
Transformar as frases de 1. num pequeno texto, ligando-as e eliminando as 
repetições.

1. Os meninos perdidos
1. Alguns meninos caíam dos seus carrinhos.
2. Os meninos ficavam perdidos.
3. Os meninos perdidos eram mandados para o País da Fantasia.
4. Peter Pan era o chefe dos meninos perdidos.
5. Os meninos perdidos não tinham mãe.
6. Ninguém contava histórias aos meninos perdidos.
7. Peter visitou Wendy.
8. Peter pediu a Wendy que fosse contar histórias aos meninos perdidos.

Na caixa estão alguns exemplos de palavras que podem ser usadas (nem todas servem no texto):
e, mas, depois, então, à noite, eles, daqueles, deles, esses, por isso, para isso, lhes, por causa dela, quando,

enquanto, lhe, ela

Alguns meninos caíam dos seus carrinhos e (os meninos) ficavam perdidos. 
Então/Por isso (Os meninos perdidos) eram mandados para o País da Fantasia. 
Peter Pan era o chefe deles (dos meninos perdidos). Estes meninos (Os 
meninos perdidos) não tinham mãe. Ninguém lhes contava histórias (aos 
meninos perdidos). Quando Peter visitou Wendy, (Peter) pediu-lhe (a Wendy) 
que lhes fosse contar histórias (aos meninos perdidos).
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“Como tudo o que é 
metafísico, a harmonia entre 
pensamento e realidade deve 
encontrar-se na gramática da 
língua.”

L. Wittgenstein, Fichas



Indissociabilidade entre jogo e língua,  regras e transgressão de regras

Em Alice no país  da linguagem,  M. Yaguello defende que o jogo está na língua e 
reciprocamente.

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

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.

(Yaguello, 1991:31)

O jogo está na língua



Indissociabilidade entre jogo e língua,  regras e transgressão de regras

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.

(Yaguello, 1991:31)

O jogo está na língua



A traição das imagens



A traição das imagens

René Magritte, 1928/29



cola

Esta palavra não é pegajosa?

Esta palavra é pegajosa?

A traição das  palavras

Ensino da 
língua



▪ B.2.  Morfologia

- morfologia flexional

- processos morfológicos de formação de palavras

▪ B.3. Classes de palavras

▪ B.4. Sintaxe

- funções sintáticas

- articulação entre constituintes e entre frases

Ensino da gramática

apresenta_subdominios_resumo.doc
apresenta_subdominios_resumo.doc
apresenta_subdominios_resumo.doc
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Subdomínios Tradição gramatical DT

Morfologia: 
- Processos morfológicos de 
formação de palavras

- Derivação (radical + um ou mais afixos):
- prefixação
- sufixação
- parassíntese
- derivação imprópria
- derivação regressiva

- Composição (mais de um radical ou 
palavra):

- justaposição
- aglutinação

- Derivação 
Afixação:

- prefixação
- sufixação
- parassíntese
(ex.: engordar)

Sem afixos: 
- conversão

(ex.: olhar –V olhar - N)

- derivação não-afixal
(ex.:troc- > troca > troco)

- Composição:
- morfológica 
(ex.: agricultura)

- morfossintática
(ex.: surdo-mudo, homem-rã,
porta-voz, fim-de-semana)

Adaptado do trabalho de  Joaquim Cracel e João José Silva, EB 2,3 de Lamaçães –Braga - 2006

▪ A tradição gramatical e o Dicionário Terminológico
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Parassíntese vs. Prefixação e sufixação

Adormecer vs. Infelizmente

• Palavras como “enfraquecer” são formadas por parassíntese
cf. *enfraque, *fraquecer

• Palavras como “infelizmente” são formadas por prefixação (a
partir de “felizmente”) ou sufixação (a partir de “infeliz”)

▪ A tradição gramatical e o Dicionário Terminológico

Rio-Torto, Graça (1998). Morfologia derivacional – Teoria e Aplicação ao Português. Porto: Porto Editora
Rio-Torto, Graça et al.(2013). Gramática derivacional do Português. Coimbra: Imprensa da UC. 

https://play.google.com/books/reader?id=EfenCwAAQBAJ&pg=GBS.PA2


DERIVAÇÃO COM ADIÇÃO DE AFIXOS: O CASO DA PARASSÍNTESE

Parassíntese

Na parassíntese não há lugar a sucessividade afixal, isto é, não há
prefixação seguida de sufixação ou sufixação seguida de prefixação.
A adjunção dos dois afixos é simultânea e só ocorre em verbos formados a
partir de um nome ou de um adjetivo.

