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1. Objetivos

• Aprofundar o conhecimento didático, curricular e científico dos professores do 
2.º e 3º CEB e Ensino Secundário, no que respeita o domínio da gramática no 
ensino do português.

• Proporcionar a reflexão sobre a conceção do conhecimento gramatical, a 
terminologia e a organização desse conhecimento, bem como as metodologias 
do ensino da gramática, tendo em conta a atividade letiva e as aprendizagens
dos alunos.

• Fomentar a realização de experiências de aprendizagem no domínio da 
gramática e da competência da Língua, através de aprendizagens essenciais, no 
contexto da flexibilização curricular.

• Valorizar a experiência profissional do professor, como ponto de partida para a 
atualização e o aprofundamento sistemáticos, de modo a fornecer instrumentos 
que habilitem os docentes a dar resposta em contextos de trabalho em
mudança.
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2. Conteúdos

1. O ensino da gramática no quadro da linguística atual, da didática do português e dos documentos de 
referência para a disciplina de Português: Programa de Português e Metas Curriculares, Aprendizagens 
Essenciais de Português e Dicionário Terminológico (DT).
2. A tradição gramatical e os documentos de referência para o ensino e a aprendizagem do português: o que 
mudou nos 2.º e 3.º CEB e Ensino Secundário?

2.1 Comparação entre termos e conceitos da tradição gramatical e termos e conceitos do DT que integram 
os descritores de desempenho dos novos documentos de referência para o ensino do português, 
nomeadamente as Aprendizagens Essenciais desta disciplina.

3. Alguns domínios, termos e conceitos gramaticais de aspetos inovadores com implicações didáticas 
produtivas na operacionalização das AE.

3.1 Fonética e fonologia: sons e fonemas; prosódia e nível prosódico
3.2 Morfologia: processos regulares e irregulares de formação de palavras
3.3 Sintaxe: funções sintáticas dos constituintes da frase e dos constituintes internos ao sujeito e ao 
predicado
3.4 Semântica: expressão do tempo (tempo verbal e tempo adverbial) e do modo (valores modais), na 
frase e no texto;
3.5 Discurso e Texto: registos de língua; cadeias de referência (deítica e anafórica); propriedades 
configuradoras da textualidade

4. Transposição didática de termos e conceitos gramaticais trabalhados, envolvendo os domínios da leitura e 
da educação literária, da escrita e da oralidade.



Calendário e horário
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Sessão de: 23-10-2019 (14.30-18.30)

4 horas 1 sessão conjunta em plenário

Sessão de: 30-10-2019 (14.30-18.30)

4 horas 1 sessão conjunta em plenário

Sessão de: 06-11-2019 (14.30-18.30)

4 horas 1 sessão conjunta em plenário

Sessões de:

11-11-2019 (17.30- 20.00)

13-11-2019 (14.30-19.30)

15-11-2019 (17.30- 20.00)

10 horas 3 sessões para trabalho na Plataforma Moodle 

Sessão de: 20-11-2019 (14.30-17.30)

3 horas 1 sessão conjunta em plenário



Avaliação da ação

5

1. Participação
presencial

2. Realização de trabalhos no 
Moodle

3. Reflexão final 
individual

35% 35% 30%

http://www.app.pt/atividades/centro-de-formacao/

Reflexão crítica individual: sugestões de organização

www.app.pt

http://www.app.pt/atividades/centro-de-formacao/
https://www.app.pt/wp-content/uploads/2019/09/reflexao_critica_individual.pdf
http://www.app.pt/


Endereços de trabalho
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http://appform.pt/initium/tgep

http://appform.pt/moodle27/
(Plataforma Moodle da APP)    

luis.filipe.redes@gmail.com 

http://appform.pt/initium/tgep
http://appform.pt/moodle27/


• http://dt.dge.mec.pt/
Dicionário terminológico

• http://area.dge.mec.pt/gramatica// GramáTICa.pt

• http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DE PORTUGUÊS

• http://www.portaldalinguaportuguesa.org/
Portal da Língua Portuguesa

Endereços de trabalho

• https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/
«A língua é como um rio: sem margens, desaparece.» João Carreira Bom

http://dt.dgidc.min-edu.pt/
http://dt.dge.mec.pt/
http://area.dge.mec.pt/gramatica/
http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/aberturas/a-lingua-e-como-um-rio/169
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/autores/joao-carreira-bom/326


O jogo está na língua e reciprocamente, pois o 
homem é feito fundamentalmente para o jogo.

