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Resumo 

 

Este relatório dissertativo é um relatório final de estágio, de cariz teórico-

prático, que remete para o estudo e análise da atividade pedagógica posta em prática em 

contexto escolar. É uma reflexão centrada no estágio desenvolvido na escola E.B. 1 do 

Corgo, nº 3 de Vila Real.   

O objetivo principal deste relatório é dar a conhecer o trabalho efetuado 

durante a prática pedagógica. Este estudo incidiu sobre os aspetos que se seguem: A 

caracterização do contexto de estágio, a atividade educativa, o relato da prática 

educativa, a aproximação da língua escrita à língua falada e as metodologias de 

investigação. 

Tendo em atenção a diversidade de temáticas envolventes no 

ensino/aprendizagem, este estudo centra-se, no entanto, no acordo ortográfico de 1990. 

Esta opção deve-se ao facto de considerarmos este assunto de uma importância extrema, 

já que entra em vigor no ano letivo de 2011/12. Não obstante, a fim de averiguarmos o 

conhecimento que os docentes têm sobre o assunto, optamos por efectuar um inquérito 

sobre o assunto. 

A análise ao inquérito permitiu constatar que os docentes revelam ainda muitas 

dificuldades na aplicação do acordo ortográfico. Estas dificuldades advêm, sobretudo, 

do desconhecimento que os profissionais têm em relação às mudanças na ortografia, 

impostas pelo acordo. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Acordo Ortográfico, Reforma ortográfica, Implicações 
no Ensino
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Abstract  

This report aims to contribute to the elucidation of some doubts that still persist 

in the use of rules of the Orthographic Agreement of 1990, recently implemented since 

early, in primary school, until the secondary school students. This aims to demonstrate 

the implementation of the Orthographic Agreement may (or may not) cause difficulties 

for teachers and students, from a study made to teachers using surveys, demonstrate the 

difficulties and advantages that are currently found in teaching. 

The purpose is to demonstrate also the impact that this Agreement will cause in 

Education, because, for being in a period of transition, the students of school where the 

internship happened, dealt with the two standard rules. 

The main goal is to think about the implementation of the Orthographic 

Agreement and how it’s being received in educational establishments, showing the 

opinions of some teachers of primary schools. 

This report also describes a journey passed in internships of a 

professional/practice teaching under supervised training in teaching of a primary school, 

particularly in the School of Vila Real EB1 No. 3, Class 1. 

The internships were developed in the same context, which proved to be quite 

relevant to the deepening of our practice; this context will be featured throughout this 

report. 

 

Key-words: Orthographic Agreement, Spelling reform, Implications for 

teaching. 
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Introdução  

Este relatório dissertativo foi elaborado no âmbito do Mestrado em Ensino do 

1º Ciclo do Ensino Básico, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no ano 

letivo 2010/2011, tendo como orientadora a Professora Doutora Teresa Moura. 

O trabalho que agora se apresenta é de cariz teórico-prático e remete para a 

aplicação do acordo ortográfico de 1990, que entrou em vigor nas escolas portuguesas 

no ano letivo de 2011/2012. 

Deste modo, pretendemos fazer deste relatório uma reflexão centrada no 

estágio desenvolvido na escola E.B 1 do Corgo, nº 3 de Vila Real. A prática pedagógica 

desenvolvida na escola E.B 1 do Corgo, nº 3 de Vila Real realizou-se com um grupo de 

crianças heterogéneo de (24 crianças) com idades compreendidas entre os sete e os oito 

anos. 

O número total de horas de estágio realizado na escola E.B 1 do Corgo, nº 3 de 

Vila Real foi cerca de trezentas e quarenta horas, repartidas por 5 diárias, três dias por 

semana. 

Este relatório é constituído por 5 partes. Na primeira parte procederemos à 

caracterização do contexto de estágio, onde se insere o meio envolvente, o agrupamento 

de escolas e estabelecimento educativo da Escola do EB1 de Vila Real nº 3. 

A segunda parte abordará a atividade educativa, onde será feita uma reflexão 

sobre a comunidade escolar, o processo de planeamento e reflexão e os documentos 

orientadores elaborados pelas várias entidades educativas. 

Na terceira parte far-se-á um relato da prática educativa, onde é apresentado 

um exemplo de um texto escrito pelos alunos, já com as regras do Acordo Ortográfico 

de 1990. 

Na quarta parte, apresentar-se-á uma resenha histórica dos principais Acordos 

Ortográficos entre Portugal e os países lusófonos (sobretudo o Brasil), salientando as 

mudanças que foram operadas neste último Acordo Ortográfico, o de 1990. 

Por último, na quinta parte, de caráter mais prática, tentar-se-á fazer um 

tratamento estatístico sobre a opinião dos professores do grau de ensino (1º Ciclo do 

Ensino Básico), não só sobre a implementação do Acordo, como também das 

dificuldades sentidas por esta mudança. 
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Terminar-se-á o presente relatório com uma conclusão, onde se fará um 

balanço final de todo o estágio. 
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I - Caracterização do contexto de estágio 

A Escola é o local por excelência onde os alunos complementam a informação 

apreendida no meio envolvente e, simultaneamente, um centro gerador da formação 

integral do indivíduo, proporcionando-lhe um desenvolvimento saudável e equilibrado. 

Perrenoud (1995:64), defende que a escola, enquanto organização, “ tem os seus 

próprios desafios culturais. À sua escala cada estabelecimento tende também a 

transmitir uma cultura que lhe é própria. E isto ainda é verdade para cada professor, no 

interior da sua sala de aula.”  

O Professor deve tomar consciência da realidade educativa na qual está 

inserido e para tal deve utilizar um conjunto de técnicas e instrumentos que lhe 

permitam observar, recolher informações, ou seja, caracterizá-la. Ele precisa de 

conhecer o meio onde leciona, bem como a escola e a sua turma, incluindo os seus 

problemas e capacidades, pois só assim conduzirá os seus alunos com sucesso neste 

processo de aprendizagem. 

O aluno quando entra para a escola, não vem sozinho, pelo contrário, traz 

consigo uma longa “bagagem” de conhecimentos, atitudes e comportamentos que não se 

podem ignorar, daí o meio e as vivências das crianças refletirem, muitas vezes, a 

maneira de pensar e agir de cada um. Conhecer o contexto em que vivem é pois, um 

primeiro passo para conhecer um bocadinho de cada um deles. Desta forma, torna-se 

mais fácil para o professor gerir o processo de ensino/aprendizagem e concentrar os 

seus esforços na procura de meios eficazes e eficientes para atingir os seus objectivos e 

para encontrar soluções para os problemas que afetam os alunos. É de salientar, que um 

plano de aula só poderá ter sucesso se, se adaptar à realidade de cada aluno. 
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1. Meio Envolvente 

É sobejamente conhecida a importância que o meio envolvente desempenha na 

socialização das crianças. Por esta razão ele não deve ser descurado nem afastado do 

processo de ensino/aprendizagem, pelo que estamos de acordo com o ponto de vista 

apresentado por Trilla que defende que “fazer da cidade um objecto de educação 

significa superar os limites da superficialidade e parcialidade que apresenta a 

aprendizagem directa e espontânea que se realiza no território.” (Trilla apud Villar 

2001:40). Neste sentido, torna-se imperioso descrever o contexto onde decorreram os 

nossos estágios I e II que decorreram no concelho de Vila Real, mais concretamente na 

freguesia de São Pedro. 

A cidade de Vila Real está situada a 450 metros de altitude, sobre a margem 

direita do rio Corgo. Fica localizada num planalto rodeado de altas montanhas, onde se 

realçam as serras do Marão e do Alvão. Vila Real é sede de concelho e capital de 

distrito. 

O Concelho de Vila Real, sem prejuízo da feição urbana da sua sede, mantém 

características rurais bem marcadas. São sobretudo dois tipos de paisagem que 

dominam esta cidade: a zona mais montanhosa das Serras do Marão e do Alvão, 

separadas pela terra verdejante e fértil do Vale da Campeã, e, para o Sul, com a 

proximidade do Douro, os vinhedos em socalco. Por todo o lado, existem linhas de água 

que irrigam a área do Concelho, com destaque para o Rio Corgo, que atravessa a cidade 

num pequeno mas profundo vale, originando um canhão de rara beleza. A população do 

concelho ronda os 50.000 habitantes, para uma área de cerca de 370 km2. 

Vila Real, como já foi referido, é a Capital do Distrito de Vila Real, na Região 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, com cerca de 25 mil habitantes. É sede de um 

Município com 30 freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, Borbela, Campeã, 

Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de Ôlo, Lordelo, 

Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição (urbana), Parada 

de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis (urbana), São Pedro (urbana), São 

Tomé do Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da 

Samardã. O concelho tem aproximadamente 50 000 habitantes, para uma área de 370 

km2. (http://www.cm-vilareal.pt/) 
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São Pedro, a freguesia onde estava localizada a escola onde decorreram os 

nossos estágios I e II, foi e é, ainda, uma freguesia que está intimamente ligada à 

história das actividades comerciais da cidade de Vila Real. É nesta freguesia que 

encontrávamos os ferreiros, que viriam a dar nome à rua onde habitaram e, os moleiros, 

que perto do rio faziam a mó moer os cereais. Também os agricultores abastados, como 

os Pintos Machados, da casa de S. Pedro e os Bacelares, da Casa da Carreira de S. 

Francisco, os Feios, os Lobos Tavares, os Teixeiras de Magalhães, entre outros. A 

igreja, erguida em nome de São Pedro, em 1528, destinada a sede da paróquia com o 

mesmo nome, teve como principal edificador D. Pedro de Castro, pronotário, abade de 

uma freguesia do termo, mas que durante muitos anos esteve dependente do pároco de 

S. Dinis. (http://www.cm-vilareal.pt/) 

Na cidade de Vila Real existem alguns monumentos entre estes e começando 

pelos de cariz religioso, esta cidade possui a Igreja de São Domingos, na Avenida 

Carvalho Araújo, que em tempos foi convento, e foi elevada a Sé em 1924. Esta igreja é 

constituída por três naves, uma torre sineira e uma capela-mor. Em Vila Marim, 

podemos encontrar a Igreja de Vila Marim, que é caracterizada como a igreja mais 

antiga do concelho. Esta igreja é famosa pelos seus frescos. Ainda, na rua dos 

Combatentes da Grande Guerra, podemos encontrar a Capela Nova ou Igreja dos 

Clérigos que se insere no estilo Barroco, tendo o seu interior em azulejo com ilustrações 

da vida de São Paulo e de São Pedro e, a sua capela-mor de cariz renascentista.  

Existem também algumas casas consideradas monumentos importantes quer 

pelos seus antigos habitantes, quer pelas suas características próprias. Alguns exemplos 

são: a Casa de Diogo Cão, a Casa de Mateus, a Casa das Brocas e a Casa dos Marqueses 

de Vila Real. A casa de Diogo Cão, na Avenida Carvalho Araújo é um edifício que se 

insere nas construções da época medieval, onde supostamente nasceu o navegador, 

Diogo Cão, que descobriu a foz do rio Zaire; a Casa de Carvalho Araújo destaca-se pelo 

facto de o seu proprietário ser um marinheiro importante que se distinguiu na sua 

profissão por ter impedido que o barco que comandava fosse afundado por um 

submarino alemão. Em Mateus, a Casa de Mateus é um dos exemplares do estilo 

Barroco existentes no nosso país e tem interesse cultural e museológico, também possui 

jardins sublimes e o seu interior está decorado com mobiliário da época (século XVIII). 

Na rua Camilo Castelo Branco, foi construída a casa senhorial dos Brocas que pertenceu 

ao avô do escritor.  
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A Torre de Quintela, em Vila Marim – Quintela – sobressai pelos seus “Oito 

balcões com parapeitos ameados (…) de estilo gótico, edificada na segunda metade do 

séc. XIII. Camilo Castelo Branco faz dela, fantasiosamente, um dos cenários do 

romance «O Anátema».” (Câmara Municipal de Vila Real, s/d) 

Também já são alguns os museus nascidos nesta cidade. Podemos testemunhar 

o Museu de Arquitectura e Numismática de Vila Real, que possui uma coleção de 

moedas gregas, romanas, visigóticas, provenientes na sua maioria da região 

transmontana, e cujo seu fundador/colecionador foi o Padre João Parente. O Museu de 

Geologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Museu Etnográfico de 

Vila Real, o Museu de Som e Imagem sedeado no Teatro Municipal de Vila Real, que 

abriu as portas ao público, no dia 11 de Abril de 2008 e que “conta a história do som, do 

cinema e da fotografia, a partir de Vila Real para o mundo” (http://www.cm-

vilareal.pt/), e o Museu da Vila Velha, são outros locais de interesse para a história e 

para a cultura da cidade de Vila Real. 

Relativamente a outros espaços educativos e culturais, salientamos ainda o 

Teatro, pertencente à rede de teatros portugueses que, para além de uma vasta 

programação própria nos domínios do teatro, da música, da dança, das novas artes 

circenses e das exposições, aposta também na co-produção de espetáculos com outras 

entidades regionais, nacionais e estrangeiras o que proporciona à população um maior 

acesso a espetáculos e concertos que outrora apenas podiam ter acesso nas grandes 

cidades. 

Temos também o Conservatório Regional de Música, o Arquivo Municipal, o 

Arquivo Distrital, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com cerca de 40 

licenciaturas. 

Em termos desportivos, na cidade de Vila Real, podemos encontrar o 

Complexo Desportivo do Bairro de São Vicente de Paula, na Rua Padre Manuel 

Teixeira Borges; o Complexo Desportivo da Estação, na Av. 5 de Outubro, com 

desportos radicais; o Complexo Desportivo da UTAD, na Nave de desportos da UTAD; 

o Complexo de Recreação e Lazer de Codessais, na Av. da Europa, com natação, ténis, 

desportos radicais, minigolfe e praia fluvial; Kartódromo e Court de Ténis no 

Aeródromo; Pista de Radiomodelismo de Vila Real, em Parada de Cunhos; Campo de 

Ténis da Levada, em Flores; Ginásio clube de Vila Real, na Rua Dr. Manuel Cardona, 
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com Natação, Karaté, Ginástica, Dança jazz e as Piscinas Municipais Cobertas, na Rua 

Diogo de Freitas. 

Em termos de saúde, Vila Real tem dois centros de saúde, um deles muito 

próximos da Escola Diogo Cão, e um Centro Hospitalar. 

Em termos naturais, Vila Real está rodeada pelo bonito Parque Natural do 

Alvão, pelo Parque Florestal, pelo Parque do Corgo (ao lado do qual ficava situado o 

estabelecimento de Ensino onde decorreram os nossos estágios), e pelo jardim Botânico 

da UTAD.  

A necessidade de caracterizar o meio envolvente a qualquer instituição 

educativa é de extrema importância, pois segundo Arfwedson (s/d: 18) “o conhecimento 

do contexto é fundamental, não só para a compreensão de alguns problemas da escola e 

procura de soluções adequadas, mas também para o fomento da ligação da escola com a 

comunidade, no sentido de enriquecer e servir ambas”. 

É de salientar que não se compreende a criança sem se conhecer o seu contexto 

de vida, o mundo onde habita, cresce e aprende. De facto, a criança encontra-se inserida 

num meio e vai-se socializando aos poucos através das trocas que faz com ele. Este 

conhecimento do meio natural e humano é ainda importante para uma ajustada 

integração, participação e intervenção, por parte da família e da comunidade e, por 

conseguinte, a relação entre escola/meio é fundamental, uma vez que: 

(…) cria situações de empatia que beneficiam as interacções alunos-professores e 

pais professores [e] permite um melhor conhecimento dos docentes da realidade 

social, económica e cultural do meio, tornando-os mais capazes de identificarem e 

localizarem as dificuldades de aprendizagem. (Marques 1983:67) 

É de extrema importância que os professores utilizem os recursos disponíveis 

na comunidade não só para relacionar a escola com o meio, mas igualmente para que as 

crianças se sintam familiarizadas com a escola, pois como diz Drouet (1997: 149) “só 

utilizando os recursos que a comunidade oferece é que a escola conseguirá tornar-se 

num ambiente propício à educação das crianças dessa mesma comunidade”.  

No caso particular da Escola do E B 1 de Vila Real nº3, tivemos sempre em 

conta o meio no processo de ensino/aprendizagem, pois estamos cientes de que as 

técnicas educativas não podem dissociar-se do meio geográfico, económico-social e 

familiar. 
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2. Agrupamentos de escolas 

O Ministério da Educação criou vários órgãos que funcionam como extensões 

dele próprio, com a finalidade de uma melhor gestão e administração das escolas. 

Estes órgãos são denominados de Direções Regionais de Educação (DRE’S), 

que se dividem em três regiões do país: A Direção Regional do Norte (DREN), a 

Direção Regional do Centro (DREC) e a Direção Regional do Sul (DRES). Existem 

ainda os Agrupamentos de Escolas, que anteriormente eram horizontais, formados 

apenas por escolas do mesmo nível de ensino e que atualmente são verticais 

constituídos por escolas de vários níveis de escolaridade permitindo, desta forma, a 

possibilidade da existência de uma melhor articulação entre esses mesmos níveis. 

Segundo o Decreto-Lei nº 115-A/98: 

 

O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios 

de administração e gestão, constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar 

e de um ou mais níveis de ensino, a partir de um projecto pedagógico comum, com 

vista à realização das finalidades seguintes: 

a) Favorecer um percurso sequencial e articulado dos alunos 

abrangidos pela escolaridade obrigatória numa dada área geográfica; 

b) Superar situações de isolamento de estabelecimentos e prevenir a 

exclusão social; 

c) Reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos que o 

integram e o aproveitamento racional dos recursos; 

d) Garantir a aplicação de um regime de autonomia, administração e 

gestão, nos termos do presente diploma; 

e) Valorizar e enquadrar experiências em curso. (Decreto-Lei nº 115-

A/98, capítulo I, artigo 5º) 

 

Às DRE’S foram delegadas algumas competências que as tornam órgãos de 

consulta, sem que, no entanto, tenham poderes administrativos, uma vez que estas 

decisões continuam a ser tomadas pelo órgão central, ou seja, o Ministério da Educação. 

As DRE’S orientam as escolas agregadas seguindo as diretrizes imanadas pelo ME. 

Com efeito pode ler-se que: 

A autonomia das escolas e a descentralização constituem aspectos fundamentais de 

uma nova organização da educação, com o objectivo de concretizar na vida da 
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escola a democratização, a igualdade de oportunidades e a qualidade do serviço 

público de educação. (Decreto-Lei nº 115-A/98, capítulo I, artigo 5º) 

O agrupamento ao qual pertencia o contexto escolar onde realizámos os 

estágios I e II era o Agrupamento Vertical de Escolas Diogo Cão (AVEDC) e foi 

homologado em 26 de Junho do ano 2003. Este agrupamento resulta da junção da EB 

2,3 Diogo Cão e do Agrupamento Horizontal “Do Alvão às Portas da Bila”, no entanto 

em Julho de 2007 associou-se com o Agrupamento Horizontal D. Dinis. (Agrupamento 

Vertical de Escolas Diogo Cão, s/d). 

Os documentos orientadores da prática educativa fornecidos pelo agrupamento 

para as escolas são: O Projeto Educativo (PE), o Plano Anual de Atividades (PAA) e o 

Regulamento Interno. De acordo com o Decreto-Lei nº 75/2008, os documentos 

referenciados constituem instrumentos de autonomia das escolas, sendo desta forma 

evidente que estas se socorram destes documentos para praticar a sua autonomia em 

relação ao poder central, o ME, aproximando-se também da sua comunidade 

envolvente. “ (…) O projeto educativo, o regulamento interno, os planos anual e 

plurianual de actividades e o orçamento constituem instrumentos do exercício da 

autonomia de todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas (…).” 

(Decreto-Lei nº 75/2008, capítulo II, artigo 9º). 

 

 

3. Estabelecimentos Educativos 

Os estabelecimentos educativos devem reunir as condições necessárias para 

que os profissionais e as crianças que os frequentam se sintam determinados a realizar 

as suas funções. 

Temos que lhe dar todas as possibilidades de se exercer, deixando-lhe a máxima 

liberdade; [...] a criança tem de ser livre, para, sem as nossas interferências, 

aproveitar do exterior aquilo que lhe convém. (Silva, 2000: 207 apud Lopes, 2006: 

70) 

A sala de aula é o espaço onde os alunos passam mais tempo. Desta forma, é 

um lugar importante e deve ser considerado relevante na aprendizagem dos alunos, pelo 

que são já muitos os estudos que evidenciam este aspecto. 
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Um estudo realizado por Robert Sommer (apud Leite & Malpique, 1983:111), 

sobre Espaço e Aprendizagem, revela que o lugar que o aluno ocupa na sala de aula 

pode influenciar a sua participação e comportamento, na medida em que “ (…) a 

especificação do espaço das pessoas parece ser um facto da vida institucional”.  

Battini (apud Forneiro, 1998:231), também salienta que o espaço para uma 

criança é aquilo que ela sente, o que vê, o que faz nele, defendendo ainda que: “ (…) o 

ambiente é, por si mesmo, um «educador(a)» tanto das crianças como dos adultos.” 

(apud Forneiro 1998:241). Por seu turno e de acordo com Bassedas; Huguet & Solé 

(1999:106), “Se o espaço for muito pequeno, pouco iluminado e não acolhedor, 

provavelmente vai gerar apatia, agressividade, nervosismo e uma sensação de incómodo 

nas crianças.” Em contra partida salienta que, se “Os espaços [forem] amplos e com boa 

visibilidade produzem um ambiente mais tranquilo e relaxante”. (Bassedas; Huguet & 

Solé, 1999:108) 

O Estabelecimento Educativo onde se realizou o nosso estágio, cumpria os 

requisitos atrás mencionados, pois entre outros aspetos, a sala de aula tinha as medidas 

necessárias para o número de alunos que comportava, além de ser bastante iluminada, 

com espaços amplos e muito acolhedora. O espaço exterior era muito amplo, ficando 

muito próximo do parque florestal do Corgo e da comunidade envolvente. 

 

 

3.1. Contexto de Estágio 

A instituição onde decorreram os estágios I e II, foi a Escola do E B 1 de Vila 

Real nº 3, que por vezes e devido à sua proximidade com o parque e o rio Corgo é 

também apelidada por Escola do Corgo. 

A Escola do EB 1 de Vila Real nº 3, é uma instituição da Rede Pública1 e 

pertence ao Agrupamento Vertical da Escola EB 2,3 Diogo Cão. No mesmo edifício 

encontrava-se a funcionar o Jardim-de-Infância de S. Pedro. 

A instituição era constituída por um pavilhão com dois pisos e possuía duas 

entradas, uma principal e outra pelo Parque Corgo.  

                                                 
1  A Rede Pública integra os estabelecimentos criados pelo ministério da educação e estão dependentes da 

administração pública central e local. 
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No rés-do-chão existiam duas salas onde decorriam as aulas do 1º Ciclo, um 

átrio de dimensões reduzidas, seis casas de banho para os alunos (três para meninos e 

três para meninas) e duas casas de banho para os professores, uma cozinha e a cantina. 

No 1º andar, existiam duas salas onde funcionavam as atividades do Jardim-de-

Infância e um gabinete de reduzidas dimensões para os professores, onde estava 

colocado um computador com acesso à Internet.  

A sala onde decorreu o estágio ficava no rés-do-chão, da responsabilidade da 

professora titular de turma Dulcídia Cruz.  

O acesso ao 1º piso era feito por uma escadaria de dois lances no interior do 

edifício. Entre estes dois lances encontravam-se as arrecadações de cada uma das salas 

do Jardim, assim como dois armários. 

A área exterior era constituída por dois campos de jogos, um (o maior) com 

balizas e o outro (menor) com uma tabela de basquetebol. Estes estavam divididos por 

um muro baixo e uma estrutura de rede suficientemente alta para evitar “confusões” 

com as bolas durante os jogos. Esta rede também resguardava todo o recinto do recreio.  

Esta escola possibilitava o desenvolvimento de atividades com hortas e jardins, 

da responsabilidade das crianças, sob orientação das professoras, e de acordo com os 

princípios da agricultura biológica, atendendo a que a turma estava envolvida no 

Programa Eco- Escolas, conforme Plano de Ação em anexo2, tendo obtido o mais alto 

Galardão deste programa e o terceiro lugar a nível nacional no concurso Brigada Verde 

com o projeto “Amigos do ambiente”.  

Em 2003, foi construída uma sala pré fabricada que funcionava como refeitório 

e sala de prolongamento de horário para os alunos do Jardim-de-infância e 1º Ciclo.  