Exemplos e configuração simplificada de verbos (palavras complexas)
formados por parassíntese: (1) estontear (es X ear), esverdear; (2)
esbracejar (es X ejar), esbravejar; (3) amadurecer (a X ecer), apodrecer,
amanhecer, anoitecer; (4) enraivecer (en X ecer), entardecer, endoidecer,
ensurdecer; (5) esclarecer (es X ecer); (6) aterrorizar (a X izar), atemorizar;
(7) encolerizar (en X izar); (8) acobrear (a X ear), assenhorear.



DERIVAÇÃO SEM ADIÇÃO DE AFIXOS: DERIVAÇÃO NÃO-AFIXAL

Processo de formação de palavras que gera nomes deverbais,
acrescentando marcas de flexão nominal a um radical verbal (DT 2008).

Na derivação não-afixal as bases são verbos e as palavras derivadas
nomes de ação parafraseáveis por “ação de V / efeito da ação de V”

Exemplos: fug(ir) → fuga
atac(ar) → atacar

usar → uso
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Composição

A composição envolve muitos subprocessos.

Optou-se por fazer a distinção entre processos que envolvem junção de
palavras autónomas (composição morfossintática) e junção de
radicais (composição morfológica).

≠ composição por aglutinação, que incluía palavras que não são
compostos, palavras que envolvem junção de palavras, etc.

(1) Exemplos de compostos morfossintáticos: abre-latas; surdo-mudo.
(2) Exemplos de compostos morfológicos: agricultura; psicólogo.

▪ A tradição gramatical e o Dicionário Terminológico

Anexo

Formacao_de_palavras_4-7Maio08_v1.doc


O consultor ajeitou os ombros a mostrar o seu
desconforto. Sabia português suficientemente para
lhe causar estranheza. Uma terra chamada
Galinha? E como se chamam os naturais?
Galinheiros? Galinhenses?

In Mia Couto, Pensageiro frequente

Exemplo de palavra formada por um processo morfológico 
regular de formação de palavras? 

Palavra formada por um processo irregular de 
formação de palavras?

galinheiro

pensageiro

Atividade



Palavra, frase e texto: enriquecimento do capital 
lexical dos alunos

http://www.dge.mec.pt/exemplos-de-planificacao-de-sequencias-
didaticas

https://www.dge.mec.pt/conhecimento-explicito-da-lingua-2o-
ciclo
Sequência didática: Etapa 2

Ensino da gramática

http://www.dge.mec.pt/exemplos-de-planificacao-de-sequencias-didaticas
https://www.dge.mec.pt/conhecimento-explicito-da-lingua-2o-ciclo
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Documentos/sd_cel_ano_5_ft02_solucoes.pdf


Palavra, frase e texto: enriquecimento do capital 
lexical dos alunos

Ensino da gramática

Palavra pode ser definida como uma entrada lexical pertencente a 
uma determinada classe, com significado lexical ou com uma função 
sintática, e com forma fónica, podendo admitir variação flexional (DT 
2008). 
A relação entre o significado e a forma fónica (significante) é 
arbitrária. 
A palavra típica ou “palavra gráfica” corresponde, no discurso 
escrito, a uma sucessão de carateres delimitados por espaços em 
branco. (Correia & Lemos, 2005).



Palavra, frase e texto: enriquecimento do capital 
lexical dos alunos

Ensino da gramática

Frase é um enunciado em que se estabelece uma relação de 
predicação, que contém, no mínimo, um verbo principal, podendo 
ainda incluir elementos como o sujeito, complementos selecionados, 
predicativos e eventuais modificadores (DT 2008). 