A língua é um jogo (uma estrutura) cujas regras são falseáveis,
que autoriza todas as aldrabices, todos os golpes contestáveis, sem
que seja sequer possível delimitar com precisão o conjunto de
golpes permitidos e aqueles que o não são. E, contudo, uma vez
que há regras, também não se pode dizer que todos os golpes
sejam permitidos.

in Yaguello, Marina (1991). Alice no país da linguagem. Lisboa: Ed. Estampa, pp. 31-32.



O jogo está na língua e reciprocamente, pois o homem é feito 
fundamentalmente para o jogo.

Há duas orientações aparentemente contraditórias no jogo: por um lado, a ideia de elasticidade,
de liberdade, de margem de manobra; por outro, a ideia de regra e de ligação precisa. O que é próprio
do jogo é conjugar a turbulência e a regra, a liberdade e o vínculo. A linguagem está submetida a
vínculos, mas, se não se pudesse tomar liberdades em relação a ela, seria apenas uma linguagem-
máquina.

Se o jogo constitui, antes de mais, uma distanciação, jogar com as palavras é distanciar-se da
linguagem e, portanto, de si próprio.

A língua é um jogo (uma estrutura) cujas regras são falseáveis, que autoriza todas as aldrabices,
todos os golpes contestáveis, sem que seja sequer possível delimitar com precisão o conjunto de
golpes permitidos e aqueles que o não são. E, contudo, uma vez que há regras, também não se pode
dizer que todos os golpes sejam permitidos.

in Yaguello, Marina (1991). Alice no país da linguagem. Lisboa: Ed. Estampa, pp. 31-32.



“O jogo está na língua e reciprocamente, pois o homem é feito fundamentalmente para o jogo.”

Há duas orientações aparentemente contraditórias no jogo: por um lado, a ideia de 
elasticidade, de liberdade, de margem de manobra; por outro, a ideia de regra e de ligação precisa. 
O que é próprio do jogo é conjugar a turbulência e a regra, a liberdade e o vínculo. A linguagem está 
submetida a vínculos, mas, se não se pudesse tomar liberdades em relação a ela, seria apenas uma 
linguagem-máquina.

Se o jogo constitui, antes de mais, uma distanciação, jogar com as palavras é distanciar-se da 
linguagem e, portanto, de si próprio.

A língua é um jogo (uma estrutura) cujas regras são falseáveis, que autoriza todas as 
aldrabices, todos os golpes contestáveis, sem que seja sequer possível delimitar com precisão o 
conjunto de golpes permitidos e aqueles que o não são. E, contudo, uma vez que há regras, também 
não se pode dizer que todos os golpes sejam permitidos.

O jogo é também revolta contra o cliché, a redundância, o estereotipo, tudo aquilo que faz 
com que as palavras funcionem como automatismos, sem incluírem um pensamento, sem terem 
significado.

Podem distinguir-se dois tipos fundamentais de jogo: jogo sobre a forma (oral ou escrita), 
jogo sobre o sentido, e também, naturalmente, jogo sobre os dois ao mesmo tempo.

Os jogos com o som são, essencialmente, a rima, a repetição, a aliteração (repetição de 
consoantes), a assonância (repetição de vogais), a aproximação de parónimos (palavras 
foneticamente muito próximas), as pausas falsas, o trocadilho (substituição de sons).

Os jogos com o sentido são a inesperada aproximação de palavras estranhas uma à outra, a 
hábil exploração de sinonímia, da ambiguidade sob todas as formas, as violações de sentido 
propriamente ditas.

in Yaguello, Marina (1991). Alice no país da linguagem. Lisboa: Ed. Estampa, pp. 31-32.



Ensino da gramática

▐ Adoção do Dicionário Terminológico (DT 2008) no
quadro da linguística atual e da didática do
Português

A adoção do DT 2008 permitiu, por um lado, ultrapassar uma grande 
desatualização científica que a NGP, de 1967, já evidenciava e, por outro, 
introduziu conceitos essenciais para o estudo da língua, que ainda não tinham 
sido considerados e que podem contribuir para uma melhor compreensão de 
alguns aspetos linguísticos, com que os docentes se debatem e para os quais 
têm alguma dificuldade em encontrar maneiras adequadas de descrição. 