Possuía ainda um alpendre construído em 2002 com o piso em cimento que 

servia todos os alunos e era destinada a jogos e brincadeiras, tinha ainda um grande 

espaço térreo com árvores e jardim. 

Esta escola funcionava em horário letivo entre as nove e as dezassete horas e 

trinta minutos. Das doze horas às treze horas e quarenta e cinco minutos era o intervalo 

para o almoço e a partir das dezasseis horas desenrolavam-se as atividades de 

enriquecimento curricular. 

                                                 
2 O Plano de ação no âmbito do Programa Eco-Escolas, da Escola E.B 1 do Corgo, nº 3 de Vila 

Real, pode ser conferido no anexo em CD n.º 1  
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A Professora Titular da Turma 1, turma de estágio, era a Professora Dulcídia 

Cruz, mas a responsável pelo estabelecimento era a Professora Maria das Dores da 

Costa Gil, professora Titular da Turma 2 que juntamente com o AVEDC- Departamento 

do 1º CEB e o ME cordenavam a escola, ainda que a níveis muito diferentes, uma vez 

que o ME apenas concebia as diretrizes e cada agrupamento e respetiva escola, 

adequavam essas mesmas diretrizes à sua realidade escolar. 

Esta escola funcionava em regime normal e a oferta extra-curricular que 

possuía passava pelas atividades de enriquecimento curricular- AEC de Ensino de 

Inglês, Ensino de Música, Atividade Física e Desportiva e apoio ao estudo. 

Quanto ao atendimento aos Encarregados de Educação, este estava agendado 

para as primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês, das treze horas e quarenta e 

cinco minutos às catorze horas e trinta minutos, no entanto a docente mostrava-se 

disponível para receber os Encarregados de Educação em horário diferente, caso 

houvesse necessidade. 

 

 

3.1.1. Sala de Aula/Materiais Educativos 

O espaço onde decorre a ação educativa é de extrema importância para o seu 

sucesso. A organização da sala de aula influencia o ambiente que se pretende criar. Este 

ambiente é fundamental no desencadeamento das aprendizagens. Numa sala impessoal, 

fria, estéril, que não apela à imaginação e à criatividade, não é possível abrir a nossa 

mente a coisas novas. A escola e a sala de aula têm de ser espaços onde apeteça estar, 

onde paire o sentimento de segurança e motivação, onde se sinta a satisfação de 

aprender.  

A principal característica que uma sala de aula deve ter é proporcionar às 

crianças um ambiente acolhedor para que elas se sintam bem, que estejam em harmonia 

com o espaço e os objetos. Ao planificar-se o espaço há que pensar nas suas funções 

didáticas, na segurança física e psicológica das crianças e nas suas necessidades, 

proporcionando-lhe também uma certa autonomia. Na idade do 1º ciclo, as crianças 

encontram-se numa fase de construção de identidade e o espaço deve possibilitar o 

movimento e a utilização de objetos, ao mesmo tempo que promove o relacionamento 

com os outros. Deste modo, numa sala de aula devem estar presentes componentes que 
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reflitam a realidade e componentes que personifiquem a realidade, que permitam a 

interpretação e a criação pessoal. 

A organização e gestão dos espaços e materiais deve ser tida muito em conta, 

uma vez que, “ (…) são expressão das intenções educativas e da dinâmica do grupo, 

sendo indispensável que o educador se interrogue sobre a função e finalidades 

educativas dos materiais de modo a planear e fundamentar as razões dessa 

organização.” (Silva, 1997: 37) 

De facto, a organização de um espaço seriado foi uma das grandes 

transformações técnicas do ensino elementar. Através da marcação de lugares 

individuais tornou-se exequível o controlo de cada aluno e o trabalho simultâneo de 

todos, gerindo-se de uma forma mais eficaz o tempo de aprendizagem. Por sua vez, os 

espaços asseguram a fixação e possibilitam a circulação; desenham os segmentos 

individuais e determinam ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; 

garantem a obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e 

dos gestos.  

Um estudo, levado a cabo por Robert Sommer sobre “Espaço e 

Aprendizagem”, revelou que o lugar que o aluno ocupa na sala de aula pode influenciar 

a sua participação e comportamento: 

Cada aluno deve ter a possibilidade de mudar de lugar sempre que sinta essa 

necessidade: ir para trás quando está tenso, vir para a frente quando está interessado. 

Esta dinâmica permanente do lugar pode ajudar a um equilíbrio interno e não altera 

a estrutura fundamental da aula. (Carneiro; Leite & Malpique, 1983:112). 

A importância conferida ao lugar dentro da sala de aula é ainda destacada por 

Carneiro; Leite & Malpique (1983:11) que referem que “ Os lugares escolhidos pelos 

alunos, no princípio do ano letivo, podem dar importantes indicações 

sociopsicológicas”. Assim, Foucault defende que “a disciplina resulta, antes de mais, da 

distribuição dos indivíduos no espaço” (Foucault, 1975, apud Carneiro; Leite; 

Malpique, 1983: 105). Esta distribuição vai condicionar as relações de poder entre o 

professor e os alunos, pelo que, existem três situações tipo de aulas: a aula tradicional, a 

aula ativa e a aula não diretiva. 

A aula tradicional reduz-se à expressão de Sommer “senta-te e aprende” 

(Sommer, apud Carneiro, Leite & Malpique, 1983:105). Segundo esta ótica, o espaço, a 

mobilidade, postura e tempo de palavra são totalmente diferentes para o professor e para 
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o aluno, os quais iremos apresentar: 

• Espaço: o professor tem muito mais espaço livre que os alunos, dado que 

estes estão reduzidos à carteira e à fila que lhe dá acesso. 

• Mobilidade: o docente pode levantar-se e movimentar-se entre os alunos, 

enquanto que estes se encontram sempre sentados na carteira e só se podem levantar 

com autorização. 

• Postura: o docente senta-se atrás da secretária, olha de cima do estrado e 

escreve no quadro de costas para os alunos. Por sua vez, os alunos limitados à carteira, 

vêm de baixo e olham para a frente. 

• Tempo de palavra: o professor tem quase a totalidade do uso da palavra 

(a comunicação faz-se num só sentido: exposição do saber). O aluno limita-se a 

responder a perguntas, ou a ler obedecendo a uma ordem. São proibidas as interações 

entre os alunos. 

Por sua vez, a aula ativa é totalmente o oposto de aula tradicional:  

• Espaço: o espaço da aula não é previamente determinado, varia conforme 

as situações de aprendizagem. 

• Mobilidade: tanto o professor como o aluno têm liberdade para se mover. 

• Postura: tanto o professor como o aluno têm liberdade de atitudes 

corporais. 

• Tempo de palavra: a comunicação faz-se em dois sentidos. O saber é uma 

troca: o saber do professor entra como uma parte, entre as outras adquiridas pelos 

alunos nas suas pesquisas. As interações são baseadas no trabalho em grupo e na 

especificidade da investigação. O professor conduz e anima a procura do saber. 

Comparativamente à aula diretiva esta deriva de uma expressão de Valery “A 

maior liberdade vem do maior rigor” (Valery, apud Carneiro; Leite; Malpique, 

1983:108). 

• Espaço: o espaço da aula é qualquer um e organizado por quem o utiliza. 

• Mobilidade: há uma liberdade total de movimentos. 

• Postura: total liberdade de atitudes corporais. 

• Tempo de palavra: as interações são livres e a comunicação faz-se em 

todos os sentidos. O saber pertence ao grupo. 

A organização dos espaços deve ser orientada de forma a criar um ambiente 

rico e estimulante de aprendizagem (um recurso de aprendizagem e desenvolvimento 
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pessoal). De acordo com Zabalza (1998: 241), “A ideia de espaço faz alusão, mais do 

que aos componentes isolados que o formam, à particular relação que se estabelece 

entre ele e as pessoas que o frequentam.”  

A sala de aulas da Turma 1, onde decorreu o estágio, possuía boas dimensões 

tendo em conta o número de alunos. Nesta sala existiam três quadros pretos, um era 

utilizado para expor os conteúdos lecionados e os outros eram utilizados para exposição 

de trabalhos realizados pelos alunos. No que diz respeito aos armários existiam dois, 

onde as crianças e a docente colocavam os materiais didáticos. 

As paredes da sala de aula estavam decoradas com bastantes trabalhos 

realizados pelos alunos, que eram renovados com bastante frequência, uma vez que as 

crianças desta sala eram bastante ativas e criativas. Na sala existiam lugares específicos 

consoante o tipo de trabalho a expor, assim, um trabalho de projeto era afixado num 

determinado lugar, assim como um trabalho de pintura, um desenho temático, o jornal, 

etc. Nesta sala existia um computador, destinado à pesquisa para projetos e trabalhos de 

grupo, assim como, uma impressora e a sua utilização era da responsabilidade da 

docente. Existia também um espaço com uma bancada e um lavatório, uma estante onde 

podíamos encontrar todo o tipo de material necessário à realização das diferentes 

experiências e outro onde os instrumentos de registo e avaliação se encontravam 

arquivados. 

Logo à entrada da porta existia um cabide, onde as crianças colocavam os seus 

casacos. Nesta sala havia ainda uma despensa para guardar materiais necessários às 

várias atividades realizadas pelos alunos. Quanto à iluminação, esta era uma sala 

bastante iluminada, não só devido à iluminação artificial como também à natural, uma 

vez que possuía janelas bastante grandes.  

Tudo na sala estava ao alcance das crianças, para que estas pudessem aceder 

aos materiais sempre que o desejassem, com autonomia e responsabilidade.  

A sala de aula estava sempre limpa, tanto pela eficiência da assistente 

operacional, como pelo sentido de preservação dos espaços que as crianças tinham.  
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3.1.2. Caracterização da Turma 

A Turma 1 era formada por 24 alunos, (15 alunos do 2º ano de escolaridade e 9 

alunos do 3º ano de escolaridade), com ritmos de trabalho diversificados, atendendo aos 

diferentes níveis de desenvolvimento. 

Existia um aluno com nacionalidade russa, não dominando, por isso, o 

português padrão. Três alunos foram referenciados pela professora da turma, para 

acompanhamento realizado no ano anterior pelos Serviços de Psicologia e Orientação 

do Agrupamento, à semelhança do que tinha acontecido no ano transato. 

Na turma havia um aluno do 2º ano de escolaridade, que foi alvo de um Plano 

de Desenvolvimento, pelo que se desenvolveu o Plano Curricular previsto para o 3ºano 

de escolaridade.  

Os alunos desta turma eram muito alegres, brincalhões e dinâmicos e quando 

lhe eram propostas atividades executavam-nas com vontade e com empenho.  

É de salientar que este grupo não apresentava aversão em relação a materiais 

menos onerosos como material de desperdício, atendendo ao contributo da professora 

titular de turma e também ao nosso, como estagiários, as crianças estavam alertadas 

para a relevância do ambiente e a importância da reciclagem, tendo a escola uma 

bandeira do Eco-Escolas hasteada no seu exterior. 

A maioria dos alunos deslocava-se para a escola em transporte próprio 

(Encarregados de Educação), demorando cerca de quinze minutos a chegar à escola. 

As atividades preferidas dos alunos eram: jogar futebol, brincar, ver televisão, 

fazer jogos de matemática no computador Magalhães e só algumas crianças é que 

referiram a leitura como uma das suas atividades preferidas, daí a preocupação com a 

diversidade de textos a trabalhar com estas crianças para lhes incutir o gosto pela leitura 

e escrita. 

Em relação ao ambiente familiar e ao que este representa em relação à 

estabilidade emocional e ao bem-estar da criança e, uma vez que a escola deve 

completar a educação que é transmitida em contexto familiar, houve sempre da nossa 

parte a preocupação de estar o mais possível informados sobre esse mesmo ambiente 

familiar dos alunos. 

Procurámos apurar, de início, se todas as crianças viviam com os seus 

progenitores, se tinham irmãos com quem viviam e pudemos constatar que alguns 
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viviam com outros membros da família, como, por exemplo, avós, para além dos 

progenitores e irmãos.  

Em relação aos progenitores, nenhum era analfabeto, alguns tinham o 12º ano 

de escolaridade completo e outros tinham um curso superior. No que diz respeito à faixa 

etária, as mães situavam-se entre os trinta e dois e os trinta e seis anos de idade, já os 

pais situavam-se entre os trinta e sete e os quarenta e um anos de idade. 

Resta-nos atestar que a aplicação didática das atividades por nós desenvolvidas 

constituíram uma mais-valia para a educação e formação das crianças, uma vez que se 

pôde verificar um significativo desenvolvimento dos alunos ao longo do percurso letivo.  
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II. Atividade Educativa  

No que diz respeito à atividade educativa no 1º Ciclo do Ensino Básico, é 

importante referir que compete ao professor preparar atividades bastante ricas e 

estimulantes, assim como deve também articular os saberes das diversas áreas 

curriculares. 

Por ensino deve entender-se: “(…) a acção profissional inteligente e informada 

de fazer com que alguém aprenda, ou seja, se aproprie desse conhecimento e se torne 

competente nele” (Roldão, 2004:57). 

Durante o período letivo, existem momentos de trabalho em grande grupo, em 

pequenos grupos e individuais. Estes momentos devem ser dinamizados pelo professor. 

É importante, neste momento, frisar que o professor deve respeitar o ritmo de 

trabalho de cada criança, o que permite à criança entender que ela é valorizada, aceite, e 

principalmente que é importante. Para Bassedas et al (1999: 100): 

O tempo de aprender e o tempo de viver e crescer não estão separados e, em todo 

o momento, a criança cresce e aprende graças à acção educativa das pessoas que 

a envolvem (…) e às experiências que tem no seu contexto. Por esse motivo, 

quando planificamos o que faremos (…), devemos considerar “todos os 

momentos” da jornada, reflectindo e valorizando os diferentes aspectos que aqui 

incidem. 

A atividade educativa engloba tudo aquilo que é trabalhado no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Desta forma, para que houvesse uniformização dos conteúdos a abordar 

no 1º Ciclo em todas as escolas foram criadas, pelo Ministério da Educação, a 

Organização Curricular e Programas do 1º Ciclo do Ensino Básico que são 

constituídos por várias áreas curriculares diciplinares e não diciplinares, distribuídas em 

25 horas semanais. 

Deste modo, refere o Ministério da Educação que: 

(…) os programas propostos para o 1º Ciclo implicam que o desenvolvimento da 

educação escolar, ao longo das idades abrangidas, constitua uma oportunidade 

para que os alunos realizem experiências de aprendizagem activas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, o direito 

ao sucesso escolar de cada aluno (Ministério da Educação 2004: 23). 

As áreas curriculares disciplinares a que acima nos referimos são: Matemática, 

Língua Portuguesa, Estudo do Meio e Expressões. As áreas curriculares não 
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disciplinares agregam a Área de Projeto, o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica. 

A estas acrescenta-se uma optativa que é a Educação Moral e Religiosa.  

[…] Consideram-se as seguintes áreas curriculares não disciplinares: 

a) Área de projecto, visando a concepção, realização e avaliação de projectos, 

através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de 

problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as 

necessidades e os interesses dos alunos; 

b) Estudo acompanhado, visando a aquisição de competências que permitam a 

apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o 

desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez 

maior autonomia na realização das aprendizagens; 

c) Formação cívica, espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 

para a cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

como elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, 

críticos, activos e intervenientes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos e à sua participação, individual e colectiva, na 

vida da turma, da escola e da comunidade (Ponto 3, art. 5.º, Decreto-Lei n.º 

6/2001 de 18 de Janeiro). 

Os documentos da organização curricular prevêem ainda a possibilidade de 

existência de atividades de enriquecimento, de caráter facultativo, as Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AEC). 

O programa do 1.º Ciclo valoriza muito a produção de experiências de 

aprendizagem ativas, significativas, diversificadas, integradas e socializadoras que 

garantam o sucesso escolar dos alunos. Para que essas aprendizagens sucedam é 

fundamental que: 

Os alunos tirem o máximo partido delas para se integrarem da forma mais 

harmoniosa possível no mundo em geral e nas comunidades em que se irão 

integrar. Para que essa integração se dê da melhor forma nas vivências e 

experiências humanas que vão ocorrendo no mundo em geral e em cada uma das 

comunidades, a aprendizagem deve ir modificando e acrescentando novos 

significados acerca do mundo e das experiências de vida de modo a provocar a 

desejada integração harmoniosa (Valadares; Moreira, 2009: 27). 

Segundo (Sanches 2001: 23), “o saber é construído todos os dias e todos os 

dias renovado, pelo que o saber de hoje já ultrapassou o de ontem”. Neste sentido, 

interessa realçar que cabe ao professor estabelecer objetivos de acordo com o currículo 
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em vigor, planear e executar com os alunos práticas de aprendizagem diversificadas e 

estimulantes, criar momentos de discussão e de reflexão, fazer com que os seus alunos 

se comportem de acordo com as normas sociais valorizadas na comunidade e 

estabelecer uma atmosfera de aprendizagem. (Serrazina 2000: 15). 

Com grande regularidade se fala hoje em Ensino-Aprendizagem, mas segundo 

Pacheco (1999:38) “a relação entre ensino e aprendizagem vai para além da relação 

entre acções instrutivas por parte do professor e efeitos de aprendizagem nos alunos.” 

Ao que Kubo & Botomé (s/d) adicionam que “raramente fica claro que as palavras 

referem-se a um “processo” e não a “coisas estáticas” ou fixas. Nem sequer pode ser 

dito que correspondam a dois processos independentes ou separados”. 

Os autores anteriormente referidos referem que a expressão “ensinar” se aplica 

à ação do professor: “ (…) A relação entre o que o professor faz e a efectiva 

aprendizagem do aluno é o que, mais apropriadamente, pode ser chamado de ensinar 

(…).” Já em relação a “aprender” os mesmos autores referem que: “(…) acontece com o 

aluno como decorrência desse fazer do professor(…)” ( Kubo & Botomé s/d: 5). 

 

 

1. Planeamento e Reflexão 

Para que a atividade educativa possa proporcionar aprendizagens significativas 

às crianças, o professor necessita de planificar3
 a sua ação. 

Desde sempre que o professor se confrontou com a necessidade de planificar. 

De acordo com Tavares & Alarcão (2008: 158):  

Por planificar entende-se a actividade que consiste em definir e sequenciar os 

objectivos do nosso ensino e da aprendizagem dos nossos alunos, determinar 

processos para avaliar se eles foram conseguidos, prever algumas estratégias de 

ensino/aprendizagem e seleccionar materiais auxiliares.  

Como nos refere Vasconcelos (1991), baseada nas ideias de Garcia-Tuñón 

(s/d), existem quatro funções da planificação: 

�  Ser um instrumento integrador, visto que tem como objectivo fazer a 

união entre as actividades; 

                                                 
3 As planificações das actividades desenvolvidas, no 1º Ciclo do Ensino Básico podem ser 

conferidas nos anexos em CD n.º 2 e 3 
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�  Ser garantia de que as actividades se interliguem; 

�  Ser base imprescindível para avaliar o trabalho desenvolvido; 

�  Ser um instrumento dinâmico que permite a adequação para que se 

realizem aprendizagens mais válidas. 

No que diz respeito à importância de planificar, Cortesão e Torres (1989: 70) 

indicam que:  

Na medida em que a acção educativa põe em causa o presente e o futuro da 

criança, do adolescente e do jovem, pondo consequentemente em causa a própria 

comunidade, não se pode permitir que ela se desenrole ao sabor dos acasos da 

improvisação. Também não pode ser estruturada na exclusividade do bom senso 

e da intuição de quem a pratica. 

E para que devem os professores planificar? Clark e Yinger, 1979 (apud 

Zabalza, 1994: 48), levaram a cabo um estudo em que perguntaram a um conjunto de 

professores por que razão, planificavam. As respostas foram agrupadas em três tipos de 

categorias:  

- os que planificavam para satisfazer as suas próprias necessidades pessoais: 

reduzir a ansiedade e a incerteza que o seu trabalho lhes criava, definir uma 

orientação que lhes desse confiança, segurança, etc.; 

- os que chamavam planificação à determinação dos objectivos a alcançar no 

termo do processo de instrução: que conteúdos deveriam ser aprendidos para se 

saber que materiais deveriam ser preparados e que actividades teriam que ser 

organizadas, que distribuição do tempo, etc.; 

- os que chamavam planificação às estratégias de actuação durante o processo de 

instrução: qual a melhor forma de organizar os alunos, como começar as 

actividades, que marcos de referência para a avaliação, etc. 

Os agentes educativos devem reger a sua prática educativa de forma planeada e 

reflexiva, tendo como linhas mestres alguns documentos orientadores. Desta forma, 

planear e refletir encontram a sua fundamentação no facto de: 

(…) o momento da planificação constitui-se como acção a construir, sendo, por 

definição, um momento prospectivo à acção. A acção, por sua vez, encontra a 

sua fundamentação na planificação. (…) A reflexão é retrospectiva e 

prospectiva: olha-se para o que foi feito de modo a localizar problemas na 

estratégia de acção utilizada, procurando dela retirar algum significado, mas com 
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o objectivo de se reconstruir a situação, constituindo a reflexão uma base para a 

reformulação da planificação inicial. (Sá-Chaves, 1997: 126-127) 

Torna-se importante, então, que no início do ano letivo haja uma perspetiva 

abrangente sobre o processo de ensino-aprendizagem a desenvolver, devendo planificar-

se a longo prazo. 

Antes do início do ano (por exemplo, na última quinzena de Setembro) a 

primeira preocupação dos professores deve consistir em delinear globalmente a 

acção a ser empreendida ao longo de todo o ano escolar, isto é, em elaborar o 

Plano a Longo Prazo. (Cortesão e Torres, 1989: 70).  

Neste género de planos, o professor procura selecionar os conteúdos a serem 

abordados ao longo do ano, e distribui-os de forma coerente ao longo do ano, tendo em 

atenção a turma em que vai trabalhar:  

Ao elaborar um plano de trabalho que se irá realizar no decurso de todo o ano 

lectivo, é fundamentalmente necessário, como se viu já, tomar em linha de conta 

os dados contidos no programa (nomeadamente os esquemas conceptuais, as 

finalidades, e temas organizadores) e considerar também os elementos relativos 

ao contexto geral em que se irá trabalhar (Cortesão 1989: 100).  

Segundo Cortesão (1989: 100) também é necessário identificar os objetivos 

gerais que se pretendem atingir, de modo a executar-se um bom Plano a Longo Prazo. 

Deve-se também analisar e tomar em conta decisões basilares, referentes à ordem e 

articulação dos conteúdos e estabelecer-se algumas estratégias, decidindo sobre o tempo 

que se dispõe para as diferentes atividades a empreender. Em relação ao que foi dito, 

Cortesão (1989: 71), refere que “ainda antes do início do ano lectivo e durante o seu 

desenrolar, é necessário elaborar planos de amplitude média correspondente à extensão 

de cada um dos blocos de aprendizagem considerados nos planos a longo prazo – 

Planos a Médio Prazo”. 

Estes tipos de planos têm em consideração as planificações traçadas a longo 

prazo, mas abrangem um período de tempo mais reduzido, por isso as estratégias já 

podem ser mais específicas e mais adequadas ao grupo de alunos em concreto, como 

nos indica Cortesão (1989: 112):  

Também aqui se definem os objectivos, seleccionam conteúdos a privilegiar, 

identificam estratégias, estabelecem tempos de realização e se prevêem 
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actividades de avaliação. Só que neste caso tudo se passa com mais pormenor, 

pesando muito mais a preocupação de adequar as propostas às características do 

contexto. 

Neste género de planos, pretende-se clarificar os objetivos gerais considerados 

no plano a longo prazo através de objetivos específicos ou operacionais de forma, a que 

se possa verificar se os objetivos gerais estão a ser alcançados pelos alunos ou não. Se 

estes não estiverem a ser alcançados pelos alunos, há que definir novos objetivos de 

aprendizagem, refletindo sobre se a distribuição de conteúdos expressos no plano a 

longo prazo foi a mais acertada. Por outro lado, devem ser examinadas as estratégias e 

atividades propostas no plano a longo prazo e pormenorizá-las (Torres, 1989). A 

inclusão do meio e a adequação do plano a este é de extrema importância, pois se isso 

não acontecer os planos sugeridos podem correr “o risco de não interessarem ou de 

serem inacessíveis aos alunos” (Torres, 1989: 113). 

É também importante planificar a curto prazo, o dia a dia, podendo assim ser 

registadas, ao pormenor, o que se pretende fazer em cada momento, desde os objetivos 

que os alunos vão atingir numa determinada situação, tempo de distribuição de 

determinadas tarefas, entre outros. 