A generalidade das frases que ouvimos e produzimos enquanto 
falantes são combinações livres de palavras, isto é, não usamos um 
reportório fixo de frases que repetimos como se fôssemos papagaios 
(Duarte, 2000). 



Palavra, frase e texto: enriquecimento do capital 
lexical dos alunos

Ensino da gramática

Capital lexical é o conjunto organizado de palavras que conhecemos. 
As palavras são instrumentos extremamente poderosos: permitem-
-nos aceder às nossas bases de dados de conhecimentos, exprimir 
ideias e conceitos, aprender novos conceitos. Há uma correlação 
forte entre sucesso escolar e capital lexical. Com efeito, quanto 
menor é o capital lexical de um falante, tanto mais penoso é o 
processo de leitura e tanto menor é o seu desempenho na 
compreensão da leitura. O capital lexical é igualmente um fator 
determinante da qualidade da escrita, quanto maior for, tanto 
maiores são os recursos disponíveis para selecionar vocabulário 
preciso e para evitar repetições lexicais. (Duarte, 2011).



2.4 A palavra e a frase, enquanto estrutura de combinações livres 
de palavras

(iii)

Professor:

As palavras combinam-se para formar frases, mas devem respeitar a ordem de

posições na frase e regras de concordância; têm de contribuir para que a frase

seja coesa e coerente. A mesma palavra pode ocorrer mais do que uma vez

numa frase, desde que cumpra as regras gramaticais.

Exercício:

(1) Quantas palavras há na frase a seguir?

As patas nadaram e os patos também nadaram.

…

Notas: A realização deste exercício deve permite articular aspetos da lexicologia,

da morfologia e da sintaxe. Após a sua exploração, e como modo de mobilizar o

conhecimento lexical no desenvolvimento de hábitos consistentes de leitura,

prevê-se a exploração da atividade «Afinal, quantas patas há na mata?» (Cf.

Viegas, 2009, http://area.dge.mec.pt/GramaTICa/contar_comgramatica.htm).

Exemplo de transposição didática 

Cinco, se considerarmos palavras com a 
mesma estrutura interna e exibindo apenas 
afixos de flexão (correspondendo a uma 
entrada no dicionário).

http://area.dge.mec.pt/GramaTICa/contar_comgramatica.htm


Relações entre palavras

– formais
• gráficas: homonímia, homografia, paronímia;
• fonológicas: homofonia, paronímia – palavras com segmentos sonoros próximos e 
com sílabas comuns (iniciais, tónicas e terminais)

– morfológicas
• famílias de palavras; palavras com elementos morfológicos comuns;

– semântico-concetuais
• sinonímia, oposição/antonímia, hiperonímia/hiponímia, holonímia/meronímia, etc.

– relações sintagmáticas
• sintaxe, combinatórias, fraseologias diversas.



Gramática da frase e do texto  e relações entre palavras

Léxico, Morfologia e Sintaxe: instrumentos didáticos para a sala de aula (2º ciclo)

Filomena Viegas (APP)

Quantas aves aquáticas 
podemos identificar a 
partir do texto 
"Caminhada", de 
Sidónio Muralha? Antes 
de responderes, 
preenche os espaços [ ] 
com A, para indicar que 
se trata de ave, e com 
M, para indicar que se 
trata de membro  de 
ave. Quando tiveres 
dúvidas sobre se se 
trata de ave ou de 
membro de ave, 
escreve A/M. 

Caminhada

Nessa mata ninguém mata,
a pata [ ] que vive ali,
com duas patas [ ] de pata [ ] ,
pata [ ] acolá, pata [ ] aqui.

Pata [ ] que gosta de matas
visita as matas vizinhas,
com as suas duas patas [ ]
seguida de dez patinhas [ ] .

E cada patinha [ ] tem,
como a pata [ ] lá da mata,
duas patinhas [ ] também
que são patinhas [ ] de pata [ ] .