Ensino da gramática

▐ Adoção do Dicionário Terminológico (DT 2008) no
quadro da linguística atual e da didática do
Português

Conceitos e termos  essenciais em subdomínios como a Fonética 
– Fonologia e  Semântica e no domínio Análise do Discurso, 
Retórica, Pragmática e Linguística textual.

( Anexo)

NGP1967_TL2004_DT2008.pdf


Ensino da gramática

▐ O que mudou nos programas, metas e AE
com o DT 2008 ?

PPEB 2009, MC 2012, AE 2018  «» Programas 123CEB 
1991: tipologia das alterações de termos e conceitos

(Anexo)

123CEB-DT_tipologia_das_alteracoes.doc


Ensino da gramática

B.1. Fonética e Fonologia

B.6. Semântica

C. Análise do discurso, Retórica, Pragmática e Linguística textual

apresenta_subdominios_resumo_1.doc
apresenta_subdominios_resumo_1.doc
apresenta_subdominios_resumo_1.doc


Ensino da gramática

B.1. Fonética e Fonologia

B.1.1. Sons e fonemas

Vogal

Semivogal

Consoante

B.1.1.2. Sequências de sons

Ditongo

Grupo consonântico

Hiato

B.1.2. Prosódia/Nível prosódico

B.1.2.2. Sílaba

(vd anexo-Informativo) (vd GIP Oral, Atividade, p.55)

Anexo_Fonologia_informativo.doc
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Metas/Portugues/oraloriginal.pdf


Atividade
Divisão silábica das palavras 

e 
hifenização para efeitos de translineação

Palavra Divisão silábica Hifenização para 
translineação

murro

pêssego

afta

admirado

absurdo

régua

fio

rua



Atividade
Divisão silábica das palavras 

e 
hifenização para efeitos de translineação

Palavra Divisão silábica Hifenização para 
translineação

murro mu.rro mur-ro

pêssego pê.sse.go pês-se-go

afta af.ta af-ta

admirado ad.mi.ra.do ad-mi-ra-do

absurdo ab.sur.do ab-sur-do

régua ré.gua ré-gua

fio fi.o fi-o (fio)

rua ru.a ru-a (rua)



Atividade
Palavras: sons, sílabas e letras  

Pequerrucho

sons (8) Sílabas (4) letras (11)

CVCVCVCV CV - CV - CV - CV P-E-Q-U-E-R-R-U-C-H-O

C = Consoante

V= Vogal

G= Glide ou Semivogal

Régua

sons ( ) Sílabas ( ) letras ( )



Atividade

Pequerrucho

sons (8) Sílabas (4) letras (11)

CVCVCVCV CV - CV - CV - CV P-E-Q-U-E-R-R-U-C-H-O

C = Consoante

V= Vogal

G= Glide ou Semivogal

Régua

sons (5) Sílabas (2) letras (5)

CVCGV CV - CGV R-E-G-U-A

Palavras: sons, sílabas e letras  



Atividade

Temporal

sons ( ) Sílabas ( ) letras ( )

CV - CV - CVC T-E-M-P-0-R-A-L

C = Consoante

V= Vogal

G= Glide ou Semivogal

Taxionomia

sons ( ) Sílabas ( / ) letras ( )

T-A-X-I-O-N-O-M-I-A

Palavras: sons, sílabas e letras  



Atividade

Temporal

sons (7) Sílabas (3) letras (8)

CVCVCVC CV - CV - CVC T-E-M-P-0-R-A-L

C = Consoante

V= Vogal

G= Glide ou Semivogal

Taxionomia

sons (11) Sílabas (6 /5) letras (10)

CVCCVVCVCVV
CVCCVGCVCVV

CVC – CV – V – CV – CV- V

CVC – CGV – CV – CV- V

T-A-X-I-O-N-O-M-I-A

Palavras: sons, sílabas e letras  



Atividade

Flexibilidade

catorze sons em português 
europeu

flɛk.si.bi.li.dˈa.dɨ

dezasseis sons em português do 
Brasil (S. Paulo)

fle.ki.si.bi.li.dˈa.dʒi

Quantos sons tem?

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=46316


Atividade
Exemplos de padrões silábicos

em português
Um poema em torno da sílaba

água V
arfar VC
parto CV
partir CVC
prato CCV
frasco CCVC
airoso VG
céu CVG
quase CGV
balão CVG
coimbrões CCVGC

A SÍLABA
Toda a manhã procurei uma sílaba.
É pouca coisa, é certo: uma vogal,
uma consoante, quase nada.
Mas faz-me falta. Só eu sei
a falta que me faz.