Durante o ano lectivo e focalizando a acção que se desenrola num contexto 

muito particular, é necessário elaborar planos de pequena amplitude 

correspondente às acções que no dia-a-dia vão concretizar as diferentes parcelas 

dos planos a médio prazo – Planos a Curto Prazo (Cortesão; Torres, 1989: 71).  

Este tipo de planos são também comummente designados de plano de aula, são 

atualmente pouco usados pelos docentes, como podemos apurar num estudo levado a 

cabo por Pacheco (1990: 48):  

Da opinião dos professores, quanto ao tipo de planificações por unidades 

temporais […], verifica-se um maior interesse pela planificação anual porque 

lhes permite uma contabilidade das aulas e um planeamento de actividades que 

possibilitam o cumprimento do programa. Atribuem pouca importância à 

planificação de unidade e de aula, embora um professor considere que todos 

estes tipos de planificação têm o mesmo interesse e os mesmos objectivos. 

Foi precisamente este tipo de planificação que nos foi sugerido executar 

durante o nosso estágio. As planificações que realizámos durante os estágios I e II, eram 

semanais e englobavam as seguintes componentes: 
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• Competências 

Segundo Roldão (2004: 18-19), competências são o fim que se pretende atingir 

com o ensino-aprendizagem. A mesma autora refere-nos também que ao contrário de 

outras aprendizagens, as competências não se esquecem, uma vez que são “saberes em 

uso”. 

A palavra competência tornou-se muito conhecida nos anos 70, associada, numa 

das suas traduções inglesas – skill – ao trabalho orientado por objectivos, 

definidos com grande precisão técnica, proveniente das concepções behavioristas 

que marcam o ensino nessa época (…) é o seu carácter integrador e mobilizador 

de um conjunto vasto de conhecimentos (…). (Roldão, 2004: 18-19) 

• Objetivos 

Uma outra componente da planificação diz respeito aos objetivos, pelo que 

entendemos que um objetivo é o que pretendemos que uma criança desenvolva. 

Relativamente ao objetivo, Diéguez refere que “ é o comportamento esperado no aluno 

como consequência de determinadas actividades docentes e discentes que deve ser 

susceptível de observação e avaliação” (Diéguez, apud Pacheco s/d: 103). Por sua vez, 

Roldão (2004: 21-22), diz-nos que “ Um objectivo (…) é aquilo que pretendemos que o 

aluno aprenda”. 

Os objetivos podem ser gerais ou específicos: são gerais, quando são genéricos 

e, podem ser interpretados, concretizados de muitas maneiras, e são específicos, quando 

decorrem dos gerais, e representam aprendizagens mais concretas. 

Existem objetivos educativos que são mais complexos e que, por esse motivo, 

só podem ser atingidos a longo prazo. Nestes casos, estamos perante finalidades ou 

metas educativas. 

Nem todos os objetivos específicos revelam um comportamento que o aluno 

deve apresentar de forma observável. 

Segundo Marques (2001: 170) um objetivo educacional: 

Corresponde à operacionalização de um fim ou meta educativa. Há objectivos 

gerais, específicos e comportamentais. Esta sequência obedece a um critério de 

crescente especificidade e precisão. Os objectivos comportamentais salientam os 

comportamentos esperados dos alunos, a situação de teste e o critério de 

desempenho. 

• Conteúdos 
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Em relação aos conteúdos, é importante salientar a opinião de Arends (1995: 

62), que argumenta que “(…) uma importante tarefa de planificação para os professores 

continuará a ser a escolha do conteúdo mais apropriado das várias áreas temáticas para 

um determinado grupo de alunos”. A seleção dos conteúdos deve ter em conta a função 

dos objetivos, anteriormente propostos. Por seu turno, Roldão (2003: 16) refere-nos 

que: 

(…) os «conteúdos» (…) são essenciais (…) para nos tornarmos mais 

competentes – cientificamente, linguisticamente, historicamente, 

matematicamente …E por isso significa sermos capazes de usar adequadamente 

os conhecimentos – aplicar (…) analisar (…) interpretar (…) pensar (…) agir 

(…) nesses diferentes domínios do saber e, consequentemente, na vida social, 

pessoal e profissional. 

No nosso estágio, os conteúdos eram previamente selecionados pela professora 

cooperante para nos serem entregues. 

• Atividades 

As atividades devem ser escolhidas de acordo com as necessidades mais 

significativas do grupo de alunos, pois tal como nos refere Nicolau (2000: 150), “(…) 

planejar por atividades pressupõe flexibilidade e abertura para atender aos interesses das 

crianças”. 

As atividades de projeto nem sempre podem ser planificadas pois a maioria dos 

projetos surge de um acontecimento inesperado. Não obstante deste aspeto, Katz e 

Chard (1997: 179), chamam atenção para o facto da necessidade de se planificar um 

projeto que seja desenvolvido por várias semanas e que englobe toda a turma.  

• Avaliação 

No que diz respeito à avaliação e, para detetar as dificuldades dos alunos é 

muito importante que esta se realize.  

Segundo Marques (2001: 160) a avaliação é um: 

Conceito que designa o processo de confronto entre as metas estabelecidas e os 

resultados obtidos. A avaliação permite verificar o grau de consecução dos 

objectivos, através da comparação das metas com os resultados, ajuda a detectar 

as falhas e incorrecções no processo de ensino e aprendizagem e facilita a 

distribuição dos resultados escolares dos alunos de acordo com uma escala 

previamente definida.  
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Na verdade, “a avaliação é uma necessidade vital do ser humano porque lhe 

serve para orientar, de forma válida, as decisões individuais e colectivas” (Valadares et 

al 1998: 34). 

Para Ferreira (2007: 17-23), existem quatro funções da avaliação em contexto 

escolar, apoiado nas afirmações de Pacheco (1994), sendo elas: 

- função pedagógica, cujo objetivo é a preparação dos alunos para a vida em 

sociedade e a sua formação global. Por isso é a função mais evidente, uma vez que é 

através dela que os alunos são hierarquizados e certificados. 

- função social que se liga à certificação dos alunos no fim de um determinado 

período de ensino aprendizagem, onde as suas qualidades são reconhecidas perante a 

sociedade. “Tem por finalidade a selecção dos “mais capazes”, por serem aqueles que 

cumprem os objectivos de carácter mais complexo, o que constitui a função sumativa da 

avaliação, que se exprime por uma nota.” (Ferreira, 2007:20); 

- função de controlo, uma vez que, por vezes, os docentes usam a avaliação 

para manter o controlo da turma dentro da sala de aula. A avaliação tem também por 

parte dos alunos um caráter controlador, pois estimula-os para o trabalho e por fim: 

- função crítica, esta centra-se na constante melhoria do currículo e adequação 

dos programas às necessidades dos alunos a quem este vai ser “aplicado”. 

Para o desenvolvimento do processo avaliativo é essencial encontrar respostas 

às seguintes questões: porquê, o quê, como, quem e, quando avaliar. Em relação a estas 

questões Ferreira (2005: 55) refere o seguinte: 

(…) Não é suficiente avaliar os resultados de aprendizagem dos níveis mais 

simples do domínio cognitivo, através de testes e exames, pois também é 

necessário avaliar as atitudes, as competências dos alunos e os processos de os 

conseguir. 

Quanto às modalidades existentes de avaliação, estas denominam-se por 

“avaliação diagnóstica”, “avaliação formativa e “avaliação sumativa”. 

A primeira permite conhecer o domínio dos pré-requisitos necessários para a 

compreensão da nova unidade de ensino. A segunda permite detectar as 

dificuldades de aprendizagem e as deficiências no processo de ensino. Com a 

terceira, é possível verificar o grau de consecução dos objectivos (Marques, 

2001: 160). 

No que respeita à avaliação diagnóstica, esta informa o professor sobre qual é 
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“o grau de preparação do aluno antes de iniciar uma unidade de aprendizagem” 

(Ferreira 2007: 24). 

Para alguns autores o cariz da avaliação contempla, espontaneamente, uma 

identificação de algumas características dos alunos, logo todas as avaliações poderiam 

ser diagnósticas, Por este motivo, Ferreira (2007: 26, apud Hadji 2001), prefere a 

designação de avaliação prognóstica que: 

Permite um ajuste recíproco aprendiz/programa de estudos (seja pela 

modificação do programa, que será adaptado aos aprendizes, seja pela orientação 

dos aprendizes para subsistemas de formação mais adaptados a seus 

conhecimentos e competências actuais. 

No que respeita ao estágio, a tarefa de diagnosticar no início do ano lectivo os 

alunos já tinha sido realizada pela professora titular de turma, uma vez que só iniciámos 

o estágio no mês de outubro. No entanto, através da avaliação diagnóstica realizada pela 

professora cooperante, da nossa observação e de conversas informais com essa mesma 

professora foi possível descobrir as principais dificuldades dos alunos que mereceram 

destaque no desenrolar da atividade educativa durante todo o período de estágio. 

A avaliação diagnóstica “quando efectuada antes da instrução, […] tem como 

função principal a localização do aluno; isto é, tenta focalizar a instrução através da 

localização do ponto de partida mais adequado” Bloom, Hastings e Madaus, 1983 (in 

Ferreira, 2007: 24). Tendo isto em consideração, antes de lecionarmos novos conteúdos, 

no 1.º ciclo, fazíamos o levantamento das ideias prévias dos alunos, através do diálogo. 

Desta forma, estávamos a utilizar a avaliação diagnóstica e é através desta que: 

Se conhece de, o melhor possível, as características dos alunos da turma, no que 

respeita aos antecedentes que lhes permitam iniciar a aprendizagem, criando as 

condições necessárias à planificação do processo de ensino-aprendizagem pelo 

professor (Ferreira, 2007: 25). 

A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação no 1º 

ciclo, pois é realizada ao longo do processo de ensino aprendizagem, através do 

recurso a grelhas de auto-avaliação, trabalhos realizados pelos alunos, tanto a 

nível individual como coletivo, e ainda através de fichas de avaliação. Esta 

avaliação pretende regular o processo, adequando-o aos destinatários, por este 

motivo os erros dos alunos não são razão de punição, mas constituem, pontos 
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de partida para o Agente Educativo perceber o raciocínio dos alunos e 

descobrir onde falhou o processo de ensino, pelo que é pertinente referir que a: 

Avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino básico, 

assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e da 

aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de 

informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que 

ocorrem” (Despacho normativo, n.º30/ 2001). 

Há quem afirme que das várias funções da avaliação formativa a principal é a 

de informar, dado que “é a sua virtude informativa que é seu carácter essencial. A partir 

do momento em que informa, ela é formativa quer seja, instrumentalizada ou não, 

acidental ou deliberada, quantitativa ou qualitativa”, Hadji, (2001) in Ferreira, 2007: 

27).  

Durante o estágio no 1.º ciclo do Ensino Básico, a avaliação formativa 

realizada recaiu nos resultados das aprendizagens dos alunos, ou seja, nas fichas de 

trabalho e de consolidação de conceitos que eram realizadas durante as semanas de 

responsabilização e tinham como objetivo perceber o que já sabiam sobre os conteúdos 

abordados, assim como em fichas de avaliação formativa, de forma a avaliar os 

resultados das aprendizagens, mas procurámos sempre compreender o raciocínio destes 

alunos, uma vez que: 

A avaliação formativa tem como funções principais a informação dos vários 

intervenientes no acto educativo sobre o processo de ensino-aprendizagem, o 

feedback sobre os êxitos conseguidos e as dificuldades sentidas pelo aluno na 

aprendizagem e, ainda, a regulação da mesma, com a intervenção atempada no 

sentido de encaminhar o processo realizado pelo aluno (Ferreira, 2007: 27).  

Contudo não nos limitámos apenas a estes instrumentos de avaliação 

formativa, tendo também sido observada a evolução dos alunos e sido realizada uma 

reflexão sobre os percursos de aprendizagem destes, refletindo não apenas nos 

resultados quantitativos obtidos, mas também na evolução de cada um e o que isso 

representava, já que:  

A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem, com a 

recolha contínua de informações qualitativas/descritivas sobre os processos de 

ensino e de aprendizagem, e visa a informação e a adequação contínua das 
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estratégias e das actividades aos percursos de aprendizagem de cada aluno, numa 

perspectiva de ensino individualizado (Ferreira, 2007: 30). 

E para que compreendêssemos o que os alunos sentiam em relação às suas 

aprendizagens, promovíamos a sua autoavaliação. 

A autoavaliação obriga a uma reflexão por parte do aluno sobre a qualidade das 

suas aprendizagens, do seu comportamento e funciona para o professor como feedback 

do seu trabalho. Consistindo a autoavaliação “ no olhar crítico sobre o que se faz, 

enquanto se faz e/ou depois de se ter feito” (Veiga, Simão, 2005: 273), constitui um 

processo que não deve ser realizado pelo aluno só, após a execução da aprendizagem. 

Porque a autoavaliação do aluno só tem sentido se permitir ajudá-lo na aprendizagem, 

deve acontecer durante o processo da sua realização. 

A autoavaliação consiste na regulação do processo de aprendizagem pelo 

sujeito dessa aprendizagem: antecipação das operações a realizar para que determinada 

aprendizagem se verifique, identificação dos erros de percurso cometidos e procura de 

soluções alternativas. 

O docente pode e deve recorrer a vários instrumentos para fazer o registo e a 

análise de informações recolhidas, como, por exemplo: grelha de observação, lista de 

verificação, escala de graduação e diário de bordo (Ferreira, 2005).  

A grelha de observação é a mais aconselhável para avaliar a frequência dos 

comportamentos. 

As Listas de Verificação possibilitam uma recolha de informação precisa sobre 

as áreas curriculares que o aluno domina, aquelas que o aluno domina parcialmente, e as 

que ainda não domina. Possibilitam também que o professor avalie e proponha a melhor 

forma de trabalhar com o aluno, se através de estudo autónomo, se por intermédio de 

estudo acompanhado – através da orientação explícita do trabalho ou de trabalho directo 

com o aluno. 

Na escala de graduação, podemos avaliar a frequência e a qualidade de um 

comportamento, no entanto, só deve ser utilizada se houver necessidade da atribuição de 

notas quantitativamente, visto que o aluno é situado numa escala de graduação ou de 

classificação. Para além dos comportamentos a observar, possui níveis que indicam o 

grau ou a frequência com que são observados, como, por exemplo, nunca, algumas 

vezes e sempre. 
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Por fim o diário de bordo é um instrumento que o professor deve trazer sempre 

consigo para poder anotar as várias ocorrências observadas ao longo do dia e a 

interpretação que faz delas, que deve ser o mais pormenorizada e imparcial possível. 

Este instrumento tem sido sempre utilizado, pois durante o dia são várias as ocorrências 

significativas que observamos no grupo de alunos. 

Para além destes instrumentos de avaliação, existe um outro denominado 

portfólio que segundo Ferreira (2005:46), “ Consiste numa colecção planeada, 

organizada e sistemática de trabalhos significativos dos alunos, isto é, relevantes do 

percurso de aprendizagem (…) uma das suas principais características (…) é induzir o 

professor e o aluno à reflexão sobre o que se fez e como se fez”. 

A avaliação sumativa realiza-se no final de cada período letivo através de 

fichas de avaliação de Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e Expressão 

Plástica e, serve para classificar e medir, por norma, através de testes e exames, os 

resultados da aprendizagem, especialmente no domínio dos conteúdos dos alunos. Esta 

avaliação “consiste na formulação de um juízo globalizante sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens do aluno e das competências definidas para cada disciplina e área 

curricular” (Despacho Normativo nº30/2001). 

Esta modalidade de avaliação foi aplicada no contexto de estágio, através das 

fichas de final de trimestre4. Depois de as classificarmos de acordo com os critérios 

definidos, revelou-se uma mais-valia para o ensino-aprendizagem e para o nosso 

crescimento profissional, enquanto agentes educativos.  

 

 

2. Documentos Orientadores 

Existem documentos oficiais, divulgados pelo ME, pelo Agrupamento de 

Escolas e mesmo pela própria escola que são um apoio para o trabalho educativo, 

orientado pelos Agentes Educativos. Esses documentos são os seguintes: 

� Currículo, que no caso do 1º Ciclo é o Currículo Nacional do Ensino 

Básico (CNEB). 

                                                 
4 Estes documentos de avaliação podem ser conferidos em anexo nas planificações semanais 

presentes nos anexos em CD nº 2 e 3 
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O termo currículo designa “(…) o conjunto das aprendizagens propostas e 

realizadas, tendo em vista alcançar as finalidades de um curso ou de um plano de 

formação.” (Marques, s/d: 41). Este documento é muito importante, pois além de 

auxiliar a planificação para o 1º Ciclo do Ensino Básico, determina qual o 

desenvolvimento das competências a alcançar no final da Educação Básica, visando 

sempre a articulação de todas as áreas curriculares. 

� Programas para o 1º Ciclo 

De acordo com Zabalza (1992:12) o conceito de “programa” define-se como: 

“o documento oficial de carácter nacional (...) em que é indicado o conjunto de 

conteúdos, objectivos, etc., a considerar em um determinado nível. (...) Assim, o 

programa é o conjunto de prescrições oficiais, relativamente ao ensino, emanado do 

Poder Central.” 

� Projetos Pedagógicos, que no âmbito do 1º Ciclo podem ser: Projeto 

Educativo – PE; Projeto Curricular de Turma – PCT.  

No que diz respeito ao Projecto Educativo, este pode ser definido como:  

 

Um instrumento aglutinador e orientador da acção educativa que estabelece as 

finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e os modos possíveis da 

sua resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser 

mobilizados. Resultante de uma dinâmica participativa e integrativa, o projecto 

educativo pensa a educação enquanto processo nacional e local e procura 

mobilizar todos os elementos da comunidade educativa, assumindo-se como 

rosto visível da especificidade e autonomia da organização escolar.” (Ministério 

da Educação cit. Despacho n.º 112/ME/93 de 23-6, 1998 :111) 

Decorrente do Projeto Educativo, surge o Projeto Curricular de Turma, no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, que é mais direccionado para as necessidades do grupo de 

crianças em questão. 

 

 

2.1. Currículo 

O termo currículo refere-se à ideia de trajetória, com um conjunto de objetivos 

de aprendizagem previstos a atingir. De acordo com Goodson (apud Fontoura, 2006:49) 

o currículo é um conceito multifacetado que é negociado entre diferentes áreas. É uma 
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construção social que liga os conceitos de partida aos que se deseja alcançar e aos 

passos que se efectua para os alcançar, como conhecimentos, atitudes, valores, para 

serem construídos ano após ano nas escolas, como nos diz Zabalza (apud Fontoura 

2006:49). 

Já Roldão (1999:15) refere-nos o seguinte: 

Ao termo currículo – desde a origem latina do termo – associam-se sempre dois 

significados: aquilo que passa – a passagem de alguma coisa a alguém – e aquilo 

por onde se passa – o percurso, e a unidade que o constrói e que ele constrói no 

sujeito, de modo a que a passagem, num sentido quase filosófico, efectivamente 

ocorra. 

O mesmo autor adianta ainda que o: 

Currículo escolar poderá assim entender-se como aquilo que se espera fazer 

aprender na escola, de acordo com o que se considera relevante e necessário na 

sociedade, num dado tempo e contexto. 

De acordo com Roldão (2003), colocar o currículo como centro das 

aprendizagens significa ter no centro o ato de aprender algo face a um determinado 

modo de ensinar. 

Existem várias características que definem o currículo, entre as quais o 

currículo centrado na escola. Esta característica age como mediador entre as indicações 

do currículo e as condições sociais e culturais dessa escola. Outra das características são 

os recursos do meio ambiente, que implicam que a escola deixe de construir uma 

estrutura institucional sempre igual e fechada. O professor deve ter postura de 

organizador do meio social de aprendizagem, e não de “condutor do rickshaw” 

(metáfora). Assim, de acordo com Vasconcelos (2000:44) 

O homem que repete o que está nos livros e ensina tudo o que sabe aos alunos é 

como um condutor de rickshaw, que tem de fazer um enorme esforço físico de 

cada vez que quer puxar o carrinho, levar o carrinho atrás de si. Por isso, perde 

toda a disponibilidade cognitiva para conduzir e organizar o processo. 

O currículo, nas suas distintas teorias, é um meio pelo qual a escola se 

organiza, apresenta os seus caminhos e orientações para a prática, sendo inconcebível 

“pensar numa escola sem seu currículo e objectivos” (Silva, 2006:17), porque o 
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currículo é um processo de ensino-aprendizagem que é realizado a partir de princípios 

gerais, norteadores de uma ação pedagógica. 

A organização do currículo deve entender-se como a prática em que se 

estabelece o diálogo entre os agentes sociais, os professores e os alunos, e toda a 

comunidade educativa e, não só como um plano ou um programa estruturado. Desta 

forma, o currículo é estabelecido pelo contexto em que se circunscreve: currículo 

formal, informal e oculto. 

O currículo formal relaciona-se com a organização curricular que o professor 

tem de cumprir. Assim, de acordo com Ribeiro & Ribeiro (1989: 52), o currículo: 

Designa o plano de ensino-aprendizagem – nos seus objectivos, conteúdos e 

actividades – expressamente definido para promover aprendizagens explícitas, o 

qual constitui obrigação formal do professor implementar e se traduz, 

concretamente, no horário lectivo dos alunos ou professores e no cumprimento 

de programas estabelecidos 

Já no currículo informal, integram-se atividades “estruturadas” e “não 

estruturadas” que podem ou não estar ligadas à escola. “Encontram-se todas as 

actividades culturais, cívicas, desportivas, recreativas ou de convívio social e de 

participação na comunidade” (Ribeiro & Ribeiro, 1989: 52). 

O currículo oculto carateriza-se por agrupar um conjunto de aprendizagens 

colaterais que, embora não sejam explícitas no programa de ensino e projetos 

curriculares, são interiorizados pelos intervenientes no processo educativo. 

Em relação ao currículo oculto Ferreira & Santos (1994: 22-23), referem-nos o 

seguinte: 

Para alguns alunos, o estar na escola exige a aprendizagem de uma nova 

linguagem, de novas regras de socialização, de novos valores, o que implica que 

a aprendizagem seja um «aprender sobre o esquecer», isto é, a escola através do 

seu currículo oculto (menos visível, implícito e actuante) desvaloriza e penaliza 

a cultura de origem dessas crianças. 
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2.1.1. Currículo Nacional do Ensino Básico 

De acordo com a nota de apresentação do documento do ME denominado 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, este documento 

constitui o elemento central que define: 

(…) o conjunto de competências consideradas essenciais e estruturantes no 

âmbito do desenvolvimento o currículo nacional, (..) o perfil de competências de 

saída e, ainda, os tipos de experiências educativas que devem ser proporcionadas 

a todos os alunos. 

O Decreto-Lei n.º 6/2001 consagrou uma nova organização curricular. Este 

decreto introduz, pela primeira vez, no sistema escolar português a noção de 

competência, enquanto critério para a estruturação do currículo nacional, numa óptica 

de formação ao longo da vida.  

(…) entende-se por currículo nacional o conjunto de aprendizagens e 

competências a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo 

com os objectivos consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo para este 

nível de ensino, expresso em orientações aprovadas pelo Ministro da Educação, 

tomando por referência os desenhos curriculares (…)  (D.L. nº6/2001, de 18/01, 

art.2º, nº1) 

Este mesmo decreto refere, ainda, que existem novas áreas da natureza 

transversal e integrador, como, por exemplo, a Área de Projeto, Estudo Acompanhado e 

Formação Cívica, que devem estar e estiveram contempladas no horário de trabalho 

escolar, a par das disciplinas com caráter disciplinar, neste ano de estágio. 

A noção de competência é algo que se apresenta bastante relevante. De acordo 

com Pacheco (2008:17), “ (…) a competência faz parte dos alicerces do edifício 

curricular nacional, pelo menos a dois níveis: competências metodológicas 

(transversais), competências funcionais (comportamentais).” 

Segundo o mesmo autor “ A noção de competência transversal faz parte da 

cultura escolar no sentido da busca de um denominador comum presente quer nos 

saberes adquiridos para lá das disciplinas e áreas, quer nas actividades cognitivas de 

aprendizagem. Pela sua ideia global de aprendizagem, envolvendo uma série de 

operações cognitivas, as competências metodológicas estão associadas ao aprender a 

aprender e a nuclearização de saberes procedimentais (…)”. (Pacheco 2008:17) 
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O perfil de competências do aluno do ensino básico, no contexto de cidadania, 

referentes aos pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), salienta dez 

competências gerais: 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano. 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar 

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio. 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação. 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objectivos visados. 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável. 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões. 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa. 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns. 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. (Ministério da 

Educação, 2007:17). 