Sidónio Muralha, A dança dos pica-paus



Gramática da frase e do texto

Léxico, Morfologia e Sintaxe: instrumentos didáticos para a sala de aula (2º ciclo)

Filomena Viegas (APP)

Caminhada

Nessa mata ninguém mata,
a pata [A] que vive ali,
com duas patas [M] de pata [A] ,
pata [M] acolá, pata [M] aqui.

Pata [A] que gosta de matas
visita as matas vizinhas,
com as suas duas patas [M]
seguida de dez patinhas [A/M] .

E cada patinha [A] tem,
como a pata [A] lá da mata,
duas patinhas [M] também
que são patinhas [M] de pata [A] .

Sidónio Muralha, A dança dos pica-paus

Resposta:  
Onze ou seis 
(leitura 
preferencial) 



• Porque é que o nome lixo não é o masculino do nome 
lixa? 

• Porque é que o nome cavala não é o feminino  do 
nome cavalo?

• Como distinguimos o sexo, feminino ou masculino, da 
pessoa referida, quando usamos os nomes artista, 
colega ou estudante?  

• Quando usamos os nomes criança, pessoa, cônjuge, 
não conseguimos distinguir o sexo, feminino ou 
masculino, da pessoa referida. Porquê?

Léxico, Morfologia e Sintaxe: instrumentos didáticos para a sala de aula (2º ciclo)

Filomena Viegas (APP)

Género dos nomes em português: exemplos de 
questões para os alunos  



Género dos nomes em português: o que dizem os 
especialistas

O género é uma categoria morfossintática que está 
presente em todos os nomes. (DT 2008). Em português, 
não há motivação entre classe de género – masculino e 
feminino – e ser não animado/não vivo. A maior 
correspondência que se verifica é entre classe de género e 
seres animados. Há, contudo, casos de não homologia 
entre classe sexuada (macho/fêmea) e género, como 
acontece com nomes epicenos (a raposa, o tigre, a águia, 
o polvo), sobrecomuns (a criança, a pessoa, o cônjuge) e 
comuns de dois (o/a colega, o/a artista, o/a estudante). 
São de assinalar alterações do significado lexical que a 
oposição de género pode instanciar (jarra/jarro, lixo/lixa). 
(Rio-Torto, 1998).

Léxico, Morfologia e Sintaxe: instrumentos didáticos para a sala de aula (2º ciclo)

Filomena Viegas (APP)



Léxico, Morfologia e Sintaxe: instrumentos didáticos para a sala de aula (2º ciclo)

Filomena Viegas (APP)

Género dos nomes em português: exemplo de 
transposição didática

Professor:

Em Português, os nomes que podem ser precedidos pelo determinante

artigo "a" são do género feminino e os nomes que podem ser precedidos

pelo determinante artigo "o" do género masculino. Os nomes terminados

em [o] formam normalmente o feminino mudando o [o] em [a], mas parece

que isto não dá sempre certo…

Exercício:

Lê os versos de Luísa Ducla Soares e descobre por que razão o nome 

cigarro não é o masculino do nome cigarra.

«Casei um cigarro/ com uma cigarra/fizeram os dois/tremenda 

algazarra.

Notas: A atividade completa encontra-se em: 

http://area.dge.mec.pt/GramaTICa/casamento_palavras_folhatrabalho.pdf

http://area.dge.mec.pt/GramaTICa/casamento_palavras_folhatrabalho.pdf
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Um exemplo de projeto interdisciplinar:

A construção de um glossário interdisciplinar, 
com o contributo de diferentes disciplinas do 
currículo,  com o objetivo de especificar o 
significado, em contexto disciplinar, dos 
termos de utilização transversal.
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Léxico em contexto: um glossário interdisciplinar com Português e Matemática

Significados de palavras

PALAVRA Conceitos na linguagem corrente
Conceitos especializados

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

Conjunto
• Coleção, grupo, série.
Gosto deste conjunto de talheres.
• Globalidade, todo.
O conjunto desta obra revela qualidades inegáveis 
do autor.
• Composição.
Foi muito apreciado o conjunto arquitetónico do 
complexo turístico.