Por isso a procurei com obstinação.
Só ela me podia defender
do frio de Janeiro, da estiagem
do verão. Uma sílaba.
Uma única sílaba.
A salvação.

Eugénio de Andrade
In Ofício de Paciência, 1994

O símbolo V representa uma vogal, o 
símbolo C representa uma consoante 
e o símbolo G representa uma 
semivogal (ou glide).



Atividade
• Qual o padrão silábico dominante no poema?

Padrões silábicos da 1.ª estrofe A SÍLABA
Toda a manhã procurei uma sílaba.
É pouca coisa, é certo: uma vogal,
uma consoante, quase nada.
Mas faz-me falta. Só eu sei
a falta que me faz.

Por isso a procurei com obstinação.
Só ela me podia defender
do frio de Janeiro, da estiagem
do verão. Uma sílaba.
Uma única sílaba.
A salvação.

Eugénio de Andrade
In Ofício de Paciência, 1994

CV   CV CV CV CCV CV CVG CV     CV CV CV
to da/a  ma nhã pro  cu  rei   (u)ma  sí la   ba
V   CVG  CV  CVG  CV  V  CVC CV   V   CV CV CVC
é    pou ca   coi sa é   cer to   u   ma  vo gal

V  CV  CV CV V    CV  CGV  CV  CV CV
u ma  con so an te  qua    se   na  da

CVC    CVC CV  CVC  CV  CV VG  CVG
mas faz     me  fal ta   só    eu  sei

V  CVC  CV  CV CV CVC
a fal ta   que  me  faz

27 CV; 7 CVC; 7 V; 4 CVG; 1 VG; 1 CGV; 1 CCV

Total: 48 sílabas



Atividade
• Qual o padrão silábico dominante no poema?

Padrões silábicos da 1.ª estrofe A SÍLABA
Toda a manhã procurei uma sílaba.
É pouca coisa, é certo: uma vogal,
uma consoante, quase nada.
Mas faz-me falta. Só eu sei
a falta que me faz.

Por isso a procurei com obstinação.
Só ela me podia defender
do frio de Janeiro, da estiagem
do verão. Uma sílaba.
Uma única sílaba.
A salvação.

Eugénio de Andrade
In Ofício de Paciência, 1994

CV   CV CV CV CCV CV CVG CV     CV CV CV
to da/a  ma nhã pro  cu  rei   (u)ma  sí la   ba
V   CV  CV  CVG  CV  V  CVC CV   V   CV CV CVC
é   pou ca   coi sa é   cer to   u   ma  vo gal

V  CV  CV CV V    CV  CGV  CV  CV CV
u ma  con so an te  qua    se   na  da

CVC    CVC CV  CVC  CV  CV VG  CVG
mas faz     me  fal ta   só    eu  sei

V  CVC  CV  CV CV CVC
a fal ta   que  me  faz

27 CV; 7 CVC; 7 V; 4 CVG; 1 VG; 1 CGV; 1 CCV

Total: 48 sílabas



Qual é a letra de que gostas mais?



Qual é a letra de que gostas mais?

1. Indicar a letra preferida (escolha individual).

2. Explicar as razões da escolha.

3. Juntar essa escolha à dos outros participantes.

4. Construir uma tabela/gráfico com as frequências. 

5. Encontrar a letra mais escolhida. (Ordenar por frequência)

6. Investigar se a letra preferida é a mais utilizada em português.

7. Explicitar critérios de seleção da amostra. 

8. Retomar as razões da escolha e escrever um texto utilizando a técnica do 
lipograma (a letra preferida não pode ser utilizada).

Atividade



Alemão: E N I T S R A D H U G M L C B O … Q Y X
Espanhol: E A O S R N I D L C T U M B P G … X K W
Francês: E A S I N T R U L O D C M P V Q .... Z K W
Inglês: E T A O N I R S H D C L M U F P … Q Z X
Italiano: E A I O N L R T S C D P U M V G … W X Y
Português: A E O R S I N D M T U L C P V Q … K W Y

Goldenberg e Feurzeigh (1987) 

É interessante comparar o caso do QWERTY
Alexandre O’Neill é autor de um texto muito irónico sobre a utilização do teclado 
AZERT e HCESAR , nas máquinas de escrever. “A vida em hcesar” (O’Neill (2008). Já cá 
não está quem falou. Lisboa: Assírio  e Alvim, p. 210.)

Frequência de utilização de letras

Ensino da gramática