É de realçar que, uma vez desenvolvida uma dada competência, ela não pode 

ser posta de lado, pelo contrário tem de continuar a ser trabalhada e orientada no sentido 

de ser exequível em áreas distintas. Para que a ação educativa progrida para o sucesso, é 

absolutamente essencial que a escola, que se esforça e justifica “socialmente por 

garantir que um certo número de aprendizagens são adquiridas” (Roldão 2004:15), seja 

cada vez mais autónoma e que “caminhe para projectos curriculares próprios, ou seja, 

adopte o currículo nacional de forma a conseguir o máximo de aprendizagens dos seus 

alunos” (Roldão 2004:10). 
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2.2. Programas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

O processo ensino/aprendizagem centra-se no professor, informador e 

formador, através da sua atividade docente e de pesquisa, e no aluno, que deverá operar 

como recetor dessa informação, mas que ao mesmo tempo deverá assumir-se como 

produtor da sua própria formação e informação. 

Neste sentido, o uso da Organização Curricular e Programas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico torna-se fundamental para uma uniformização dos conteúdos a abordar 

no 1º ciclo.  

De acordo com o Ministério da Educação: 

Os programas propostos para o 1º Ciclo implicam que o desenvolvimento da 

educação escolar, ao longo das idades abrangidas, constitua uma oportunidade 

para que os alunos realizem experiências de aprendizagem activas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras que garantam, efectivamente, o direito 

ao sucesso escolar de cada aluno (Ministério da Educação 2006: 23). 

Como se depreende, o programa do 1.º Ciclo valoriza muito a realização de 

experiências de aprendizagem diversas, sendo estas: ativas, significativas, 

diversificadas, integradas e socializadoras que garantam o sucesso escolar de cada 

aluno. Para que essas aprendizagens sucedam é necessário que: 

Os alunos tirem o máximo partido delas para se integrarem da forma mais 

harmoniosa possível no mundo em geral e nas comunidades em que se irão 

integrar. Para que essa integração se dê da melhor forma nas vivências e 

experiências humanas que vão ocorrendo no mundo em geral e em cada uma das 

comunidades, a aprendizagem deve ir modificando e acrescentando novos 

significados acerca do mundo e das experiências de vida de modo a provocar a 

desejada integração harmoniosa” (Valadares; Moreira, 2009: 27). 

O livro do ME denominado Organização Curricular e Programas – Ensino 

Básico – 1º Ciclo, começa por definir o ensino básico, fazendo uma articulação com a 

LBSE, apresentando também os seus objetivos. 

De acordo com a LBSE são definidos catorze objetivos, os quais podem ser 

sintetizados em três grandes objetivos gerais, sendo estes: 

•  Criar as condições para o desenvolvimento global e harmonioso da 

personalidade, mediante a descoberta progressiva de interesses, aptidões e 
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capacidades que proporcionem uma formação pessoal, na sua dupla dimensão 

individual e social. 

• Proporcionar a aquisição e domínio de saberes, instrumentos, 

capacidades, atitudes e valores indispensáveis a uma escolha esclarecida das vias 

escolares ou profissionais subsequentes. 

• Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação 

de cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática. 

(Ministério da Educação 2006:13) 

Logo de seguida, neste mesmo documento, para cada objetivo geral são 

enunciados alguns objetivos específicos 

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de janeiro, a 

organização e a gestão do currículo subordinam-se a nove princípios orientadores. São 

ainda inscritas com os respetivos objetivos três áreas curriculares não disciplinares, 

sendo estas e de acordo com a atual legislação: A área de projeto, o estudo 

acompanhado e a formação cívica. 

No que respeita às áreas curriculares disciplinares referem-se: língua 

portuguesa, matemática, estudo do meio e expressões: plástica, físico-Motora, musical, 

dramática. As áreas curriculares não disciplinares englobam, a área de projeto, o estudo 

acompanhado e a formação cívica.  

[…] Consideram-se as seguintes áreas curriculares não disciplinares: 

a) Área de projecto, visando a concepção, realização e avaliação de projectos, 

através da articulação de saberes de diversas áreas curriculares, em torno de 

problemas ou temas de pesquisa ou de intervenção, de acordo com as 

necessidades e os interesses dos alunos; 

b) Estudo acompanhado, visando a aquisição de competências que permitam a 

apropriação pelos alunos de métodos de estudo e de trabalho e proporcionem o 

desenvolvimento de atitudes e de capacidades que favoreçam uma cada vez 

maior autonomia na realização das aprendizagens; 

c) Formação cívica, espaço privilegiado para o desenvolvimento da educação 

para a cidadania, visando o desenvolvimento da consciência cívica dos alunos 

como elemento fundamental no processo de formação de cidadãos responsáveis, 

críticos, activos e intervenientes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos e à sua participação, individual e colectiva, na 

vida da turma, da escola e da comunidade» (Ponto 3, art. 5.º, Decreto-Lei n.º 

6/2001 de 18 de Janeiro). 
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A estas áreas acrescenta-se uma opcional: a educação moral e Religiosa 

evangélica. Os documentos da organização curricular anunciam ainda a possibilidade de 

existência de atividades de caráter facultativo e as atividades de enriquecimento 

curricular (AEC). 

De acordo com a Organização Curricular e Programas (Ministério da 

Educação/Departamento de Educação Básica, 2006: 27):  

Cada domínio disciplinar do currículo integra os seguintes componentes: 

Princípios Orientadores que propõem fundamentos e apontam para 

perspectivas estratégicas de desenvolvimento das práticas educativas nos 

diversos domínios disciplinares que integram o currículo. 

Objectivos Gerais do domínio disciplinar ou interdisciplinar que enunciam as 

competências globais que cada aluno terá de atingir até ao fim do 1.º Ciclo no 

respectivo domínio do currículo. 

Blocos de Aprendizagem que correspondem a conjuntos de actividades de 

aprendizagem designados por um conceito, por um tema articulador ou pela 

designação de uma etapa de desenvolvimento da actividade curricular. 

Cada bloco, enquanto capítulo ou segmento de um domínio disciplinar, é 

composto por quatro etapas de actividades que correspondem a cada um dos 

quatro anos do 1.º Ciclo. Os Blocos são introduzidos por um pequeno texto de 

orientação teórica e pedagógica para cada um dos sub-domínios ou segmentos da 

acção educativa. 

O conteúdo de cada Bloco é constituído por conjuntos de listas de actividades de 

aprendizagem ou experiências educativas enunciadas sob a forma de objectivos 

de acção. 

Cada conjunto dessas actividades integra-se num enunciado mais genérico de 

acção ou num conceito ou tema aglutinador das referidas actividades para cada 

domínio do saber ou programa. 

 

 

2.2.1. Novo Programa de Língua Portuguesa 

O novo Programa de Português, relativo ao 1.° Ciclo do Ensino Básico, foi 

aprovado em março de 2009 e entrou em vigor no ano letivo de 2011/2012 para os 1º, 

2º, 5º e 7º anos.  

No próprio documento, os autores Carlos Reis, Ana Paula Dias, Assunção 

Cabral, Encarnação Silva, Filomena Viegas, Glória Bastos, Irene Mota, Joaquim 
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Segura, e Mariana Pinto afirmam que se trata de uma revisão dos programas de Língua 

Portuguesa feita à luz dos princípios orientadores dos documentos produzidos 

anteriormente sendo alguns de caráter normativo. 

Este documento refere-nos a importância do ensino e aprendizagem do 

português para os alunos, salientando que “o ensino e a aprendizagem do Português 

determinam irrevogavelmente a formação das crianças e dos jovens, condicionando de 

forma insofismável a sua relação com o mundo e com os outros.” (Programa de 

Português do Ensino Básico, 2009:6) 

Assim, o presente documento apresenta-nos, as Competências Específicas para 

o 1º Ciclo, desdobradas em duas etapas:  

Primeiro e Segundo Anos  

Compreensão do oral: 

• Saber escutar para reproduzir pequenas mensagens. 

• Saber escutar para cumprir ordens e pedidos com algum grau de complexidade. 

• Prestar atenção a breves discursos sobre assuntos que lhe são familiares, 

retendo o essencial da mensagem. 

• Compreender o essencial de histórias contadas, de poemas e de textos da 

tradição oral. 

 

Expressão oral 

• Esperar a sua vez, saber pedir a palavra e intervir a propósito. 

• Usar adequadamente a palavra para gerir as interacções sociais. 

• Produzir breves discursos, devidamente articulados, sobre assuntos do seu 

interesse e que lhe sejam familiares. 

 

Leitura 

• Ler textos curtos com alguma fluência. 

• Compreender o essencial dos textos lidos. 

• Ler pequenos textos variados com fins recreativos. 

 

Escrita 

• Escrever pequenos textos com respeito pelo tema, pelas regras básicas de 

ortografia e pontuação, assegurando a continuidade referencial e marcando 

abertura e fecho. 

 

Conhecimento explícito da língua 

• Manipular e comparar dados para descobrir regularidades no funcionamento da 

língua. 
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• Explicitar regras básicas de ortografia e pontuação. 

• Mobilizar os conhecimentos adquiridos na compreensão e produção de textos 

orais e escritos. 

 

 Terceiro e Quarto Anos 

 

Compreensão do oral 

• Saber escutar, para organizar e reter informação essencial, discursos breves em 

português padrão com algum grau de formalidade, em presença ou difundidos 

através dos media. 

• Distinguir entre facto e opinião, informação implícita e explícita, o que é 

essencial do que é acessório. 

 

Expressão oral 

• Pedir e tomar a palavra e respeitar o tempo de palavra dos outros. 

• Planificar e apresentar breves exposições sobre temas variados com algum grau 

de formalidade, introduzindo o tema e terminando com uma conclusão adequada. 

• Produzir breves discursos orais em português padrão, recorrendo a vocabulário 

adequado e a estruturas gramaticais com algum grau de complexidade. 

 

Leitura 

• Ler com fluência textos de diferentes tipos e em suportes variados para obter 

informação e organizar conhecimento (por iniciativa própria e por indicação do 

professor). 

• Ler para formular apreciações de textos variados, emitindo opiniões e 

assumindo posições críticas. 

• Distinguir entre facto e opinião, informação implícita e explícita, o que é 

essencial do que é acessório. 

• Ler textos variados com fins recreativos. 

 

Escrita 

• Recorrer a técnicas básicas para registar, organizar e transmitir a informação. 

• Recorrer a técnicas básicas e a processos de planificação, textualização e 

revisão, utilizando alguns instrumentos de apoio nomeadamente ferramentas 

informáticas. 

• Escrever, em termos pessoais e criativos, diferentes tipos de texto, como forma 

de usufruir do prazer da escrita. 

• Produzir diferentes tipos de textos, em português padrão, tendo em conta tema 

e finalidade; regras de ortografia e pontuação; organização em parágrafos; 

adequação e diversidade de vocabulário; utilização de estruturas frásicas com 
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alguma complexidade e articuladas entre si; equilíbrio entre progressão e 

continuidade; marcação de abertura e fecho. 

 

Conhecimento explícito da língua 

• Manipular e comparar dados para descobrir regularidades no funcionamento da 

língua. 

• Explicitar regras e procedimentos nos diferentes planos do conhecimento 

explícito da língua. 

• Respeitar as diferentes variedades do português e reconhecer o português 

padrão como a norma que é preciso aprender e usar na escola e nas situações 

formais fora dela. 

• Reconhecer diferentes registos de língua e compreender em que contextos 

devem ser usados. 

• Mobilizar o conhecimento aprendido para melhorar a proficiência linguística 

no modo oral e no modo escrito. 

Na parte II do documento, página 22, é apresentado o programa, dividido em 

dois momentos: 

No 1º momento que se destina aos (1º e 2º anos) salientam-se as aquisições 

fundamentais no domínio da linguagem oral e escrita, salientando-se: 

• O desenvolvimento dos comportamentos verbais e não verbais adequados 

a situações de comunicação com diferentes graus de formalidade;  

• A tomada de consciência das relações essenciais entre a língua falada e a 

língua escrita; 

• O desenvolvimento da consciência fonológica e o ensino explícito e 

sistemático da decifração. 

No 2º momento para os (3º e 4º anos) - Desenvolvimento e aprofundamento da 

linguagem oral e escrita 

• Organização convencional do texto escrito; uso correcto da pontuação; 

alargamento do repertório lexical, domínio de uma sintaxe mais elaborada. 

• Desenvolvimento da compreensão e interpretação textual 

• Desenvolvimento da consciência linguística 
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2.3. Projetos pedagógicos 

Atualmente, a palavra projeto é comummente utilizada para designar uma 

atividade que envolva diversas estratégias distintas. Segundo Leite (2003: 96), “Um 

projecto dá sentido às acções isoladas e integra as diversas actividades numa 

intencionalidade comum cujos efeitos, por vezes, só são visíveis a muito longo prazo.” 

De acordo com Roldão (2000: 16), o conceito de projeto tem a ver com três aspetos: 

1.  O haver uma adequação em contexto – um projecto concebe-se para uma 

situação; 

2.  Um projecto qualquer, em qualquer campo que se queira imaginar, 

obedece a uma finalidade; 

3. Um projecto é alguma coisa que é apropriada pelas pessoas que o fazem.  

Logo a seguir, a mesma autora acrescenta que o projeto “ tem a ver com uma 

realidade, orienta-se para um fim e é concebido e gerido pelas pessoas que nele se 

envolvem.” (Roldão, 2000:16) 

Em qualquer agrupamento existem, de acordo com a legislação em vigor, 

documentos elaborados pelo agrupamento ou pelos agentes educativos de cada escola 

que se designam por, Projetos Educativos – PE e Projetos Curriculares de Grupo (no 

caso do Pré-escolar) ou de Turma (no caso do 1º CEB) – PCG ou PCT, respetivamente. 

O projecto curricular de turma pretende unificar a organização dos conteúdos, 

geralmente compartimentada e, por outro lado estabelecer um fio condutor entre alunos, 

atendendo aos interesses, às expetativas e saberes de todos. 

Como o currículo integrado privilegia a participação e a responsabilidade de 

todos os intervenientes de forma articulada e coesa, é importante debruçarmo-nos sobre 

este conceito. Assim de acordo com Costa (1991:10), podemos definir PE como sendo: 

(…) um documento de carácter pedagógico que, elaborado com a participação da 

comunidade educativa, estabelece a identidade própria de cada escola através da 

adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo 

geral de organização e os objectivos pretendidos pela instituição e, enquanto 

instrumento de gestão, é ponto de referência orientador na coerência e unidade 

da acção educativa. 

O Projeto Curricular de Turma foi-nos entregue no início do estágio, para que 

pudéssemos, de uma forma geral, conhecer a turma e os seus problemas.  
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Além dos documentos acima referidos, existem ainda o PAA – Plano Anual de 

Atividades e o Regulamento Interno. 

De acordo com o exposto no Decreto-Lei nº 115/98: 

O projecto educativo, o regulamento interno e o plano anual de actividades 

constituem instrumentos do processo de autonomia das escolas, sendo 

entendidos como: 

a) Projecto educativo — o documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para 

um horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa; 

b) Regulamento interno - documento que define o regime de funcionamento da 

escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de 

orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e os deveres 

dos membros da comunidade escolar; 

c) Plano anual de actividades — o documento de planeamento, elaborado e 

aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, que define, em 

função do projecto educativo, os objectivos, as formas de organização e de 

programação das actividades e que procede à identificação dos recursos 

envolvidos. (Decreto-Lei nº 1115/98, capítulo I, artigo 3º). 

Aquando da realização do estágio, o PAA5 e o regulamento Interno, foram 

documentos que sempre nos acompanharam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 O PAA pode ser conferido no anexo em CD n.º 4  
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III. Relato da Prática Educativa 

O objetivo deste capítulo é dar a conhecer um dos pressupostos basilares dos 

estágios I e II, ou seja, a prática educativa, já que a par da formação teórica que os 

futuros agentes educativos recebem, na universidade, é imperioso que eles contactem 

com a realidade escolar, fazendo uma iniciação à prática profissional. Este aspeto é, de 

resto, apresentado no Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de fevereiro: 

(…) Valoriza-se ainda a área de iniciação à prática profissional consagrando-a, 

em grande parte, à prática de ensino supervisionada, dado constituir o momento 

privilegiado, e insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos 

conhecimentos, capacidades, competências e atitudes, adquiridas nas outras 

áreas, na produção, em contexto real, de práticas profissionais adequadas a 

situações concretas na sala de aula, na escola e na articulação desta com a 

comunidade. 

Durante o período de observação participativa, a professora cooperante 

explicou-nos como deveríamos iniciar o estágio, orientou-nos quanto a algumas 

estratégias que nos pudessem ser úteis e indicou-nos quais os alunos que possuíam 

problemas de aprendizagem, para que desta forma, nos conseguíssemos enquadrar 

melhor na sua estrutura diária e dar seguimento ao trabalho por ela realizado. Para cada 

estagiário, a professora selecionava os conteúdos programáticos planeados, indo ao 

encontro da planificação anual da Instituição e do Currículo Nacional de Ensino Básico. 

O professor não deve ser “escravo” do manual escolar, mas deve recriar o 

manual de acordo com as necessidades e dificuldades de todos os elementos da turma e, 

foi precisamente isso que aconteceu no contexto de estágio. Foram criados outros 

recursos mediante as necessidades da turma, partíamos sempre das conceções que as 

crianças possuíam e utilizávamos diversas estratégias, recorrendo a diferentes materiais 

e articulando todas as áreas.  

Em relação ao modelo educativo adotado, podemos referir que a professora 

titular de turma não se orientava apenas por um único modelo educativo, adotando, tudo 

aquilo que considerava mais pertinente do Trabalho de Projeto, Aprendizagem 

Cooperativa, Teoria Socioconstrutivista de Vygotsky e alguns instrumentos de 

pilotagem do MEM. No entanto o que mais demarcava a ação educativa da professora 

titular de turma era o Trabalho de Projeto. Neste tipo de metodologia o grupo envolve-
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se na realização de uma intenção, realizando um desejo e, segundo Leite & Santos 

(apud Leite, Malpique e Santos, 1990:140): 

Envolve trabalho de pesquisa no terreno, tempos de planificação e intervenção 

com a finalidade de responder a problemas encontrados, problemas considerados 

de interesse pelo grupo e com enfoque social. 

Durante o nossa atividade educativa foram realizados alguns projetos que 

surgiram no decorrer dessa mesma atividade, por vontade dos alunos, damos como 

exemplo o projeto  “o cogumelo” e o projeto “Sophia de Mello Breyner Andresen”. 

A aprendizagem coperativa é segundo Fontes e Freixo (2004: 10) “(…) uma 

área de intervenção educativa que se desenvolve ensinando os alunos a aprender uns 

com os outros (…)”. Durante a nossa prática pedagógica realizada na escola do 1º CEB, 

os alunos trabalhavam em grande grupo, em pequenos grupos e em pares. Estes dois 

últimos, são fundamentais pois, para além de desenvolver capacidades e competências, 

melhora comportamentos pessoais e sociais, desenvolvendo também a entreajuda. 

De acordo com Fontes & Freixo (apud Johnson & Johnson, 1999), “ (…) 

cooperar significa trabalhar em grupo para alcançar determinados objectivos, 

procurando-se resultados positivos para cada um e para todos os elementos do grupo”. 

Neste contexto, durante o nosso período de responsabilização, houve sempre a 

preocupação de os grupos serem sempre constituídos de forma heterogénea e com 

interdependência positiva entre os seus membros. 

Além disso, durante a nossa prática educativa pudemos encontrar em 

funcionamento, na sala de aula, alguns instrumentos de pilotagem do dia a dia6, alguns 

dos quais do MEM: O mapa de presenças, o plano do dia, o calendário mensal e dos 

aniversários, o mapa do tempo, o mapa de leitura (onde era registada a avaliação da 

leitura), o mapa do leite que posteriormente originou o mapa do lanche saudável, o 

mapa das tarefas e o jornal de parede. 

Com o objetivo de manter os encarregados de educação e a comunidade em 

geral informados das atividades realizadas pelos alunos, a turma tinha um blogue, onde 

eram publicadas as atividades realizadas e selecionadas por eles.  

  

 

                                                 
6 Os instrumentos de pilotagem do dia a dia apoiam a gestão das actividades. 
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1. Trabalho Prático Desenvolvido em Língua Portuguesa 

A riqueza de experiência de leitura deve levar o aluno ao contacto com textos 

literários e não literários. Devemos lembrar-nos, sempre, que ler e escrever assumem-se 

como competências transversais ao ensino, e que a posse estética não é a única 

competência. A utilização da escrita como fulcral para a construção e organização do 

conhecimento obriga ao uso variado de registos escritos.  

É importante referir que durante a nossa prática educativa, as crianças já 

seguiam o Novo Programa de Língua Portuguesa onde eram desenvolvidos todos os 

seus domínios, sendo estes: Modo Oral, Modo Escrito e, Conhecimento Explícito da 

Língua.  

No que respeita ao Modo Oral, este era desenvolvido através de relatos, por 

parte das crianças, de acontecimentos vividos, da leitura e interpretação de vários tipos 

de textos em poesia, prosa, enunciados, problemas, entre outros. Para o Modo Escrito 

procurámos que escrevessem textos, respeitando o tema, as regras básicas de ortografia 

e pontuação, assegurando a continuidade referencial e marcando abertura e fecho. 

Procurámos também que usassem as regras do Acordo Ortográfico de 1990, em vigor. 

Quanto ao Conhecimento Explícito da Língua, este foi desenvolvido através de 

conteúdos relativos à organização de famílias de palavras, à identificação de nomes, de 

verbos, de adjetivos, ou às categorias morfológicas de género, de número e grau, entre 

outros. Procurámos sempre que os alunos respeitassem as diferentes variedades do 

português e reconhecessem o português padrão como a norma que é preciso aprender e 

usar na escola e nas situações formais fora dela, que reconhecessem diferentes registos 

de língua e compreendessem em que contextos deviam ser usados. 

Durante todo o nosso estágio procurámos que os textos de leitura que eram 

fornecidos aos alunos, fossem apelativos para a sua faixa etária que estivessem 

relacionados com os conteúdos que iriam ser abordados nas aulas e que contivessem 

palavras, que sofrem alteração na sua grafia com a implementação do novo Acordo 

Ortográfico, permitindo desta forma que os alunos identificassem a nova grafia. Todos 

os alunos produziram vários tipos de textos escritos, individualmente ou em grupo, tais 

como: poemas, composições, narrativas, notícias, cartas entre outros, como forma de 

usufruir do prazer da escrita. É pertinente referir que, durante o estágio, a escolha dos 

textos era realizada de maneira a articular as diversas áreas curriculares, depois fazia-se 

uma leitura oral e antes da atividade escrita normalmente, as atividades de leitura 
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tinham início com uma leitura silenciosa individual, eram esclarecidas as dúvidas 

quanto ao vocabulário, recorrendo a maior parte das vezes ao dicionário de língua 

portuguesa, pois: 

A nossa língua é um fundamental instrumento de acesso a todos os saberes; e 

sem o seu apurado domínio, no plano oral e no da escrita, esses outros saberes 

não são adequadamente representados. (Ministério da Educação 2008:6) 

Tendo em conta eu não há uma correspondência inequívoca entre os sons e as 

letras, as dificuldades que todos enfrentamos para escrever segundo as normas do 

Português oficial e o extenso período de tempo necessário para a consolidação da 

alfabetização, procurei sempre, em textos escritos pelos alunos, corrigir, reescrevendo 

corretamente, a palavra ou frase para, desta forma, criar um meio favorável à 

espontaneidade, permitindo com isso, o esclarecimento de dúvidas quanto à ortografia, 

uma vez que, o erro não deve ser entendido como uma deformação, mas como um 

processo.  

Em relação à produção de textos, e como já referi anteriormente, procurei 

sempre que estes fossem o mais diversificado possível, no entanto, muitas vezes permiti 

que escrevessem sobre aquilo que queriam, pois o que importava mesmo é que os 

alunos desenvolvessem a competência compositiva, ortográfica e gráfica. Segundo o 

que nos é referido na brochura do PNEP “O Ensino da Escrita: Dimensão Textual: (…) 

São inúmeras as oportunidades para, por meio da escrita, explicar, persuadir, dar a 

conhecer opiniões, expressar sentimentos e emoções, relatar eventos, reais ou 

imaginários. (Barbeiro & Pereira, 2007:9) 

Assim, de modo a facilitar aos alunos o domínio da escrita, a ação, tanto da 

escola como do professor, deve ser orientada pelos seguintes princípios: 

� Ensino precoce da produção textual 

A aprendizagem da escrita é reconhecidamente um processo lento e longo. 