• Coleção de elementos ou de entes 
(...) estabelecida sem ambiguidade.
O cinco pertence ao conjunto dos 
números inteiros ímpares.

Fração
• Ação de separar, dividir ou partir.
Cortou a fração do pão, na celebração eucarística.
• Parte de um todo.
Tudo aconteceu numa fração de segundo.

• Associada ao Numeral fracionário, 
exprime a diminuição proporcional da 
quantidade, isto é, uma quantidade 
inferior à unidade. 
Recebeu um terço dos bens.…

• Designação dada a uma expressão 
como a/b (a é o numerador, b é o 
denominador).
A  fração 3/2 representa um número 
maior do que a unidade.

Zero
• Coisa nenhuma.
…

• Pessoa ou coisa sem importância ou valor. 
…

• Diz-se de um traço linguístico 
ausente.
O morfema zero (Ø) constitui uma
ausência num vocábulo. 

• O número zero.
O zero é um número par.
• Número de elementos do conjunto 
vazio.
…
• Algarismo que representa o número 
zero.
…
• Posição neutra que separa os 
números positivos dos negativos.
…

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das Ciências de Lisboa, 2001.
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* in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2013, https://www.priberam.pt/dlpo/circunfer%C3%AAncia [consultado em 10-11-2017].

Palavras

Prefixo
Conceitos em 

linguagem  corrente
Conceitos especializados

PORTUGUÊS MATEMÁTICA

CIRCUM-

Circunvalação *
Via rápida que circunda, 
total ou parcialmente, 
uma cidade ou uma área 
metropolitana, 
permitindo o escoamento 
do trânsito sem a 
atravessar.

Circunflexo *
Em forma de crescente, 
arqueado, curvo.

Circunflexo *
Diz-se do acento (^) que 
atribui som fechado à vogal 
que encima.

Circunferência *
Periferia, âmbito.

Circunferência *
Curva fechada e plana cujos pontos
equidistam de outro interior chamado
centro.

Léxico em contexto: um glossário interdisciplinar

https://www.priberam.pt/dlpo/circunfer%C3%AAncia
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Glossário interdisciplinar: algumas áreas de 
competência do PA convocadas

A - Linguagens e textos B - Informação e 
comunicação

F- Desenvolvimento pessoal 
e autonomia

As competências associadas às 
linguagens e textos implicam que os 
alunos sejam capazes de:
- utilizar de modo proficiente 
diferentes linguagens simbólicas 
associadas às línguas (língua 
materna e línguas estrangeiras), à 
literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à 
ciência;
- aplicar estas linguagens de modo 
adequado aos diferentes contextos 
de comunicação, em ambientes 
analógico e digital;
- dominar capacidades nucleares de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal.

As competências associadas à 
informação e comunicação implicam 
que os alunos sejam capazes de:
- utilizar e dominar instrumentos 
diversificados para pesquisar, 
descrever, avaliar, validar e mobilizar 
informação de forma crítica e 
autónoma, verificando diferentes 
fontes documentais e a sua 
credibilidade;
- transformar a informação em 
conhecimento;
- comunicar e colaborar de forma 
adequada e segura, utilizando 
diferentes tipos de ferramentas 
(analógicas e digitais), seguindo as 
regras de conduta próprias de cada 
ambiente.

As competências associadas ao 
desenvolvimento pessoal e 
autonomia implicam que os alunos 
sejam capazes de:
- identificar áreas de interesse e de 
necessidade de aquisição de novas 
competências;
- consolidar e aprofundar as que já 

possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida;

- estabelecer relações entre 
conhecimentos, emoções e 
comportamentos;

- estabelecer objetivos, traçar planos 
e concretizar projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia.



