pelas suas características específicas (ausência de suporte físico, fugacidade…), a 
oralidade é um domínio muito desvalorizado pelos alunos, levando-os a intervenções 
pouco cuidadas e desorganizadas. Para contornar esse problema, propõe-se esta 
sequência, pretendendo conduzir os alunos a processos de valorização e 
organização do discurso oral. Poder-se-á considerar uma sequência mista, pois 
envolve todas as outras competências, além da oralidade. 
Com esta proposta, pretende-se que os alunos, num momento inicial de visualização 
de imagens e escuta de um texto, desconstruam algumas expetativas, levando-os, 
assim, a valorizar o texto escutado em anexo.  
 
Antes de ouvir 

O professor projeta um diapositivo (powerpoint), com uma imagem de uma consola 

e pergunta aos alunos o que a imagem lhes suscita; 

Troca de impressões com registo no quadro das hipóteses levantadas pela turma. 

 
Audição 

O professor explica que os alunos irão ouvir um texto informativo sobre a ligação 

da consola (Xbox 360) ao televisor e sistema de áudio. 

Não se farão quaisquer comentários após esta primeira audição. 

Realizar-se-á uma segunda audição e de seguida os alunos preenchem a ficha de 

trabalho utilizando para o efeito as palavras dadas. 

 
Depois da audição 

Depois de os alunos terem completado os espaços, far-se-á uma última escuta, para 

autocorreção do exercício. Podem-se trocar as fichas entre os alunos para eles 

corrigirem as fichas uns dos outros. No final será feita a correção oral do 

questionário e contabilizadas as respostas certas. 

 
Avaliação 

Observação direta da participação e empenho na atividade; 
Observação, com registo de realização de tarefas. 



��� Maria Helina Roque das Neves Dias e Maria do Céu Fonseca

Manual de instruções: 

 

Ler o texto demarcado a verde. 

�

�



���Um olhar sobre a comunicação verbal em manuais escolares

Ficha de trabalho 

Compreensão Oral 

Nome:.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.� Regista o assunto de que trata o texto. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.� Observa as palavras abaixo e usa-as para completar os espaços. 

Nomes adjetivos verbos 
consola coloridas insere 
parte  seleciona 
cabo  liga 
televisor  configura 
ficha  testa 
adaptador   
áudio   
televisores   
vídeo   
 
Utiliza o ……………………… AV composto para ligar a …………………………………… ao 
…………………………………………. 
Para ligar a um televisor normal: 
Liga a …………………………… do cabo AV composto à porta AV na consola. 
…………………………… as fichas ……………………………… nas respetivas entradas do 
adaptador Scart e liga o …………………………………… Scart ao televisor. 
Podes também ligar o……………………………… a um sintetizador estéreo. 
Nos …………………………… monofónicos, os quais têm apenas uma entrada de 
áudio, insere a ficha áudio na entrada de áudio. 
Se o televisor não tiver uma ficha Scart, …………………………… as fichas 
coloridas nas respetivas entradas na ………………………………… de trás do 
televisor. 
……………………………………… a entrada de …………………………… apropriada no televisor. 
………………………………. as definições adicionais para o áudio de consola e 
……………………. a sua ligação na interface Xbox. 
�
�
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