A complexidade da escrita e a multiplicidade dos seus usos e finalidades tornam 

imperioso que constitua objecto de ensino desde o início da escolaridade. 

� Ensino que proporcione uma prática intensiva 

A aprendizagem da escrita beneficia de uma escrita pessoal frequente, da 

resolução de exercícios modulares e sistematizados a que se associem momentos 

de produção inventiva e crítica. 

� Ensino do processo (planificar, pôr em texto, rever) 
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A aprendizagem da escrita implica o conhecimento de um reportório alargado de 

acções associadas às suas componentes de planificação, de textualização e de 

revisão. 

� Ensino sobre textos de géneros diversificados, social e escolarmente 

relevantes 

A aprendizagem da escrita deve enquadrar o contacto com a diversidade de 

géneros textuais relevantes, de modo a que os alunos possam aprender a sua 

especificidade em termos de forma e conteúdo e para que possam aceder à 

realização de funções por meio dos produtos escritos. 

� Ensino sequencial das actividades de escrita 

A aprendizagem da escrita ganha consistência quando os alunos têm 

oportunidade de se envolver em actividades sequenciais que lhes permitam 

ganhar progressiva autonomia na produção textual, a fim de acederem cada vez 

mais às potencialidades da escrita para expressar sentimentos, ideias e opiniões, 

para formular conceitos e conhecimentos, para registar vivências e projectos 

pessoais. 

� Ensino que permita uma regulação externa e interna da produção 

textual 

A aprendizagem da escrita enriquece-se pelo confronto de interpretações acerca 

de um mesmo texto, uma vez que esse confronto sustenta a negociação de 

critérios de avaliação dos textos produzidos e facilita a decisão acerca dos modos 

de resolução dos problemas detectados. 

� Ensino que assegure uma gradual complexificação da produção 

textual 

A aprendizagem da escrita exige tempo de maturação que permita uma 

integração plena do conhecimento e a sua mobilização, face a exigências de 

gradual complexidade, nos vários anos de um ciclo de ensino e ao longo de toda 

a escolaridade. (Barbeiro, L. & Pereira, L., 2007:10-11). 

Partindo do princípio de que o saber não é de ninguém especificamente, mas 

deve ser de todos, pois é por todos construído, embarcamos na descoberta das novas 

regras do novo acordo ortográfico. Começou-se inicialmente por adotar a escrita dos 

meses do ano e dos dias da semana segundo as novas regras e após isso a supressão do 

“p” e do “c”, por exemplo em “adoptar” e “acção”. 

Todos os alunos aderiram com bastante entusiasmo à nova grafia e embora 

sabendo que as duas normas ainda eram consideradas corretas, chamavam muitas vezes 

à atenção dos colegas quando escreviam pela norma “antiga”. Foi muito gratificante 

verificar que todos os alunos estavam empenhadíssimos em escrever segundo as novas 

regras do acordo ortográfico de 1990.  
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Escrever conforme o sistema ortográfico vigente é uma tarefa difícil para a 

maioria das pessoas, uma vez que as mudanças ortográficas interferem com os hábitos 

de escrita de cada falante e como os alunos do primeiro ciclo ainda estão a começar a 

tomar contacto com a escrita, os professores devem conhecer as regras do acordo 

ortográfico de 1990 e iniciar a prática diária destas com os seus alunos para que estes a 

pratiquem desde cedo.  

Desta forma, achou-se pertinente a elaboração de um questionário, (que mais 

adiante iremos tratar) de forma a apurar não só a opinião destes em relação ao uso das 

novas regras de ortografia, bem como da sua aplicação no processo de ensino-

aprendizagem e ainda das dificuldades sentidas pelos professores e alunos face a estas 

mesmas regras implementadas com o acordo ortográfico de 1990. 

Apresentamos, consequentemente, um texto escrito pelos alunos da escola 

onde decorreram os estágios I e II, onde podemos verificar a existência de uma 

ortografia que segue as regras do acordo ortográfico de 1990. Neste texto, o mês de 

maio já está escrito segundo o que nos diz no Anexo I do Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa (1990), ponto 1, alínea b, da Base XIX, assim como as palavras ativa e 

projeto que segundo a Base IV respeitante às sequências consonânticas, ponto 1, alínea 

b, nos refere: “Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente mudos nas 

pronúncias cultas da língua”. 
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IV. Aproximação da língua escrita à língua falada: 

As línguas, enquanto manifestações da faculdade de linguagem, são estruturas 

cognitivas complexas, que espelham a forma como o funciona o espírito, quando 

interpreta e produz enunciados, ao mesmo tempo que acompanham os grupos humanos. 

As línguas alimentam os falantes, alteram-se, empobrecem, enriquecem-se e adaptam-

se, contendo a nossa história. (Hagège 2000: 5) 

O português, enquanto língua natural, tem assegurado uma vitalidade, o que 

garante a sua preservação no mundo. Com cerca de 178 milhões de falantes, ocupa o 

sétimo lugar entre as línguas mais faladas no mundo7. Assim, prevalece em territórios 

separados e continentes distintos, Europa, América, Ásia e África.N ão obstante esta 

diversidade geográfica, o português é uma língua una, pois como salientam Cunha e 

Cintra (1992:4): 

Numa língua existe (…) ao lado da força centrífuga da inovação, a força 

centrípeta da conservação, que, contra-regrando a primeira, garante a superior 

unidade de um idioma como o português, falado por povos que se distribuem 

pelos cinco continentes. 

Ora, se uma língua se desenvolve de uma forma natural, todos nós temos a 

obrigação, enquanto falantes, de encarar factualmente essas mudanças e prosseguir com 

um contributo positivo para a assimilação das mudanças. Estas estão expressas em 

acordos designadamente os ortográficos.  

 

 

1. Resenha histórica da ortografia Portuguesa até aos dias de hoje. 

O início do séc. XX, mais concretamente o ano de 1911, marca o início de um 

extenso caminho, pelo qual a nossa ortografia irá passar até chegar ao acordo de 2009. 

São bastantes as reformas pelas quais a ortografia passou a partir desse ano, tanto em 

Portugal como no Brasil. No entanto, não podemos esquecer que, além de Portugal e 

Brasil, existem mais sete países que têm o Português como sua língua oficial, formando 

a CPLP. 

                                                 
7 Dados disponibilizados no sítio-web http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size 

Apontam para 7º o lugar da língua portuguesa numa escala mundial. 
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A partir da segunda metade do século XVI até o final do século XIX, em 

Portugal e no Brasil o sistema ortográfico predominante era a ortografia etimológica, ou 

seja, era usada uma ortografia que se baseava no étimo latino ou grego, põe exemplo, 

orthographia, pharmacia, lyrio, caravella, phleugma, diccionario, estylo, prompto, 

diphthongo, entre outros. Porém, a primazia deste tipo de ortografia suscitou muitas 

dúvidas ao longo destes séculos. 

No ano de 1911, o Governo da recém-implantada República Portuguesa 

promove a primeira grande reforma ortográfica: a “reforma de Gonçalves Viana” que 

não foi extensiva ao Brasil e que introduziu profundas alterações na ortografia vigente 

até então. Foi a partir desse ano que o nosso país procurou padronizar a forma escrita da 

língua. Foram estabelecidas, nesse acordo ortográfico as primeiras normas que 

uniformizavam a escrita da língua portuguesa. Castro & Leiria (1987: 103), referem-nos 

que: 

 (…) até 1911, nunca se pôde falar de uma única e coerciva ortografia nacional, 

pelo que a subversão individual de quaisquer regras adquiridas não significava 

mais que uma opção gráfica pessoal. 

Assim, em 1911 alterou-se verdadeiramente a estética escrita do português e 

foi com grande desânimo para alguns que viram desaparecer muitas consoantes 

dobradas, como ph, utilizado em pharmácia, philosofia, th em orthographia, theatro, 

dithongos, até rh em (rheumatismo) e foram retiradas as consoantes duplas noutras 

palavras de origem grega; o y em foy ou interjeyções passou a i; houve ainda alteração 

das palavras com ch com valor de k substituindo-o por qu antes de i ou e. Em oposição a 

estas consoantes, o s em posição inicial, quando surdo e sempre que este era seguido de 

c foi conservado, por exemplo: scena e sciente. Foi considerada ainda de extrema 

importância, pela Comissão deste primeiro acordo, a simplificação ortográfica, na 

supressão das consoantes dobradas como ss (cassa), mm (emmanar), nn (ennovelar), rr 

(caro), quando denotam diferenças de pronunciação. 

Este acordo teve como base a obra A Ortografia portuguesa de Gonçalves 

Viana8, e a sua elaboração contou com a colaboração de Adolfo Coelho9, Leite de 

                                                 
8 Aniceto dos Reis Gonçalves Viana, foi um filólogo, linguista e lexicógrafo português. Foi um 

dos membros da comissão de Reforma Ortográfica de 1911 e é considerado um dos maiores foneticistas 
portugueses. 
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Vasconcelos10, Cândido de Figueiredo11 e Gonçalves Viana, Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos12, que teve o cargo de presidente honorária. Estrela (s/d : 7) refere-nos que 

(…) a reforma de 1911 é um trabalho modelar que envolveu os grandes filósofos, 

gramáticos e «linguistas» do tempo, e pôde, deste modo, ter como base os 

conhecimentos diversificados mais actualizados da época. 

Assim, por decreto de 1 de setembro de 1911 entrou em vigor a nova reforma 

ortográfica da língua portuguesa com um período de adaptação de três anos. No entanto 

este acordo aplicou-se, somente, ao território nacional e às suas colónias, pois o Brasil 

refutou a aplicação desta reforma ortográfica no seu país talvez porque era um país 

independente e isso levou a que houvesse um afastamento linguístico, durante mais ou 

menos um século. 

Em 1915, o poeta, filólogo, professor de português e também membro 

fundador da Academia Brasileira de Letras Silva Ramos anunciou uma proposta que 

ajustava a reforma ortográfica brasileira aos padrões da reforma portuguesa de 1911. 

Proposta essa que foi aceite e aprovada pela Academia Brasileira de Letras, no mesmo 

ano. No entanto, em 1919, foi revogado o antigo projeto brasileiro pela Academia, 

mantendo assim as duas ortografias, a do Brasil e a de Portugal. 

Inicia-se novamente, no ano de 1931 a jornada do acordo Ortográfico entre 

Portugal e o Brasil com o desejo de se criar apenas uma norma culta de escrita do 

Português uniforme. A iniciativa brasileira sugeriu um plano de unificação linguística, 

aceitando, então, a 23 de fevereiro de 1938, o acordo que derivava directamente do de 

1911 nas suas escolas e documentos oficiais. Deste modo, foi aprovado o primeiro 

acordo que junta, oficialmente Portugal e Brasil neste projeto comum de unificar a 

escrita da nossa língua. 

 

 

                                                                                                                                               
9 Francisco Adolfo Coelho - filólogo, escritor e pedagogo, foi uma das figuras mais importantes 

da intelectualidade portuguesa dos finais do século XX. Ao longo da sua vida realizou notáveis trabalhos 
em pedagogia, linguística, etnografia e antropologia. 

10 José Leite de Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo, mais conhecido por Leite de 
Vasconcelos, foi um linguista, filólogo, arqueólogo e etnógrafo português. Era professor do ensino 
superior no ano de 1911, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

11 António Cândido de Figueiredo - foi um filólogo e escritor português, autor do Novo 
Dicionário da Língua Portuguesa, publicado em 1899. 

12  Carolina Wilhelma Michaëlis de Vasconcelos - foi a mais célebre filóloga  da língua 
portuguesa. Ela foi crítica literária, escritora, lexicógrafa, investigadora e a primeira mulher a lecionar 
numa universidade portuguesa, na Universidade de Coimbra. 
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Art. 1  É obrigatório o uso da ortografia resultante do acordo, a que se refere o 

decreto n. 20.108, de 15 de junho de 1931, entre a Academia Brasileira de Letras 

e a Academia das Ciências de Lisbôa, no expediente das repartições públicas e 

nas publicações oficiais de todo o país, bem como em todos os estabelecimentos 

de ensino, mantidos pelos poderes públicos ou por eles fiscalizados.  

Parágrafo único. A acentuação gráfica, nos termos das bases do acordo de que 

trata este artigo, fica fixada nas regras, que acompanham este decreto-lei.  

Art. 2º Será publicado pelo Ministério da Educação e Saude, e terá uso 

obrigatório, nos termos do Art. 1º deste decreto-lei, um vocabulário ortográfico 

da língua nacional, no qual serão resolvidos os casos especiais de grafia não 

constantes do acordo entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia das 

Ciências de Lisboa.  

Art. 3º A partir de 1 de junho de 1939, não serão admitidos, nos 

estabelecimentos de ensino oficias ou reconhecidos oficialmente, livros didáticos 

escritos em ortografia diferente da referida no argo 1º deste decreto-lei.  

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. (Decreto-Lei nº 292, de 23 de 

Fevereiro de 1938). 

O desfecho obtido com a reforma de 1938 não foi satisfatório, pois havia ainda 

divergências que aos governos pareceu oportuno eliminar, segundo o decreto nº 35 2228 

assinado a 8 de Dezembro de 1945, “(…) em obediência ao espírito e à letra daquele 

instrumento diplomático” 

No ano de 1943, os dois governos, o Português e o Brasileiro, negoceiam a 

Convenção para a unidade, ilustração e defesa do idioma comum aos dois países, com o 

intuito de serenar as diferenças entre estes. 

No entanto aquando da publicação pela Academia Brasileira de Letras do 

Vocabulário Ortográfico tornaram-se notórias as diferenças entre as duas grafias cultas 

do português, ou seja, quando comparados, o vocabulário da Academia Brasileira de 

Letras com os vocabulários publicados em 1940 pela Academia das Ciências de Lisboa 

foram notórias as diferenças entre as duas grafias. 

Sendo necessário implementar uma nova tentativa de acordo, realizou-se, em 

1945, em Lisboa, novo encontro entre representantes daquelas duas agremiações. Este 

encontro deu origem à chamada Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945, do 

qual resultou o acordo ortográfico de 1945. Em Portugal, esse acordo foi adotado e teve 

como título, na sua publicação oficial, Convenção Ortográfica Luso-Brasileira, mas o 

Brasil continuou a seguir a ortografia ditada pelo Formulário Ortográfico de 1943, pois 

não o retificou. Mais uma vez, e passados dois anos, os representantes dos dois países, 
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Portugal e Brasil, juntam-se na Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de 1945, mas 

mais uma vez não chegam a um acordo, uma vez que o Brasil rejeitou o acordo, sendo 

no entanto adotado por Portugal. 

Seguiram-se posteriormente muitas outras tentativas de aproximação entre 

estas duas nações, e no início da década de 70 deu-se mais um passo. 

Em 22 de Abril de 1971, Portugal e Brasil assinaram um acordo ortográfico, 

destinado à simplificação ortográfica, através da redução da acentuação gráfica 

responsáveis por 70% das diferenças entre as duas ortografias. (…) o Governo 

Brasileiro deu um passo muito grande no caminho da unificação ortográfica, 

nomeadamente com a supressão do acento circunflexo na distinção dos homógrafos. 

(Estrela s.d: 145.) 

No Brasil esta reforma foi promulgada em 18 de Dezembro de 1971 como lei 

nº 5 765: 

Art 1º De conformidade com o parecer conjunto da Academia Brasileira de 

Letras e da Academia das Ciências de Lisboa, exarado a 22 de abril de 1971 

segundo o disposto no artigo III da Convenção Ortográfica celebrada em 29 de 

dezembro de 1943 entre o Brasil e Portugal, fica abolido o trema nos hiatos 

átonos; o acento circunflexo diferencial na letra e e na letra o , a sílaba tônica das 

palavras homógrafas de outras em que são abertas a letra e e a letra o, exceção 

feita da forma pôde, que se acentuará por oposição a pode; o acento cirfunflexo e 

o grave com que se assinala a sílaba subtônica dos vocábulos derivados em que 

figura o sufixo mente ou iniciados por z . 

Art 2º A Academia Brasileira de Letras promoverá, dentro do prazo de 2 (dois) 

anos, a atualização do Vocabulário Comum a organização do Vocabulário 

Onomástico e a republicação do Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguêsa nos têrmos da presente Lei.  

Art 3º Conceder-se-á às emprêsas editoras de livros e publicações o prazo de 4 

(quatro) anos para o cumprimento do que dispõe esta Lei.  

Art 4º Esta Lei entrará em vigor 30 dias após a sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.  

Mas em Portugal só em 6 de fevereiro de 1973 é que foi publicado, no Decreto-

Lei nº 32/73: 

1. Com a entrada em vigor das alterações determinadas pela Lei n.º 5765, de 18 

de Dezembro de 1971, o Governo Brasileiro deu um passo muito importante no 

caminho da unificação ortográfica, nomeadamente com a supressão do acento 
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circunflexo na distinção dos homógrafos. Efectivamente, e segundo amostragens 

levadas a efeito pela Academia de Ciências de Lisboa, aquele uso chegava a ser 

responsável por cerca de 70 por cento das divergências entre as duas ortografias 

oficiais.  

2. Em compensação, e enquanto não for seguida em Portugal a norma que 

determina a abolição do acento gráfico nas subtónicas dos vocábulos derivados 

com o sufixo mente e com os sufixos iniciados por z, surgiu - 

desnecessàriamente - uma nova divergência entre palavras, como «praticamente» 

e «pràticamente» ou «sozinho» e «sòzinho», grafadas de maneira diversa em 

Portugal e no Brasil.  

3. Trata-se de um pormenor de importância secundária, sem correspondência na 

linguagem falada, e acerca do qual já se pronunciou a Secção de Ciências 

Filológicas da Academia, propondo por unanimidade que se elimine, naqueles 

casos, o acento grave ou o acento circunflexo. Também a comissão consultiva 

para a definição da política cultural, constituída nos termos do n.º 2 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 408/71, de 27 de Setembro, emitiu idêntico parecer.  

Deste modo se aproximarão ainda mais as ortografias seguidas nos dois países. E 

não será de mais louvar a vantagem das modificações agora introduzidas, já que - 

também segundo as amostragens realizadas -, graças a elas, as divergências de 

ortografia baixarão sensìvelmente de percentagem.  

Nestes termos: 

Usando da faculdade conferida pela 1.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da 

Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:  

Artigo único. São eliminados da ortografia oficial portuguesa os acentos 

circunflexos e os acentos graves com que se assinalam as sílabas subtónicas dos 

vocábulos derivados com o sufixo mente e com os sufixos iniciados por z.  

As leis promulgadas entre estes dois países reduziram substancialmente as 

divergências ortográficas entre eles.  

Em 1975, a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de 

Letras elaboraram um novo projeto de acordo que não foi aprovado oficialmente, talvez 

pelo fato de se estar a viver um período de convulsão política em Portugal e de o Brasil 

se encontrar em regime de ditadura militar no período das negociações. 

Na tentativa de resolverem as divergências dos acordos anteriores, em maio de 

1986, reuniram, no Rio de Janeiro, os representantes de Portugal e do Brasil. No 

entanto, pela primeira vez na história dos acordos ortográficos, esta reunião estendeu-se 

à comunidade dos países de Língua Portuguesa, recebendo assim também 

representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique e S. Tomé. Desta reunião 
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saiu o documento intitulado Bases Analíticas da Ortografia Simplificada da Língua 

Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e consolidadas em 1986. Após esta reunião 

não houve um consenso entre os diferentes países e, mais uma vez foi um fracasso para 

a história da reforma ortográfica, existindo sobretudo em Portugal, uma forte reação 

polémica contra as novas medidas que o novo acordo iria trazer, recaindo uma maior 

discórdia na problemática da acentuação das palavras.  

O Acordo de 1986 apresenta, e pela primeira vez, a expressão “ortografia 

simplificada” que nunca foi indicada nos acordos anteriores. Desta forma, com este 

novo acordo não se pretende a conservação, a substituição ou abolição no sistema de 

escrita nas duas normas (a portuguesa e a brasileira), mas sim uma simplificação que 

possibilite uma harmonia entre os dois sistemas ortográficos. 

Como os problemas ortográficos dos países de língua portuguesa ainda não 

tinham ficado resolvidos, em 1990 foi formado o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa. Este acordo é um tratado internacional que teve o propósito de criar uma 

ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial 

portuguesa e foi assinado por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, em Lisboa, ao fim de uma 

negociação entre a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras 

iniciada em 1980.  

O documento entraria em vigor, de acordo com o artigo 3º, no dia 1 de Janeiro 

de 1994, mediante a ratificação de todos os membros. Contudo, como somente Portugal, 

em 23 de Agosto de 1991, o Brasil, em 18 de Abril de 1995 e Cabo Verde ratificaram o 

documento, a sua entrada em vigor viu-se forçada a ser adiada, faltando a assinatura de 

cinco estados signatários, o que deixou suspensa a entrada da nova reforma ortográfica. 

Decorridos oito anos desde então, em 1998, em Cabo Verde, na cidade da 

Praia, os países membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, (CPLP), 

assinaram o Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que 

se resume no seguinte: 

Considerando que até à presente data o Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, assinado em Lisboa, em Dezembro de 1990, ainda não foi ratificado 

por todas as Partes Contratantes; 

Que o referido texto original do Acordo estabelecia, no seu artigo 3.º, que o 

referido Acordo entraria em vigor no dia 1 de Janeiro de 1994, após o depósito 
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dos instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo da 

República Portuguesa; 

Que o artigo 2.º do Acordo, por sua vez, previa a elaboração, até 1 de Janeiro de 

1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa referente às 

terminologias científicas e técnicas; 

Que o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa deverá ainda ser 

concluído: 

Decidem as Partes dar a seguinte nova redacção aos dois artigos: 

«Artigo 2.º - Os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos 

competentes, as providências necessárias com vista à elaboração de um 

vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, tão completo quanto 

desejável e tão normalizador quanto possível, no que se refere às terminologias 

científicas e técnicas. 

Artigo 3.º - O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor após 

depositados os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo 

da República Portuguesa. (1º Protocolo, 2000:368) 

Já em Julho de 2004, são dados novos passos para a ratificação e entrada do 

Acordo; assim, reunidos em São Tomé e Príncipe, os chefes de estado e do governo da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), aprovaram um Segundo 

Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que permitia a 

adesão de Timor-Leste e previa que, em vez da ratificação de todos os países, fosse 

possível que apenas três membros da CPLP ratificassem o Acordo Ortográfico, para que 

o mesmo entrasse em vigor nesses países.  

Reza o 2º Protocolo o seguinte: 

 (…) Evocando a recomendação dos Ministros da Educação da CPLP que, 

reunidos, em Fortaleza em 26 de Maio de 2004, na V Reunião de Ministros da 

Educação, reiteraram ser o Acordo Ortográfico um dos fundamentos da 

Comunidade e decidiram elevar, à consideração da V Conferência de Chefes de 

Estado e de Governo da CPLP, a proposta de se aprovar o Protocolo 

Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que, além de permitir 

a adesão de Timor -Leste, define a entrada em vigor do Acordo com o depósito 

dos instrumentos de ratificação por três países signatários (…). (2º Protocolo 

2008:4803) 

Em 2006, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe assinam o documento, tornando 

assim possível que o acordo entre em vigor. 
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Em 2008, Portugal também ratifica o Acordo. O Protocolo Modificativo ao 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi aprovado em 16 de Maio de 2008 pela 

Assembleia da República e a ratificação foi decretada pelo Presidente da República, 

através do Decreto do Presidente da República nº 52/2008, de 29 de Julho, que nos diz o 

seguinte: 

Artigo 2.º - Declaração 

1 — O depósito, pela República Portuguesa, do instrumento de ratificação do 

Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa não prejudica a validade da ortografia constante de actos, normas, 

orientações ou documentos provenientes de entidades públicas, de bens culturais, 

bem como de manuais escolares e outros recursos didáctico -pedagógicos, com 

valor oficial ou legalmente sujeitos a reconhecimento, validação ou certificação, 

à data existentes. 

2 — No prazo limite de seis anos após o depósito do instrumento de ratificação 

do Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa, a ortografia constante de novos actos, normas, orientações, 

documentos ou de bens referidos no número anterior ou que venham a ser 

objecto de revisão, reedição, reimpressão ou de qualquer outra forma de 

modificação, independentemente do seu suporte, deve conformar -se às 

disposições do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

3 — O Estado Português adoptará as medidas adequadas a salvaguardar uma 

transição sem rupturas, nomeadamente no que se refere ao sistema educativo em 

geral e, em particular, ao ensino da língua portuguesa, com incidência no 

currículo nacional, programas e orientações curriculares e pedagógicas.  