O glossário interdisciplinar no desenvolvimento da 
competência lexical

Filomena Viegas, Laura Guimarães, Luís Filipe Redes

APP - AE Paredes 

26 – 06-2019



The interdisciplinary glossary in the development of lexical competence - Filomena Viegas, Luís Filipe Redes, Laura Guimarães || APP - AE Paredes 

iv. Resultados 

Auto-avaliação dos grupos monitorizados (46 alunos) – 3.º período – maio de 2019

What do students appreciate most?
Answers:

Working with the on line Glossary (13)

Making up new words - “Palavrário” (12)

Searching words in the Dictionary (6)

Learning new words (6)

Working in pairs/groups (5)

Playing with words (3)

Drawing the letters (3)

What do students appreciate less?
Answers:

“I just loved everything.” (38)

“My schoolmates behaviour.” (4)

“Sometimes the time  to do all tasks
in class was not enough.”(3)

“ Searching words in the Dictionary
was boring.” (1)

What do students suggest?
Answers:

“Proceeding the Glossary next
year.”(30)

“Insert and add new words in the
Glossary.” (8)

“Use more often the on line Glossary. 
(6)

No suggestions (4)



The interdisciplinary glossary in the development of lexical competence - Filomena Viegas, Luís Filipe Redes, Laura Guimarães || APP - AE Paredes 

iv. Resultados 

• Exibição de glossários individuais, em suporte de papel, em junho de 2019

• Construção – entre março e maio de 2019 - do Palavrário interdisciplinar (coleção
de palavras divertidas) com exibição,  em junho de 2019 (exemplos de amálgamas e 
compostos morfossintáticos.

video_Interdisciplinary glossary.mp4
video_interdisciplinary_palaver.mp4


Atividade

Padrão de construção da frase:
1) oração subordinante (pretérito perfeito do 
indicativo)+
2) oração subordinada causal (pretérito 

perfeito – forma ativa ou passiva - do 
indicativo)+ 
3) oração coordenada adversativa (condicional 
perfeito) + 
4) oração condicional (pretérito mais-que-
perfeito do conjuntivo)



Não fiz os trabalhos de casa, porque o meu bairro foi invadido por lagartos gigantes, mas 
teria ficado sem o caderno, se me tivesse lembrado de os fazer e eles a roubar tudo.



A VERDADE

Eu tinha chegado tarde á escola. O mestre quiz, por força, saber porquê. E eu tive que dizer: 
Mestre! quando sahi de casa tomei um carro para vir mais depressa mas, por infelicidade,  deante do 
carro cahiu um cavalo com um ataque que durou  muito tempo.

O mestre zangou-se comigo: Não minta! diga a verdade!
E eu tive de dizer: Mestre! quando sahi de casa… minha mãe tinha um irmão no extrangeiro e, 

por infelicidade, morreu hontem de repente e nós ficámos de luto  carregado.
O mestre ainda se zangou mais comigo: Não minta! diga a verdade!!
E eu tive de dizer: Mestre! quando sahi de casa… estava a pensar no irmão de minha mãe que 

está no extrangeiro ha tantos annos, sem escrever. Ora isto ainda é peor do que se elle tivesse 
morrido de repente porque nós não sabemos se estamos de lucto carregado ou não. 

Então o mestre perdeu a cabeça comigo: Não minta, ouviu? diga a verdade, já lh'o disse! 
Fiquei muito tempo calado. De repente, não sei o que me passou pela cabeça que acreditei que 

o mestre queria effectivamente que lhe dissesse a verdade. E, creança como eu era, puz todo o pezo
do corpo em cima das pontas dos pés, e com o coração á solta confessei a verdade: Mestre! antes de 
chegar á Escola ha uma casa que vende bonecas. Na montra estava uma boneca vestida de côr de-
rosa! Mestre! a boneca estava vestida de côr-de-rosa! A boneca tinha a pelle de cêra. Como as 
meninas! A boneca tinha os olhos de vidro. Como as meninas! A boneca tinha as tranças cahidas.
Como as meninas! A boneca tinha os dedos finos. Como as meninas! Mestre! A boneca tinha os dedos 
finos…

Negreiros, José de Almada (2005). A invenção do Dia Claro. Lisboa: Assírio & Alvim, edição fac-
similada, 1921, p. 45. 

Cheguei tarde à escola porque…