O Acordo Ortográfico de 1990 vigora em Portugal desde 13 de Maio de 2009, 

data em que foi depositado junto da República Portuguesa o instrumento de ratificação 

do Acordo do Segundo Protocolo Modificativo ao Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa. 

É a partir desta data, 13 de Maio de 2009, que começa a ser contado em 

Portugal o período de transição de 6 anos estipulado por lei, o que significa que 2015 é 

o prazo limite para a adoção oficial da nova ortografia. “(…) O depósito do respectivo 

instrumento de ratificação foi efectuado em 13 de Maio 2009, tendo o referido Acordo 

entrado em vigor para Portugal nesta data.” (Diário da República, 2010: 4116). 
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1.1. O que muda com o Acordo Ortográfico de 1990 

A questão que se tem levantado quando se fala no Acordo Ortográfico é 

precisamente esta: O que muda na língua portuguesa? 

Pois bem, é sabido que o Acordo que agora entrou em vigor é originário do 

Acordo de 1990 e que este na altura da sua ratificação ficou em espera até que todos os 

países signatários o aprovassem, como aliás já foi anteriormente referido. 

O novo acordo ortográfico foi admitido a 19 de Março de 2008, mediante os 

termos da alínea d) do nº1 do artigo 197.º da Constituição13, este apresenta XXI Bases e 

tem em segundo anexo uma Nota explicativa do Acordo da Língua Portuguesa; centra-

se, sobretudo, na questão da etimologia vs fonética em suma pretende-se que a escrita 

das palavras se centre mais na perspetiva fonética em detrimento da natureza 

etimológica. 

Como se tem defendido, por razões de natureza etimológica fixadas no 

Português europeu, este acordo ajudará a aproximar cada vez mais a forma escrita dos 

dois países mas, não levará à unificação total da ortografia entre o Brasil e Portugal.  

Neste ponto, iremos debruçar-nos sobre o acordo ortográfico (Anexo I) 

analisando as bases que nele aparecem. Aqui, iremos procurar desenvolver o que vai 

efetivamente mudar na ortografia portuguesa com o acordo ortográfico de 1990, 

baseando-nos no documento oficial. E embora este acordo descreva as novas regras 

ortográficas, não explica no entanto, quais as diferenças entre as novas regras e as 

anteriores. No Portal da Língua Portuguesa, pode ler-se que: 

As palavras da base de dados do Vocabulário afetadas pelo Acordo Ortográfico 

são 4 497, o que corresponde a menos de 4% do total. Destas, 2 703 apresentam 

modificações na grafia; as restantes são apenas variantes que passam a ser 

legalmente válidas em toda a CPLP. O novo acordo muda a forma de um número 

maior de palavras escritas segundo a grafia de 1945 do que segundo a grafia de 

1943: 2 264 palavras (cerca de 1,75% do total) contra 1 254 (perto de 1% da 

nossa base de dados). (http://www.portaldalinguaportuguesa). 

 

                                                 
13 Proposta de Resolução 71/X/3 (Disponível em 
http://www.apel.pt/gest_cnt_upload/editor/File/apel/acordo_ort/71x3%5B1%5D.pdf) 
- Página consultada em 05 de novembro de 2011 

 



 

62 

 

Base I - Do alfabeto e dos nomes próprios estrangeiros e seus derivados: 

O afabeto passa a ter vinte e seis letras, pois passa a ter incluídas o K, o Y e o 

W, estas três letras passam a usar-se apenas em casos especiais como: 

• em antropónimos (nomes de pessoas) oriundos de outras línguas e seus 

derivados; 

• em topónimos (nomes de lugares) oriundos de outras línguas e seus 

derivados;  

• em siglas, símbolos e também em palavras adotadas como unidades de 

medida de curso internacional. 

• estrangeirismos, i. e. empréstimos externos, palavras originárias de outras 

línguas cuja grafia ou propriedades linguísticas não se encontram perfeitamente 

adaptadas ao português.    

São descritas ainda as letras do alfabeto e também as diferentes formas de 

pronúncia de cada letra. Nesta primeira Base a grafia da letra G (gê ou guê) norma 

Brasileira e norma Luso-Africana denota a dificuldade de unificação. Em relação a este 

facto, este documento na nota explicativa que o acompanha, mais concretamente na 

página 23, refere-nos que: 

A inviabilização prática de tais soluções leva-nos à conclusão de que não é 

possível unificar por via administrativa divergências que assentam em claras 

diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que se baseia o sistema 

ortográfico da língua portuguesa. (Anexo II Nota Explicativa do Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa,1990 2º.) 

Nesta primeira Base está explícita uma tentativa de conservação da língua 

quando nos é pedido que se a palavra já existe na língua portuguesa esta deve ser usada, 

dando-nos também alguns exemplos: Cherbourg, substituído por Cherburgo; Génève, 

por Genebra, etc. 

 

Base II- Do h inicial e final: 

Nesta Base são apresentados os casos em que a letra h se deve manter ou 

suprimir no início ou no fim da palavra. Segundo este documento oficial, esta letra 

utiliza-se em posição inicial por causa da etimologia e em virtude do uso e dá-nos, 

como exemplos, haver, hélice, hera, hoje, hora, homem, humor. A mesma letra 

suprime-se “Quando, apesar da etimologia, a sua supressão está inteiramente 
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consagrada pelo uso” (Base II 2º. a), dando-nos como exemplos, erva, em vez de herva; 

ervaçal, em vez de herbáceo, ervanário, em vez de herbanário e  ervoso, em contraste 

com a forma erudita  herboso. 

O h final mantém-se nas interjeições: Ah! Oh!. Mantém-se ainda o h em 

situação inicial, sempre que, numa palavra composta, exista um elemento que está 

ligado ao anterior por um hífen. 

 

Base III- Da homofonia de certos grafemas consonânticos: 

É-nos referido nesta Base que dada a homofonia presente entre alguns 

grafemas consonânticos, torna-se essencial distinguir os seus empregos, que 

fundamentalmente se regulam pela história das palavras.  

Seguidamente serão apresentadas as Bases que mais dúvidas têm causado. 

Estas Bases relatam que “Em relação às alterações de conteúdo, elas afectam sobretudo 

o caso das consoantes mudas ou não articuladas, o sistema de acentuação gráfica, 

especialmente das esdrúxulas, e a hifenização.” (Anexo II, Nota explicativa o acordo 

ortográfico da língua portuguesa (1990: 23). 

 

Base IV – Das sequências consonânticas: 

• Supressão gráfica de consoantes mudas ou não articuladas 

De acordo com o documento oficial14 o c, com valor de oclusiva velar, das 

sequências interiores cc e ct, e o p das sequências interiores pc (c com valor de 

sibilante), pc e pt, ora se eliminam, ora se conservam. 

Conservam-se, então, nos casos em que são sempre pronunciados nas 

pronúncias cultas da língua, por exemplo, ficção, adepto, erupção15; eliminam-se nos 

casos em que são sempre mudos nas pronúncias cultas da língua, por exemplo, adotar, 

coletivo diretor, entre outros mais; e permanecem ou eliminam-se facultativamente, 

quando se dizem numa pronúncia culta, que geral quer restritamente, ou então quando 

oscilam entre a pronúncia e o emudecimento, são exemplos, aspecto e aspeto, cacto e 

cato, caracteres e carateres. 

 

 

                                                 
14 Base IV 1º. 
15 Base IV, 1º, a. 
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Bases VIII a XIV- Sistema de acentuação gráfica: 

Algumas palavras, antes deste acordo de 1990, tinham acento gráfico para que 

pudessem ser distinguidas de homógrafos (palavras que se escrevem da mesma forma), 

atualmente deixam de ser acentuadas, um exemplo disso é que agora se escreve pelo e 

não pêlo, deixando de se distinguir da contração da preposição por com o artigo 

definido o. Da mesma forma, passa a escrever-se pela e não péla, para e não pára 

(imperativo singular do verbo parar)16. Há, contudo, exceções, continuando a ser 

distinguidas por meio de acento gráfico as palavras, por (preposição) e pôr (verbo) e as 

formas pode (presente do indicativo) e pôde (pretérito perfeito) do verbo poder. 

Em relação ao acento circunflexo, esta reforma acrescenta que: 

Prescinde-se do acento circunflexo nas formas verbais paroxítonas que contêm 

um e tónico/tônico oral fechado em hiato com a terminação -em da 3.ª pessoa do 

plural do presente do indicativo ou do conjuntivo, conforme os casos: creem, 

deem (conj.), descreem, desdeem (conj.), leem, preveem, redeem (conj.), releem, 

reveem, tresleem, veem.17 

Outra alteração é a eliminação do acento gráfico no ditongo oi em palavras 

graves, como por exemplo, jiboia, paranoico, heroico18 entre outras. Nos casos de 

palavras graves com ditongo ei tónico, tem precedência a regra que obriga à marcação 

da sílaba tónica por meio de acento gráfico em palavras terminadas em l, n, r, x e ps, 

como por exemplo, destróier. 

 

Bases XV a XVII – Emprego do hífen: 

Em relação a esta Base, podemos dizer que os pseudoprefixos derivados do 

latim e do grego, por serem elementos não autónomos, manterão o hífen, como ,por 

exemplo, anti-higiénico, pré-história. O hífen permanecerá em palavras como, “amá-lo, 

dá-se, deixa-o, partir-lhe; amá-lo-ei, enviar-lhe-emos”.19 

Os prefixos radicais de composição (elementos não autónomos como mini- ou 

agro-) não são por princípio geral separados por de hífen das palavras a que se juntam: 

antirrevolucionário, megaconcerto, minissaia, socioeconómico, ultraligeiro. O hífen é 

                                                 
16 Base IX  9º 
17 Base IX 7º. 
18 Base IX 3º 
19 Base XVII 1.º. 
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utilizado após estes elementos quando: a palavra a que se juntam começa pela letra h20: 

anti-histamínico, contra-harmónico, exceto em formações que contêm em geral os 

prefixos des- e in- e nas quais o segundo elemento perdeu o h inicial: desumano, 

desumidificar, inábil, inumano, etc.21; a letra com que terminam é a mesma com que se 

inicia a palavra a que se juntam, exceto no caso de prefixos como co-, pre- e pro-, 

prefixos átonos:: anti-ibérico, contra-almirante, infra-axilar, supra-auricular; arqui-

irmandade, auto-observação, eletro-ótica, micro-onda, semi-interno22. Nas formações 

com o prefixo co-, este aglutina-se geralmente com o segundo elemento mesmo quando 

iniciado por o: coobrigação, coocupante, coordenar, cooperação, cooperar, etc. 

Na Base XV é referido que as locuções substantivas se escrevem sem hífen. 

Este princípio geral implica que passem a escrever-se sem hífen a generalidade das 

sequências constituídas por um nome seguido de preposição e de outro nome: dia a dia 

cor de vinho, fim de semana. No entanto, constituem exceção a esta regra todas as 

palavras que se combinam ocasionalmente, formando não propriamente vocábulos, mas 

encadeamentos vocabulares, como, por exemplo, “a divisa Liberdade-Igualdade-

Fraternidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação Angola-

Moçambique) e bem assim nas combinações históricas ou ocasionais de 

topónimos/topônimos (tipo: Áustria-Hungria, Alsácia-Lorena, Angola-Brasil, Tóquio-

Rio de Janeiro, etc.).”23 

Também é determinado nesta Base o não emprego deste sinal gráfico “nas 

ligações da preposição de às formas monossilábicas do presente do indicativo do verbo 

haver: hei de, hás de, hão de, etc.24 

 

Base XIX – Das minúsculas e maiúsculas: 

Também nesta Base foram efetuadas algumas mudanças, nomeadamente, os 

nomes dos meses, estações do ano, as formas fulano, sicrano e beltrano que passam 

obrigatoriamente a escrever-se com letra minúscula inicial25; nos pontos cardeais, que 

                                                 
20 Base XVI 1.º a). 
21 Base XV 1.º obs) 
22 Base XVI  b) 
23 Base XV 7º 
24 Base XVII 2.º. 
25 Base XIX 1º b). 
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também passam a escrever-se com letra minúscula26; em axiónimos e hagióminos27, 

como, por exemplo, senhor doutor, senhora doutora, senhor reverendo etc. contudo as 

siglas como V. Ex.ª continuarão a ser grafadas em maiúsculas. Passa a ser opcional o 

uso da letra maiúscula em formas de tratamento (professor ou Professor, 

opcionalmente), e logradouros públicos (avenida da Liberdade ou Avenida da 

Liberdade, também opcionalmente). 

 

Base XX – Da divisão silábica: 

A base XX determina que Em a separação silábica deve ser feita pela 

soletração e não pela etimologia. 

 

Base XXI – Das assinaturas e firmas: 

Nesta Base é-nos dito que cada qual poderá manter a escrita que “por 

costume ou registo legal”28, adote na assinatura do seu nome. Assim como, se pode 

manter a grafia original de quaisquer firmas comerciais, marcas, nomes de sociedades 

e títulos que estejam inscritos em registo público. 

 

As alterações na ortografia, sejam elas quais forem, são sempre provisórias e 

geram sempre contestação. No entanto, devido a estas alterações é necessário resolver 

algumas implicações e ocorrências do Acordo Ortográfico no âmbito do ensino, 

nomeadamente no que diz respeito por exemplo, à atualização dos manuais escolares, 

adaptação de dicionários, gramáticas, vocabulários e prontuários. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Base XIX 1º e). 
27 Base XIX 1º f). 
28 Base XXI 
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V. Metodologias de Investigação   

1. Características do estudo 

1.1 – Apresentação da ideia do tema  

Como já foi referido anteriormente o AO de 90 já se encontra em vigor nas 

escolas, pela Resolução do Conselho de Ministros, datada de 25 de Janeiro de 2011. Aí 

foi determinada a aplicação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa no sistema 

educativo português no ano letivo de 2011/2012, conforme Diário da República 1.ª série 

— N.º 17 — 25 de Janeiro de 2011, onde pode ler-se o seguinte: 

(…) A presente resolução do Conselho de Ministros determina a aplicação do 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa no sistema educativo no ano lectivo de 

2011 -2012 e, a partir de 1 de Janeiro de 2012, ao Governo e a todos os serviços, 

organismos e entidades na dependência do Governo, bem como à publicação do 

Diário da República.(…) (Diário da República, 1.ª série — N.º 17 — 25 de Janeiro 

de 2011: 488) 

Como se depreende deste documento, o presente ano letivo é a data oficial a 

partir da qual o acordo deve ser implementado em todas as escolas de Portugal. Neste 

sentido consideramos fundamental apurar a sua recetividade no ensino-aprendizagem, 

pois consideramos que cabe aos profissionais avaliar estas questões. Assim, e tendo em 

conta que o agrupamento de Escolas Diogo Cão já tinha estabelecido para o ano letivo 

transato (2010/2011) a implementação do acordo, elaboramos um questionário29, onde 

pretendemos averiguar o grau de dificuldades na aplicação do acordo. 

 

 

1.2 – O Problema 

A escola e o professor têm o papel de transmitir e explicar aos alunos as 

mudanças realizadas na ortografia com o AO de 90, para que posteriormente, eles 

estejam informados e não sintam dificuldades na sua aplicação. No entanto, para que o 

                                                 
29 Os questionários  podem ser conferidos nos anexos em CD n.º 5 



 

68 

 

professor possa levar a cabo essa tarefa com êxito tem que estar informado sobre o teor 

dessas regras. Por esta razão, o professor tem de cumprir com um dos princípios básicos 

de qualquer agente de ensino: a atualização do saber.  

Deste modo, consideramos pertinente saber até que ponto estão os professores 

do 1º CEB, informados sobre o novo sistema ortográfico e até que ponto o conseguem 

transmitir aos seus alunos? 

 

 

1.3 – Objetivos 

1.3.1 – Objetivos Gerais 

Foram definidos para este estudo dois objetivos gerais: o primeiro diz respeito 

ao facto de conhecer a opinião dos docentes do 1º CEB, sobre as novas regras de 

ortografia; e o segundo prende-se com o facto de saber se os docentes estão a sentir 

dificuldades na aplicação dessas regras. 

 

1.3.2 – Objetivos específicos 

Tendo em conta os objetivos gerais referidos anteriormente, estabelecemos 

como objetivos específicos:  

- Conhecer a opinião dos docentes acerca das mudanças na ortografia;  

- Conhecer as dificuldades sentidas pelos docentes com a introdução destas 

novas regras ortográficas;  

- Apurar a adaptação dos alunos face a estas mesmas regras; 

- Sensibilizar os docentes para a necessidade de conhecer as novas regras de 

ortografia implementadas com o AO de 90; 

- Motivar os docentes para o conhecimento e a prática das mesmas; 

- Contribuir para que os docentes se informem mais sobre estas mudanças na 

ortografia. 
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2. Método de investigação  

O tipo de metodologia utilizada para este estudo foi a metodologia de 

investigação-ação. Uma das definições mais concisas sobre este assunto é da autoria de 

John Elliott, cujo trabalho desenvolvido em Inglaterra teve um forte impacto junto dos 

professores. Através da sua proposta de focalizar a investigação-ação no 

desenvolvimento curricular, refere que: “podemos definir a investigação-ação como o 

estudo de uma situação social no sentido de melhorar a qualidade da acção que nela 

decorre” Elliott, (apud Máximo-Esteves, 2008: 18). Consequentemente, constatamos 

que existem duas linhas de força implícitas nesta definição mais ampla – por um lado o 

desejo de melhorar a qualidade do que ocorre numa determinada situação; por outro a 

necessidade,  de investigar essa situação. Mckernan (apud Máximo-Esteves, 2008: 20), 

por seu turno, defende que a:  

Investigação-acção é um processo reflexivo que caracteriza uma investigação numa 

determinada área problemática cuja prática se deseja aperfeiçoar ou aumentar a sua 

compreensão pessoal. Esta investigação é conduzida pelo prático – primeiro, para 

definir claramente o problema; segundo, para especificar um plano de acção –, 

incluindo a testagem de hipóteses pela aplicação da acção ao problema. A avaliação 

é efectuada para verificar e demonstrar a eficácia da acção realizada. Finalmente, os 

participantes reflectem, esclarecem novos acontecimentos e comunicam esses 

resultados à comunidade de investigadores-acção. Investigação-acção é uma 

investigação científica sistemática e auto-reflexiva levada a cabo por práticos, para 

melhorar a prática. 

O autor dá-nos ainda uma definição detalhada, na qual procura incluir palavras-

chave que remetem para os propósitos fundamentais da investigação – desenvolver as 

competências profissionais do professor-investigador e compreender e melhorar o seu 

local de trabalho –, cujo sucesso depende da aplicação sistemática e rigorosa de uma 

metodologia de investigação, numa lógica colaborativa, apoiada em estratégias de 

avaliação e do exercício da capacidade de reflexão individual e de grupo sobre a ação 

desenvolvida. 

Albano (1994:28) citando Perrenoud (1993), refere-nos que segundo Perrenoud 

afirma: 

(…) uma iniciação à investigação na formação inicial se pode justificar por três 

razões complementares: 
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- Como modo de apropriação activa de conhecimentos de base em ciências 

humanas; 

- Como preparação para a utilização de resultados da investigação em educação ou 

para a participação no seu desenvolvimento; 

- Como paradigma transponível no quadro de uma prática reflectida. 

Tal como refere Alarcão (2001: 6), “ser professor investigador é, pois, primeiro 

que tudo ter uma atitude de estar na profissão como intelectual que criticamente 

questiona e se questiona na tentativa de resolver problemas relacionados com a sua 

prática”. Por isso, a investigação sobre a prática tem dois objetivos principais: a 

alteração instantânea de aspetos da prática e a compreensão da natureza dos problemas 

que afetam essa mesma prática.  

 

 

2.1- Tipos de metodologias e técnicas 

Quando se escreve sobre investigação educacional, não se pode pôr de parte os 

métodos e as técnicas, bem como a relação entre teoria e prática, todavia a separação 

desta faz com que faculte o uso de métodos e das técnicas (Costa, 2005). 

Um método corresponde a um caminho, percurso, meio, projeto de raciocínio 

previamente determinado para abordar e compreender os fenómenos. O rigor do método 

utilizado permite distinguir o conhecimento científico de outro tipo de conhecimento. 

A técnica é o processo prático que implementa o método e, tem por objetivo a 

pesquisa, recolha e tratamento da informação. 

Tal como qualquer processo de investigação, a investigação sobre a prática 

requer um plano metodológico que envolve quatro momentos fundamentais (Costa 

2005):  

1) A formulação do problema ou questões de estudo,  

2) A recolha de elementos que permitam responder a esse problema,  

3) A interpretação da informação recolhida de maneira a tirar conclusões,  

4) A divulgação dos resultados e conclusões obtidas. 

Dentro do plano metodológico, para além da importância da recolha de dados, 

da sua interpretação e da divulgação dos resultados, as questões orientadoras adotam um 

papel importante no processo, refletindo as preocupações do professor e o foco da 

investigação a que se propõe dar andamento.  
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Um bom problema ou um bom conjunto de questões suscetíveis de terem 

resposta, face aos recursos disponíveis, é um meio auxiliador do “sucesso” da 

investigação dando respostas consistentes, criando assim a possibilidades de mudança 

nas práticas letivas. Investigar exige uma metodologia estruturada, mas flexível e 

reajustável aos contextos súbitos que vão surgindo ao longo da investigação.  

A investigação sobre a prática tende a promover a valorização pessoal e o 

crescimento profissional do professor, sendo muitas vezes impulsionadora de novas 

iniciativas de investigação sobre a prática.  

É através da investigação-ação que o professor tem a oportunidade de 

averiguar acerca do seu próprio trabalho, permitindo-lhe focalizar problemas, 

estabelecer a sua etiologia e mobilizar estratégias que possibilitem superá-los, 

potenciando todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, Arends, (1995: 525). 

Defende que: 

Quando os professores se envolvem numa investigação na sala de aula, esta adquire 

normalmente a designação de investigação-acção. [...] Consiste num processo de 

colocar questões, procurar respostas válidas e objectivas, e de interpretar e utilizar os 

resultados. [...] Ao contrário de outro tipo de investigadores, os professores que 

fazem investigação estão mais interessados em obter conhecimento acerca de uma 

situação específica (a sua sala de aula) do que acerca de aplicações de carácter mais 

geral»  

E é isso mesmo que se pretende neste tipo de metodologia: aprender mais sobre 

a prática pedagógica, refletindo sobre a mesma e tentando melhorar todos os aspetos 

que se achem necessários. Segundo Arends (1995: 527), “A investigação-acção inicia-se 

tendo como base situações com as quais o professor está insatisfeito ou que deseja 

melhorar”.  

 

 

3. – Dados de Investigação  

3.1 – Recolha de dados 

Com base no que foi referido anteriormente e depois de colocada a questão 

problema, procedeu-se à recolha de dados através de um questionário anónimo 

preenchido por professores do 1º CEB de diferentes escolas, entre estas, a escola onde 
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foram realizados os meus estágios I e II. Nesta investigação participaram professores de 

ambos os sexos, com idades compreendidas entre os vinte e quatro e os cinquenta e seis 

anos de idade, em que a maioria dos inquiridos possuía vinte e um ou mais anos de 

serviço e possuía o grau de licenciado. 

Neste estudo, os dados resultaram da análise feita aos questionários aplicados 

aos docentes, para procurar saber quais os conhecimentos que estes tinham sobre as 

novas regras ortográficas implementadas com o AO de 90, se concordavam com as 

mudanças ortográficas implementadas, as dificuldades sentidas na sua implementação 

em contexto de sala de aula e ainda das dificuldades sentidas pelos seus alunos em 

relação a estas mesmas regras. 

 

4. Apresentação e Interpretação de Dados  

4.1 – Análise dos dados 

Nesta investigação, para a análise dos dados, utilizaram-se essencialmente 

procedimentos descritivo-interpretativos, tendo-se procedido a uma análise quantitativa 

dos questionários realizados aos docentes do 1º CEB. 

Este elemento de recolha de dados foi aplicado em escolas do 1º CEB, a 

cinquenta e dois docentes entre os quais, docentes da escola onde realizei os estágios I e 

II, pertencentes ao Agrupamento de escolas Diogo Cão. 

Neste ponto, são analisados todos os dados recolhidos com o questionário, o 

conhecimento dos docentes face ao AO de 90, se concordam com as alterações ortográficas 

realizadas, as dificuldades que estão a sentir (ou não) na implementação deste na sua prática 

letiva e ainda a adaptação dos alunos face a estas mesmas regras. 

A análise do questionário será dividida em três partes. Na primeira parte serão 

analisadas as questões:  

1. - Já ouviu falar do Acordo Ortográfico de 1990?  

2. - Sabe o que mudou na ortografia?   

3. - Já se informou sobre essas mesmas mudanças?  

4. - Se respondeu Sim, indique onde. 

5. - Na sua prática letiva, está a sentir dificuldades com a introdução das 

novas regras ortográficas? 

6. - Os seus alunos estão a adaptar-se bem às novas regras ortográficas? 
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Em relação à primeira questão, 94% responderam que sim, no entanto, 6% 

responderam que não. Quanto à segunda questão, 94% respondeu sim e 6% respondeu 

não. 

No que diz respeito à terceira questão, em relação à informação dos professores 

sobre as mudanças efetuadas, 86%, já se informou sobre estas mudanças e 14% admite 

ainda não se ter informado, e quando se pergunta onde o fizeram, 50% respondeu que 

obteve essa informação na Internet, 14% através de e-mail enviado por colegas, 10% 

admite ter-se informado em livros, 9% em ações de formação (PNEP), 7% em 

gramáticas, 3% no agrupamento de escolas, 3% em dicionários, 2% em meios de 

comunicação social e outros 2% em outros documentos, não especificando quais foram 

esses documentos.  

No que respeita ao facto de os docentes estarem ou não a sentir dificuldades na 

sua prática letiva com a introdução das novas regras ortográficas, (questão número 

cinco), 52%, ou seja, a maioria respondeu que sim e 48% respondeu não. 

Na última questão desta parte do questionário, quando se pergunta aos docentes 

sobre o facto de os seus alunos se estarem a adaptar bem às novas regras ortográficas, 

85% respondeu que sim e 15% respondeu que não. 

Na segunda parte do questionário, cujo objetivo é saber qual é a opinião dos 

docentes em relação às mudanças ortográficas previstas no AO de 90, as questões são as 

seguintes: 

1. - Concorda com as mudanças realizadas na ortografia?  

2. - Concorda com reformulação do uso do hífen? 

 

Na primeira questão, a maioria, ou seja, 58% respondeu que não e 42% 

respondeu sim. 

Na segunda questão, 53% dos inquiridos respondeu não, e 47% respondeu sim. 

A terceira parte diz respeito ao conhecimento dos docentes sobre as regras 

ortográficas do AO de 90, e as questões são as seguintes: 

1. O que é o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa? É o diploma que 

regula e pretende unificar a ortografia da língua portuguesa?  

2. O texto oficial do novo Acordo Ortográfico está organizado em quantas 

bases? Está organizado em 21 bases. Está organizado em 24 bases. 

3. O Acordo Ortográfico já está em vigor nas escolas? 
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4. Se a língua portuguesa pretende ser unificada, todos os falantes de 

português irão falar da mesma forma? 

5. Uma das principais características do Acordo Ortográfico é o facto de 

prevalecer o critério fonético em detrimento do fundamento etimológico, ou seja, há 

uma aproximação da língua escrita à língua falada. Este aspeto explicará a eliminação 

das consoantes mudas ou não articuladas? 

6. Qual o valor da letra K? Tem sempre valor de consoante. Tem valor de 

vogal ou semivogal e também de consoante. Tem valor de vogal ou semivogal. 

7. Qual o valor da letra W? Tem sempre valor de consoante. Tem valor de 

vogal ou semivogal e também de consoante. Tem valor de vogal ou semivogal. 

8. Qual o valor da letra Y? Tem sempre valor de consoante. Tem valor de 

vogal ou semivogal e também de consoante. Tem valor de vogal ou semivogal. 

9. Formas como hei-de e hás-de não levam hífen? 

10. Altera-se a forma de fazer o plural nas locuções substantivas que perdem 

o hífen? 

11. O documento oficial, na Base XV, 6º, dita a eliminação geral do hífen em 

locuções de uso geral? 

12. O vocábulo cor-de-rosa tem hífenes? 

13. Segundo o texto do Acordo Ortográfico, Base XV, 1.º, a), o vocábulo 

primeiro-ministro leva hífen? 

 

Em relação à primeira questão, 100%, ou seja, todos os inquiridos responderam 

sim. 

Na segunda questão, 60% respondeu em vinte e uma bases, 20% respondeu 

vinte e quatro bases e 20% não respondeu à questão. 

Na questão seguinte pergunta-se se o AO de 90 já está em vigor nas escolas, ao 

que 96% responde sim e 4% responde não. 

Na quarta questão, reponderam sim 34% e 66% respondeu não. 

Na questão seguinte, 88% respondeu sim, 10% respondeu não e 2% não 

respondeu à questão apresentada. 

Na sexta questão, que pretendíamos saber qual era o valor da letra K. 92% 

responderam que tem sempre valor de consoante; 2% que tem valor de vogal ou 

semivogal e também de consoante; 0% que tem valor de vogal ou semivogal e não 

responderam à questão 6% dos inquiridos. 
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A sétima questão: qual o valor da letra W, 28% responderam que tem sempre 

valor de consoante; 46% responderam que tem valor de vogal ou semivogal e também 

de consoante; 18% responderam que tem valor de vogal ou semivogal e, 8% 

simplesmente não respondeu. 

Na questão seguinte pergunta-se qual o valor da letra Y, ao que 6% respondeu 

que tem sempre valor de consoante; 18% respondeu que tem valor de vogal ou 

semivogal e também de consoante; 68% respondeu que tem valor de vogal ou 

semivogal; e 8% não respondeu. 

Na nona questão, onde se pergunta se formas como “hei-de” e “hás-de” não 

levam hífen, 58% dos inquiridos respondeu sim, 38% respondeu não e 4% não 

respondeu. 

Em relação à questão seguinte: altera-se a forma de fazer o plural nas locuções 

substantivas que perdem o hífen? 18% respondeu sim, 74% respondeu não e 8% optou 

por não responder. 

Na questão décima primeira, se o documento oficial, na Base XV, 6.º dita a 

eliminação geral do hífen em locuções de uso geral? 72% respondeu sim, 12% 

respondeu não e 16% não respondeu. 

Na questão seguinte, se o vocábulo “cor-de-rosa” tem hífenes? Os valores são 

muito aproximados, uma vez que, 48% dos inquiridos respondeu sim, 50% respondeu 

não e só 2% não respondeu. 

Na última questão desta parte, 76% respondeu sim, 22% respondeu não e 2% 

não respondeu. 

 

Vejamos então nesta terceira parte em que dividimos o questionário para uma 

melhor análise, dos 50 professores do 1º CEB quantos deram respostas certas, erradas e 

ainda não responderam a essas mesmas questões relativas ao seu conhecimento sobre as 

regras do AO de 90 
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Gráfico 1 – Resultado das respostas dos 52 docentes ao Questionário 

 

 

 

Da análise do gráfico e comparando os resultados das respostas em que os 

docentes estão informados sobre as regras do acordo ortográfico, verificamos que a maioria 

está informada em relação às regras do AO de 90, no entanto, na questão número 7, ou seja, 

quando lhes é perguntado qual o valor da letra W, a maioria desconhece o que está 

estipulado no acordo. A mesma situação é verificada também na questão número nove 

(formas como hei-de e hás-de não levam hífen?) e na questão número doze, (o vocábulo 

cor-de-rosa tem hífenes?). 

Face a estes resultados, podemos afirmar que ainda restam muitas dúvidas por 

parte dos docentes em relação às mudanças previstas no acordo ortográfico, 

nomeadamente quanto ao emprego do hífen. Podemos então afirmar que é preciso um 

esforço muito grande para colmatar esta situação. Por consequência, pensamos que é 

fundamental investir em ações de formação, porém, não podemos deixar de referir que 

os professores devem também eles investir na sua formação contínua e na atualização 

permanente, sobretudo, aqueles que têm como alvo o ensino de uma língua que 

enquanto organismo vivo e social está em constante mudança. 
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Conclusão 

Ao longo deste trabalho procurou-se focar todos os pontos que estiveram 

relacionados com o estágio. Além destes aspetos, de cariz mais prático, englobamos 

também um capítulo de índole teórico sobre o acordo ortográfico ao qual juntamos um 

inquérito efetuado a um conjunto de professores do primeiro ciclo do ensino básico. A 

análise a este inquérito permitiu-nos concluir que os docentes ainda têm de investir na 

sua formação para levarem a cabo a tarefa do acordo ortográfico com êxito. Deste 

modo, pensamos que a profissão docente é, antes de mais, uma profissão que exige uma 

investigação contínua, pelo que estamos de acordo com Alarcão (2001: 6) que defende 

que “ser professor investigador é, pois, primeiro que tudo ter uma atitude de estar na 

profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona na tentativa de 

resolver problemas relacionados com a sua prática”. Por isso, a investigação sobre a 

prática tem dois objetivos principais: a alteração instantânea de aspetos da prática e a 

compreensão da natureza dos problemas que afetam essa mesma prática. Os professores 

deverão obter dinâmicas próprias no desenvolvimento da sua atividade profissional, não 

só pela satisfação da sua curiosidade investigativa como gestores do currículo, mas 

também como parceiro de outros profissionais com os quais pode e deve trabalhar 

colaborativamente. 

O professor investigador pode ser encarado como um professor que desenvolve 

naturalmente a sua prática pedagógica, confrontando-se diariamente com problemas de 

sala de aula no domínio das aprendizagens dos alunos e não só.  

Refletindo sobre todo o trabalho realizado, penso que o balanço é positivo, 

dado que o que aprendi foi bastante significativo e representa um avanço na minha 

formação. Consegui perceber que a profissão de docente envolve muito mais trabalho e 

reflexão do que inicialmente podia imaginar e que para que a prática educativa se 

desenvolva é essencial que exista uma forte articulação e envolvimento de profissionais 

de áreas distintas. 

Apesar de ter consciência que a formação académica é apenas o início de uma 

extensa caminhada de formação profissional, percebi que a formação contínua e a troca 

de experiências com outros profissionais determinam o sucesso da carreira profissional. 

Além do que ficou exposto, a elaboração deste relatório permitiu-me ficar mais 

elucidada a respeito das alterações ortográficas propostas no acordo ortográfico. Por 

outro lado, penso que o inquérito que realizei aos docentes contribuiu para que muitos 
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docentes dessem mais atenção às problemáticas que o acordo ortográfico acarreta, pelo 

que penso que, de alguma forma, despertei a curiosidade desses docentes para uma 

investigação mais aprofundada sobre o assunto. 

Deste modo, penso que o objetivo que tracei inicialmente neste trabalho foi 

atingido. Considero, por isso, que toda a experiência que vivi foi extremamente 

gratificante e contribuiu para a minha formação. 
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Anexos 

 

I. Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990) 

II.  CD: 

1. Plano de ação no âmbito do programa Eco-Escolas da Escola E.B 1 do Corgo, nº 

3 de Vila Real   

2. Planificações e reflexões do estágio I  

3. Planificações e reflexões do estágio II 

4. PAA do Agrupamento de Escolas Diogo Cão 

5. Questionários sobre o acordo ortográfico de 1990 
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ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

(1990) 

 

BASE I 

 

DO ALFABETO E DOS NOMES PRÓPRIOS ESTRANGEIROS E SEUS 

DERIVADOS 

1.º O alfabeto da língua portuguesa é formado por vinte e seis letras, cada uma 

delas com uma forma minúscula e outra maiúscula: 

a A (á) 

b B (bê) 

c C (cê) 

d D (dê) 

e E (é) 

f F (efe) 

g G (gê ou guê) 

h H (agá) 

i I (i) 

j J (jota) 

k K (capa ou cá) 

l L (ele) 

m M (eme) 

n N (ene) 

o O (o) 

p P (pê) 

q Q (quê) 

r R (erre) 

s S (esse) 

t T (tê) 

u U (u) 

v V (vê) 

w W (dáblio) 

x X (xis) 
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y Y (ípsilon) 

z Z (zê) 

 

Obs: 1- Além destas letras, usam-se o ç (cê cedilhado) e os seguintes dígrafos: 

rr (erre duplo), ss (esse duplo), ch (cê-agá), lh (eleagá), nh (ene-agá), gu (guê-u) e qu 

(quê-u). 

2- Os nomes das letras acima sugeridos não excluem outras formas de as 

designar. 

 

2.º As letras k, w e y usam-se nos seguintes casos especiais: 

a) Em antropónimos/antropônimos originários de outras línguas e seus 

derivados: Franklin, ftankliniano; Kant, kantistno; Darwin, darwinismo: Wagner, 

wagneriano, Byron, byroniano; Taylor, taylorista; 

b) Em topónimos/topônimos originários de outras línguas e seus derivados: 

Kwanza; Kuwait, kuwaitiano; Malawi, malawiano; 

c) Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como unidades de 

medida de curso internacional: TWA, KLM; K-potássio (de kalium), W-oeste (West); 

kgquilograma, km-quilómetro, kWkilowatt, yd-jarda (yard); Watt. 

 

3.º Em congruência com o número anterior, mantém-se nos vocábulos 

derivados eruditamente de nomes próprios estrangeiros quaisquer combinações gráficas 

ou sinais diacríticos não peculiares à nossa escrita que figurem nesses nomes: comtista, 

de Comte; garrettiano, de Garrett; jeffersónia/ jeffersônia, de Jefferson; mülleriano, de 

Müller; shakesperiano, de Shakespeare. 

Os vocábulos autorizados registarão grafias alternativas admissíveis, em casos 

de divulgação de certas palavras de tal tipo de origem (a exemplo de fúcsia/ fúchsia e 

derivados, bungavília/ bunganvílea/ bougainvíllea). 

 

4.º Os dígrafos finais de origem hebraica ch, ph e th podem conservar-se em 

formas onomásticas da tradição bíblica, como Baruch, Loth, Moloch, Ziph, ou então 

simplificar-se: Baruc, Lot, Moloc, Zif. Se qualquer um destes dígrafos, em formas do 

mesmo tipo, é invariavelmente mudo, elimina-se: José, Nazaré, em vez de Joseph, 
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Nazareth; e se algum deles, por força do uso, permite adaptação, substitui-se, recebendo 

uma adição vocálica: Judite, em vez de Judith. 

 

5.º As consoantes finais grafadas b, c, d, g e h mantêm-se, quer sejam mudas, 

quer proferidas, nas formas onomásticas em que o uso as consagrou, nomeadamente 

antropónimos/antropônimos e topónimos/topônimos da tradição bíblica; Jacob, Job, 

Moab, Isaac; David, Gad; Gog, Magog; Bensabat, Josafat.  

Integram-se também nesta forma: Cid. em que o d é sempre pronunciado; 

Madrid e Valhadolid, em que o d ora é pronunciado, ora não; e Calcem ou Calicut, em 

que o t se encontra nas mesmas condições. 

Nada impede, entretanto, que dos antropónimos/antropónimos em apreço sejam 

usados sem a consoante final Jó, Davi e Jacó. 

 

6.º Recomenda-se que os topónimos/topônimos de línguas estrangeiras se 

substituam, tanto quanto possível, por formas vernáculas, quando estas sejam antigas e 

ainda vivas em português ou quando entrem, ou possam entrar, no uso corrente. 

Exemplo: Anvers, substituíndo por Antuérpia; Cherbourg, por Cherburgo; Garonne, por 

Garona; Genève, por Genebra; Justland, por Jutlândia; Milano, por Milão; München, 

por Muniche; Torino, por Turim; Zürich, por Zurique, etc. 

 

 

BASE II 

DO H INICIAL E FINAL 

 

1.º O h inicial emprega-se: 

a) Por força da etimologia: haver, hélice, hera, hoje, hora, homem, humor. 

b) Em virtude da adoção convencional: hã?, hem?, hum!. 

 

2.º O h inicial suprime-se: 

a) Quando, apesar da etimologia, a sua supressão está inteiramente consagrada 

pelo uso: erva, em vez de herva; e, portanto, ervaçal, ervanário, ervoso (em contraste 

com herbáceo, herbanário, herboso, formas de origem erudita); 
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b) Quando, por via de composição, passa a interior e o elemento em que figura 

se aglutina ao precedente: biebdomadário, desarmonia, desumano, exaurir, inábil, 

lobisomem, reabilitar, reaver. 

 

3.º O h inicial mantém-se, no entanto, quando, numa palavra composta, 

pertence a um elemento que está ligado ao anterior por meio de hífen: anti-higiénico/ 

antihigiênico, contra-haste, pré-história, sobre-humano. 

 

4.º O h final emprega-se em interjeições: ah! oh! 

 

 

BASE III 

DA HOMOFONIA DE CERTOS GRAFEMAS CONSONÂNTICOS 

Dada a homofonia existente entre certos grafemas consonânticos, torna-se 

necessário diferençar os seus empregos, que fundamentalmente se regulam pela história 

das palavras. É certo que a variedade das condições em que se fixam na escrita os 

grafemas consonânticos homófomos nem sempre permite fácil diferenciação dos casos 

em que se deve empregar uma letra e daqueles em que, diversamente, se deve empregar 

outra, ou outras, a representar o mesmo som. 

Nesta conformidade, importa notar, principalmente, os seguintes casos: 

 

1.º Distinção gráfica entre ch e x: achar, archote, bucha, capacho, capucho, 

chamar, chave, Chico, chiste, chorar, colchão, colchete, endecha, estrebucha, facho, 

ficha, flecha, frincha, gancho, inchar, macho, mancha, murchar, nicho, pachorra, pecha, 

pechincha, penacho, rachar, sachar, tacho; ameixa, anexim, baixei, baixo, bexiga, bruxa, 

coaxar, coxia, debuxo, deixar, eixo, elixir, enxofre, faixa, feixe, madeixa, mexer, oxalá, 

praxe, puxar, rouxinol, vexar, xadrez, xarope, xenofobia, xerife, xícara. 

 

2.º Distinção gráfica entre g, com valor de fricativa palatal, e j: adágio, 

alfageme, Álgebra, algema, algeroz, Algés, algibebe, algibeira, álgido, almargem, 

Alvorge, Argel, estrangeiro, falange, ferrugem, frigir, gelosia, gengiva, gergelim, 

geringonça, Gibraltar, ginete, ginja, girafa, gíria, herege, relógio, sege, Tânger, virgem; 

adjetivo, ajeitar, ajeru (nome de planta indiana e de uma espécie de papagaio), canjerê, 
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canjica, enjeitar, granjear, hoje, intrujice, jecoral, jejum, jeira, jeito, Jeová, jenipapo, 

jequiri, jequitibá, Jeremias, Jericó, jerimum, Jerónimo, Jesus, jibóia, jiquipanga, jiquiró, 

jiquitaia, jirau, jiriti, jitirana, laranjeira, lojista, majestade, majestoso, manjerico, 

manjerona, mucujê, pajé, pegajento, rejeitar, sujeito, trejeito. 

 

3.º Distinção gráfica entre as letras s, ss, c, ç e x, que representam sibilantes 

surdas: ânsia, ascensão, aspersão, cansar, conversão, esconso,farsa, ganso, imenso, 

mansão, mansarda, manso, pretensão, remanso, seara, seda, Seia, Sertã, Sernancelhe, 

serralheiro, Singapura, Sintra, sisa, tarso, terso, valsa; abadessa, acossar, amassar, 

arremessar, Asseiceira, asseio, atravessar, benesse, Cassilda, codesso (identicamente 

Codessal ou Codassal, Codesseda, Codessoso, etc.), crasso, devassar, dossel, egresso, 

endossar, escasso, fosso, gesso, molosso, mossa, obsessão, pêssego, possesso, remessa, 

sossegar, acém, acervo, alicerce, cebola, cereal, Cernache, cetim, Cinfães, Escócia, 

Macedo, obcecar, percevejo; açafate, açorda, açúcar, almaço, atenção, berço, Buçaco, 

caçanje, caçula, caraça, dançar, Eça, enguiço, Gonçalves, inserção, linguiça, maçada, 

Mação, maçar, Moçambique, Monção, muçulmano, murça, negaça, pança, peça, 

quiçaba, quiçaça, quiçama, quiçamba, Seiça (grafia que pretere as erróneas/erróneas 

Ceiça e Ceissa), Seiçal, Suíça, terço; auxílio, Maximiliano, Maximino, máximo, 

próximo, sintaxe. 

 

4.º Distinção gráfica entre s de fim de sílaba (inicial ou interior) e x e z com 

idêntico valor fónico/fônico: adestrar, Calisto, escusar, esdrúxulo, esgotar, esplanada, 

esplêndido, espontâneo, espremer, esquisito, estender, Estremadura, Estremoz, 

inesgotável; extensão, explicar, extraordinário, inextricável, inexperto, sextante, têxtil; 

capazmente, infelizmente, velozmente. De acordo com esta distinção convém notar dois 

casos: 

a) Em final de sílaba que não seja final de palavra, o x = s muda para s sempre 

que está precedido de i ou u: justapor, justalinear, misto, sistino (cf. Capela 

Sistina), Sisto, em vez de juxtapor, juxtalinear, mixto, sixtina, Sixto. 

b) Só nos advérbios em -mente se admite z, com valor idêntico ao de s, em 

final de sílaba seguida de outra consoante (cf. capazmente, etc.); de contrário, o s toma 

sempre o lugar do z: Biscaia, e não Bizcaia. 
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5.º Distinção gráfica entre s final de palavra e x e z com idêntico valor fónico/ 

fônico: aguarrás, aliás, anis, após, atrás, através, Avis, Brás, Dinis, Garcês, gás, Gerês, 

Inês, íris, Jesus, jus, lápis, Luís, país, português, Queirós, quis, retrós, revés, Tomás, 

Valdês; cálix, Félix, Fénix flux; assaz, arroz, avestruz, dez, diz, fez (substantivo e forma 

do verbo fazer), fiz, Forjaz, Galaaz, giz, jaez, matiz, petiz, Queluz, Romariz, [Arcos de] 

Valdevez, Vaz. A propósito, deve observar-se que é inadmissível z final equivalente a s 

em palavra não oxítona: Cádis, e não Cádiz. 

 

6.º Distinção gráfica entre as letras interiores s, x e z, que representam 

sibilantes sonoras: aceso, analisar, anestesia, artesão, asa, asilo, Baltasar, besouro, 

besuntar, blusa, brasa, brasão, Brasil, brisa, [Marco de] Canaveses, coliseu, defesa, 

duquesa, Elisa, empresa, Ermesinde, Esposende, frenesi ou frenesim, frisar, guisa, 

improviso, jusante, liso, lousa, Lousã, Luso (nome de lugar, homónimo/homônimo de 

Luso, nome mitológico), Matosinhos, Meneses, narciso, Nisa, obséquio, ousar, 

pesquisa, portuguesa, presa, raso, represa, Resende, sacerdotisa, Sesimbra, Sousa, 

surpresa, tisana, transe, trânsito, vaso; exalar, exemplo, exibir, exorbitar, exuberante, 

inexato, inexorável; abalizado, alfazema, Arcozelo, autorizar, azar, azedo, azo, 

azorrague, baliza, bazar, beleza, buzina, búzio, comezinho, deslizar, deslize, Ezequiel, 

fuzileiro, Galiza, guizo, helenizar, lambuzar, lezíria, Mouzinho, proeza, sazão, urze, 

vazar, Veneza, Vizela, Vouzela. 

 

 

BASE IV 

DAS SEQUÊNCIAS CONSONÂNTICAS 

 

1º O c, com valor de oclusiva velar, das seqüências interiores cc (segundo c 

com valor de sibilante), cç e ct, e o p das seqüências interiores pc (c com valor de 

sibilante), pç e pt, ora se conservam, ora se eliminam. 

Assim: 

a) Conservam-se nos casos em que são invariavelmente proferidos nas 

pronúncias cultas da língua: compacto, convicção, convicto, ficção, friccionar, pacto, 

pictural; adepto, apto, díptico, erupção, eucalipto, inepto, núpcias, rapto. 
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b) Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente mudos nas pronúncias 

cultas da língua: ação, acionar, afetivo, aflição, aflito, ato, coleção, coletivo, direção, 

diretor, exato, objeção; adoção, adotar, batizar, Egito, ótimo. 

c) Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se proferem numa 

pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando oscilam entre a 

prolação e o emudecimento: aspecto e aspeto, cacto e cato, caracteres e carateres, dicção 

e dição; facto e fato, sector e setor, ceptro e cetro, concepção e conceção, corrupto e 

corruto, recepção e receçâo. 

d) Quando, nas sequências interiores mpc, mpç e mpt se eliminar o p de acordo 

com o determinado nos parágrafos precedentes, o m passa a n, escrevendo-se, 

respetivamente, nc, nç e nt: assumpcionista e assuncionista; assumpção e assunção; 

assumptível e assuntível; peremptório e perentório, sumptuoso e suntuoso, 

sumptuosidade e suntuosidade. 

 

2.º Conservam-se ou eliminam-se, facultativamente, quando se proferem numa 

pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então quando oscilam entre a 

prolação e o emudecimento: o b da seqüência bd, em súbdito; o b da seqüência bt, em 

subtil e seus derivados; o g da seqüência gd, em amígdala, amigdalácea, amigdalar, 

amigdalato, amigdalite, amigdalóide, amigdalopatia, amigdalotomia; o m da seqüência 

mn, em amnistia, amnistiar, indemne, indemnidade, indemnizar, omnímodo, 

omnipotente, omnisciente, etc.; o t da seqüência tm, em aritmética e aritmético. 

 

 

BASE V 

DAS VOGAIS ÁTONAS 

 

1.º O emprego do e e do i, assim como o do o e do u em sílaba átona, regula-se 

fundamentalmente pela etimologia e por particularidades da história das palavras. 

Assim, se estabelecem variadíssimas grafias: 

a) Com e e i: ameaça, amealhar, antecipar, arrepiar, balnear, boreal, campeão, 

cardeal (prelado, ave, planta; diferente de cardial = "relativo à cárdia"), Ceará, côdea, 

enseada, enteado, Floreal, janeanes, lêndea, Leonardo, Leonel, Leonor, Leopoldo, 

Leote, linear, meão, melhor, nomear, peanha, quase (em vez de quási), real, semear, 
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semelhante, várzea; ameixial, Ameixieira, amial, amieiro, arrieiro, artilharia, capitânia, 

cordial (adjetivo e substantivo), corno/a, crânio, criar, diante, diminuir, Dinis, ferregial, 

Filinto, Filipe (e identicamente Filipa, Filipinas, etc.), freixial, giesta, Idanha, igual, 

imiscuir-se, inigualável, lampião, limiar, Lumiar, lumieiro, pátio, pior, tigela, tijolo, 

Vimieiro, Vimioso. 

b) Com o e u: abolir, Alpendorada, assolar, borboleta, cobiça, consoada, 

consoar costume, díscolo, êmbolo, engolir, epístola, esbafonir-se, esboroar, farândola, 

femoral, Freixoeira, girândola, goela, jocoso, mágoa, névoa, nódoa, óbolo, Páscoa, 

Pascoal, Pascoela,polir, Rodolfo, tá voa, tavoada, távola, tômbola, veio (substantivo e 

forma do verbo vir); açular, água, aluvião, arcuense, assumir, bulir, camândulas, curtir, 

curtume, embutir, entupir, fémur/fêmur, fistula, glândula, ínsua, jucundo, légua, 

Luanda, lucubração, lugar, mangual, Manuel, míngua, Nicarágua, pontual, régua, tábua, 

tabuada, tabuleta, trégua, vitualha. 

 

2.º Sendo muito variadas as condições etimológicas e histórico-fonéticas em 

que se fixam graficamente e e i ou o e u em sílaba átona, é evidente que só a consulta 

dos vocabulários ou dicionários pode indicar, muitas vezes, se deve empregar-se e ou i, 

se o ou u. Há, todavia, alguns casos em que o uso dessas vogais pode ser facilmente 

sistematizado. Convém fixar os seguintes: 

a) Escrevem-se com e, e não com i, antes da sílaba tónica/tônica, os 

substantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em -elo e -eia, ou 

com eles estão em relação direta. Assim se regulam: aldeão, aldeola, aldeota por aldeia; 

areal, areeiro, areento, Areosa por areia; aveal por aveia; baleal por baleia; cadeado por 

cadeia; candeeiro por candeia; centeeira e centeeino por centeio; colmeal e colmeeiro 

por colmeia; correada e correame por correia. 

b) Escrevem-se igualmente com e, antes de vogal ou ditongo da sílaba tónica/ 

tônica, os derivados de palavras que terminam em e acentuado (o qual pode representar 

um antigo hiato: ea, ee): galeão, galeota, galeote, de galé; coreano, de Coreia; 

daomeano, de Daomé; guineense, de Guiné; poleame e poleeiro, de polé. 

c) Escrevem-se com i, e não com e, antes da sílaba tónica/tônica, os adjetivos e 

substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de formação vernácula -iano e -

iense, os quais são o resultado da combinação dos sufixos -ano e -ense com um i de 

origem analógica (baseado em palavras onde -ano e -ense estão precedidos de i 
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pertencente ao tema: horaciano, italiano, duriense, flaviense, etc.): açoriano, acriano (de 

Acre), camoniamo, goisiano (relativo a Damião de Góis), siniense (de Sines), 

sofocliano, torniano, torniense (de Torre(s)). 

d) Uniformizam-se com as terminações -io e -ia (átonas), em vez de -co e -ea, 

os substantivos que constituem variações, obtidas por ampliação, de outros substantivos 

terminados em vogal; cúmio (popular), de cume; hástia, de haste; réstia, do antigo neste, 

véstia, de veste. 

e) Os verbos em -ear podem distinguir-se praticamente, grande número de 

vezes, dos verbos em -ian, quer pela formação, quer pela conjugação e formação ao 

mesmo tempo. Estão no primeiro caso todos os verbos que se prendem a substantivos 

em -elo ou - eia (sejam formados em português ou venham já do latim); assim se 

regulam: aldear, por aldeia; alhear, por alheio; cear por ceia; encadear por cadeia; pean, 

por pela; etc. Estão no segundo caso todos os verbos que têm normalmente flexões 

rizotónicas/rizotônicas em -eio, -eias, etc.: clarear, delinear, devanear,falsear, granjear, 

guerrear, hastear, nomear, semear, etc. Existem, no entanto, verbos em -iar, ligados a 

substantivos com as terminações átonas -ia ou -io, que admitem variantes na 

conjugação: negoceio ou negocio (cf. negócio); premeio ou premio (cf. prémio/prêmio); 

etc. 

f) Não é lícito o emprego do u final átono em palavras de origem latina. 

Escreve-se, por isso: moto, em vez de mótu (por exemplo, na expressão de moto 

próprio); tribo, em vez de tribu. 

g) Os verbos em - oar distinguem-se praticamente dos verbos em - uar pela sua 

conjugação nas formas rizotónicas/rizotônicas, que têm sempre o na sílaba acentuada: 

abençoar com o, como abençoo, abençoas, etc.; destoar, com o, como destoo, destoas, 

etc.; mas acentuar, com u, como acentuo, acentuas, etc. 

 

 

BASE VI 

DAS VOGAIS NASAIS 

 

Na representação das vogais nasais devem observar-se os seguintes preceitos: 

1.º Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra, ou em fim de elemento 

seguido de hífen, representa-se a nasalidade pelo til, se essa vogal é de timbre a; por m, 
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se possui qualquer outro timbre e termina a palavra; e por n se é de timbre diverso de a e 

está seguida de s: afã, grã, Grã-Bretanha, lã, órfã, sã-braseiro (forma dialetal; o mesmo 

que são-brasense = de S. Brás de Alportel); clarim, tom, vacum, flautins, semitons, 

zunzuns. 

2.º Os vocábulos terminados em -ã transmitem esta representação do a nasal 

aos advérbios em -mente que deles se formem, assim como a derivados em que entrem 

sufixos iniciados por z: enistãmente, irmãmente, sãmente; lãzudo, maçãzita, 

manhãzinha, romãzeira. 

 

 

BASE VII 

DOS DITONGOS 

 

1.º Os ditongos orais, que tanto podem ser tónicos/tônicos como átonos, 

distribuem-se por dois grupos gráficos principais, conforme o segundo elemento do 

ditongo é representado por i ou u: ai, ei, éi, ui; au, eu, éu, iu, ou: braçais, caixote, deveis, 

eirado, farnéis (mas farneizinhos), goivo, goivan, lencóis (mas lençoizinhos), tafuis, 

uivar, cacau, cacaueiro, deu, endeusar, ilhéu (mas ilheuzito), mediu, passou, regougar. 

Obs: Admitem-se, todavia, excecionalmente, à parte destes dois grupos, os 

ditongos grafados ae (= âi ou ai) e ao (âu ou au): o primeiro, representado nos 

antropónimos/antropônimos Caetano e Caetana, assim como nos respetivos derivados e 

compostos (caetaninha, são-caetano, etc.); o segundo, representado nas combinações da 

preposição a com as formas masculinas do artigo ou pronome demonstrativo o, ou seja, 

ao e aos. 

 

2.º Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes preceitos 

particulares: 

a) É o ditongo grafado ui, e não a seqüência vocálica grafada ue, que se 

emprega nas formas de 2ª e 3ª pessoas do singular do presente do indicativo e 

igualmente na da 2ª pessoa do singular do imperativo dos verbos em -Um: constituis, 

influi, retribui. Harmonizam-se, portanto, essas formas com todos os casos de ditongo 

grafado ui de sílaba final ou fim de palavra (azuis, fui, Guardafui, Rui, etc.); e ficam 

assim em paralelo gráfico-fonético com as formas de 2ª e 3ª pessoas do singular do 
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presente do indicativo e de 2ª pessoa do singular do imperativo dos verbos em -air e em 

-oer: atrais, cai, sai; móis, remói, sói. 

b) É o ditongo grafado ui que representa sempre, em palavras de origem latina, 

a união de um ii a um i átono seguinte. Não divergem, portanto, formas como fluido de 

formas como gratuito. E isso não impede que nos derivados de formas daquele tipo as 

vogais grafadas ii e i se separem: fluídico,fluidez (u-i). 

c) Além dos ditongos orais propriamente ditos, os quais são todos decrescentes, 

admite-se, como é sabido, a existência de ditongos crescentes. Podem considerar-se no 

número deles as sequências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas, tais as que se 

representam graficamente por ea, co, ia, ie, lo, oa, ua, ue, uo: áurea, áureo, calúnia, 

espécie, exímio, mágoa, míngua, ténue/tênue, tríduo. 

 

3.º Os ditongos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tónicos/tônicos 

como átonos, pertencem graficamente a dois tipos fundamentais: ditongos representados 

por vogal com til e semivogal; ditongos representados por uma vogal seguida da 

consoante nasal m. Eis a indicação de uns e outros: 

a) Os ditongos representados por vogal com til e semivogal são quatro, 

considerando-se apenas a língua padrão contemporânea: ãe (usado em vocábulos 

oxítonos e derivados), ãi (usado em vocábulos anoxítonos e derivados), ão e õe. 

Exemplos: cães, Guimarães, mãe, mãezinha; cãibas, cãibeiro, cãibra, zãibo; mão, 

maozinha, não, quão, sótão, sotãozinho, tão; Camões, orações, oraçõezinhas, põe, 

repões. Ao lado de tais ditongos pode, por exemplo, colocar-se o ditongo üi; mas este, 

embora se exemplifique numa forma popular como rűi = ruim, representa-se sem o til 

nas formas muito e mui, por obedięncia ŕ tradiçăo. 

b) Os ditongos representados por uma vogal seguida da consoante nasal m são 

dois: am e em. Divergem, porém, nos seus empregos: 

i) am (sempre átono) só se emprega em flexões verbais: amam, deviam, 

escreveram, puseram; 

ii) em (tónico/tônico ou átono) emprega-se em palavras de categorias 

morfológicas diversas, incluindo flexões verbais, e pode apresentar variantes gráficas 

determinadas pela posição, pela acentuação ou, simultaneamente, pela posição e pela 

acentuação: bem, Bembom, Bemposta, cem, devem, nem, quem, sem, tem, virgem; 

Bencanta, Benfeito, Benfica, benquisto, bens, enfim, enquanto, homenzarrão, 
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homenzinho, nuvenzinha, tens, virgens, amém (variação do ámen), armazém, convém, 

mantém, ninguém, porém, Santarém, também; convêm, mantêm, têm (3ªs pessoas do 

plural); armazéns, desdéns, convéns, reténs; Belenzada, vintenzinho. 

 

 

BASE VIII 

DA ACENTUAÇÃO GRAFICA DAS PALAVRAS OXÍTONAS 

 

1.º Acentuam-se com acento agudo: 

a) As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tónicas abertas grafadas 

-a, -e ou -o, seguidas ou não de -s: está, estás, já, olá; até, é, és, olé, pontapé(s); avó(s,), 

dominó(s), paletó(s,), só(s). 

Obs: Em algumas (poucas) palavras oxítonas terminadas em –e tónico/tônico, 

geralmente provenientes do francês, esta vogal, por ser articulada nas pronúncias cultas 

ora como aberta ora como fechada, admite tanto o acento agudo como o acento 

circunflexo: bebé ou bebê, bidé ou bidê, canapé ou canapê, caraté ou caratê, croché ou 

crochê, guichê ou guichê, matiné ou matinê, nené ou nenê, ponjé ou ponjê, puré ou 

purê, rapé ou rapê. 

O mesmo se verifica com formas como cocó e cocô, ré (letra do alfabeto 

grego) e ré. São igualmente admitidas formas como judô, a par de judo, e metrô, a par 

de metro. 

b) As formas verbais oxítonas, quando, conjugadas com os pronomes clíticos 

lo(s) ou la(s), ficam a terminar na vogal tónica/tônica aberta grafada -a, após a 

assimilação e perda das consoantes finais grafadas -r, -s ou -z: adorá-lo(s) (de adorar-

lo(s)), dá-la(s) (de dar-la(s) ou dá(s)-la(s) ou dá(s)-la(s)), fá-lo(s) (de fazlo( s)), fá-lo(s)-

às (de far-lo(s)-ás), habita-la(s)-iam (de habitar-la(s)- iam), tra-la(s)-á (de trar-la(s)-á). 

c) As palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no ditongo nasal ) 

presente do indicativo etc.) ou -ens: acém, detém, deténs, entretém, entreténs, harém, 

haréns, porém, provém, provéns, também. 

d) As palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados –éi, éu ou ói, 

podendo estes dois últimos ser seguidos ou não de –s: anéis, batéis, fiéis, papéis; céu(s), 

chapéu(s), ilhéu(s), véu(s); corrói (de correr), herói(s), remói (de remoer), sóis. 
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2.º Acentuam-se com acento circunflexo: 

a) As palavras oxítonas terminadas nas vogais tónicas/tónicas fechadas que se 

grafam –e ou –o, seguidas ou não de –s: cortês, dê, dês (de dar), lê, lês (de ler), 

português, você(s); avô(s), pôs (de pôr), robô(s). 

b) As formas verbais oxítonas, quando conjulgadas com os pronomes clíticos-

lo(s) ou la(s), ficam a terminar nas vogais tónicas/tônicas fechadas que se grafam –e ou 

–o, após a assimilação e perda das consoantes finais grafadas –r, -s ou –z: detê-lo(s) (de 

deter-lo-(s)), fazê-la(s) (de fazer-la(s)), fê-lo(s) (de fez-lo(s)), vê-la(s) (de ver-la(s)), 

compô-la(s) (de compor-la(s)), repô-la(s) (de repor-la(s)), pô-la(s) (de por-la(s) ou pôs-

la(s)). 

 

3.º Prescinde-se de acento gráfico para distinguir palavras oxítonas 

homógrafas, mas heterofónicas/heterofônicas, do tipo de cor (ô), substantivo, e cor (ó), 

elemento da locução de cor; colher (ê), verbo, e colher (é), substantivo. Excetua-se a 

forma verbal pôr, para a distinguir da preposição por. 

 

 

BASE IX 

DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS PALAVRAS PAROXÍTONAS 

 

1.º As palavras paroxítonas não são em geral acentuadas graficamente: enjoo, 

grave, homem, mesa, Tejo, vejo, velho, voo; avanço, floresta; abençoo, angolano, 

brasileiro; descobrimento, graficamente, moçambicano 

 

2.º Recebem, no entanto, acento agudo: 

a) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as vogais 

abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em –l, -n, -r, -x e –ps, assim como, 

salvo raras exceções, as respectivas formas do plural, algumas das quais passam a 

proparoxítonas: amável (pl. amáveis), Aníbal, dócil (pl. dóceis), dúctil (pl. dúcteis), 

fóssil (pl. fósseis), réptil (pl. répteis; var. reptil, pl. reptis); cármen (pl. cármenes ou 

carmens; var. carme, pl. carmes); dólmen (pl. dólmenes ou dolmens), éden (pl. édenes 

ou edens), líquen (pl. líquenes), lúmen (pl. lúmenes ou lúmens); açúcar (pl. açúcares), 

almíscar (pl. almíscares), cadáver (pl. cadáveres), caráter ou carácter (mas pl. carateres 
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ou caracteres), ímpar (pl. ímpares); Ájax, córtex (pl. córtex; var. córtice, pl. córtices, 

índex (pl. índex; var. índice, pl. índices), tórax (pl. tórax ou tóraxes; var. torace, pl. 

toraces); bíceps (pl. bíceps; var. bicípite, pl. bicípites), fórceps (pl. fórceps; var. fórcipe, 

pl. fórcipes). 

Obs: Muito poucas palavras deste tipo, com a vogais tónicas/tônicas grafadas e 

e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e n, apresentam 

oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua e, por conseguinte, também de 

acento gráfico (agudo ou circunflexo): sémen e sêmen, xénon e xênon; fêmure fémur, 

vómer e vômer; Fénix e Fênix, ónix e ônix. 

b) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tónica/tônica, as vogais 

abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em -ã(s), -ão(s), -ei(s), -i(s), -um, -

uns ou -us: órfã (pl. órfãs), acórdão (pl. acórdãos), órgão (pl. órgãos), órgão (pl. órgãos), 

sótão (pl. sótãos); hóquei, jóquei (pl. jóqueis), amáveis (pl. de amável), fáceis (pl. de 

fácil), fósseis (pl. de fóssil), amáreis (de amar), amaveis (id.), cantaríeis (de cantar), 

fizéreis (de fazer), fizésseis (id.); beribéri (pl. beribéris), bílis (sg. e pl.), íris (sg. e pl.), 

júri (di. júris), oásis (sg. e pl.); álbum (di. álbuns), fórum (di. fóruns); húmus (sg. e pl.), 

vírus (sg. e pl.). 

Obs: Muito poucas paroxítonas deste tipo, com as vogais tónicas/tônicas 

grafadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e n, 

apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua, o qual é assinalado com 

acento agudo, se aberto, ou circunflexo, se fechado: pónei e pônei; gónis e gônis, pénis 

e pênis, ténis e tênis; bónus e bônus, ónus e ônus, tónus e tônus, Vénus e Vênus. 

 

3.º Não se acentuam graficamente os ditongos representados por ei e oi da 

sílaba tónica/tônica das palavras paroxítonas, dado que existe oscilação em muitos casos 

entre o fechamento e a abertura na sua articulação: assembleia, boleia, ideia, tal como 

aldeia, baleia, cadeia, cheia, meia; coreico, epopeico, onomatopeico, proteico; alcaloide, 

apoio (do verbo apoiar), tal como apoio (subst.), Azoia, hoia, boina, comboio (subst.), 

tal como comboio, comboias, etc. (do verbo comboiar), dezoito, estroina, heroico, 

introito, jiboia, moina, paranoico, zoina. 

 

4.º É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de pretérito 

perfeito do indicativo, do tipo amámos, louvámos, para as distinguir das 
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correspondentes formas do presente do indicativo (amamos, louvamos), já que o timbre 

da vogal tónica/tônica é aberto naquele caso em certas variantes do português. 

 

5.º Recebem acento circunflexo: 

a) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais 

fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em -l, -n, -r, ou -x, assim como as 

respetivas formas do plural, algumas das quais se tornam proparoxítonas: cônsul (pl. 

cônsules), pênsil (pl. pênseis), têxtil (pl. têxteis); cânon, var. cânone (pl. cânones), 

plâncton (pl. plânctons); Almodôvar, aljôfar (pl. aljôfares), âmbar (pl. âmbares), Câncer, 

Tânger; bômbax(sg. e pl.), bômbix, var. bômbice (pl. bômbices). 

b) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tónica/tônica, as vogais 

fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em -ão(s), -eis, -i(s) ou -us: bênção(s), 

côvão(s), Estêvão, zângão(s); devêreis (de dever), escrevêsseis (de escrever), fôreis (de 

ser e ir), fôsseis (id.), pênseis (pl. de pênsil), têxteis (pl. de têxtil); dândi(s), Mênfis; 

ânus. 

c) As formas verbais têm e vêm, 3ªs pessoas do plural do presente do indicativo 

de ter e vir, que são foneticamente paroxítonas (respetivamente / tãjãj /, / vãjãj / ou / têêj 

/, / vêêj / ou ainda / têjêj /, / vêjêj /; cf. as antigas grafias preteridas, têem, vêem, a fim 

de se distinguirem de tem e vem, 3ªs pessoas do singular do presente do indicativo ou 

2ªs pessoas do singular do imperativo; e também as correspondentes formas compostas, 

tais como: abstêm (cf. abstém), advêm (cf. advém), contêm (cf. contém), convêm (cf. 

convém), desconvêm (cf. desconvém), detêm (cf. detem), entretem (cf. entretém), 

intervêm (cf. intervém), mantêm (cf. mantém), obtêm (cf. obtém), provêm (cf. provém), 

sobrevêm (cf. sobrevém). 

Obs. Também neste caso são preteridas as antigas grafias detêem, intervêem, 

mantêem, provêem, etc. 

 

6.º Assinalam-se com acento circunflexo: 

a) Obrigatoriamente, pôde (3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do 

indicativo), no que se distingue da correspondente forma do presente do indicativo 

(pode). 

b) Facultativamente, dêmos (1ª pessoa do plural do presente do conjuntivo), 

para se distinguir da correspondente forma do pretérito perfeito do indicativo (demos); 
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fôrma (substantivo), distinta de forma (substantivo; 3ª pessoa do singular do presente do 

indicativo ou 2ªpessoa do singular do imperativo do verbo formar). 

 

7.º Prescinde-se de acento circunflexo nas formas verbais paroxítonas que 

contêm um e tónico/tônico oral fechado em hiato com a terminação -em da 3ª pessoa do 

plural do presente do indicativo ou do conjuntivo, conforme os casos: crêem deem 

(conj.), descreem, desdeem (conj.), leem, preveem, redeem (conj.), releem, reveem, 

tresleem, veem. 

 

8.º Prescinde-se igualmente do acento circunflexo para assinalar a vogal 

tónica/tonica fechada com a grafia o em palavras paroxítonas como enjoo, substantivo e 

flexão de enjoar, povoo, flexão de povoar, voo, substantivo e flexão de voar, etc. 

 

9.º Prescinde-se, quer do acento agudo, quer do circunflexo, para distinguir 

palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tónica/tônica aberta ou fechada, 

são homógrafas de palavras proclíticas. Assim, deixam de se distinguir pelo acento 

gráfico: para (á), flexão de parar, e para, preposição; pela(s) (é), substantivo e flexão de 

pelar, e pela(s), combinação de per e la(s); pelo (é), flexão de pelar, pelo(s) (é), 

substantivo ou combinação de per e lo(s); polo(s) (ó), substantivo, e polo(s), 

combinação antiga e popular de por e lo(s); etc. 

 

10.º Prescinde-se igualmente de acento gráfico para distinguir paroxítonas 

homógrafas heterofónicas/heterofônicas do tipo de acerto (ê), substantivo, e acerto (é,), 

flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo (ó), flexão de acordar; cerca (ê), 

substantivo, advérbio e elemento da locução prepositiva cerca de, e cerca (é,), flexão de 

cercar; coro (ó), substantivo, e flexão de corar; deste (ê), contracção da preposição de 

com o demonstrativo este, e deste (é), flexão de dar; fora (ô), flexão de ser e ir, e fora 

(ó), advérbio, interjeição e substantivo; piloto (ô), substantivo, e piloto (ó), flexão de 

pilotar, etc. 
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BASE X 

DA ACENTUAÇÃO DAS VOGAIS TÓNICAS/TÔNICAS GRAFADAS 

I E U DAS PALAVRAS OXÍTONAS E PAROXÍTONAS 

 

1.º As vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paroxítonas 

levam acento agudo quando antecedidas de uma vogal com que não formam ditongo e 

desde de que não constituam sílaba com a eventual consoante seguinte, excetuando o 

caso de s: adaís (pl. de adail), aí, atraí (de atrair), baú, caís (de cair), Esaú, jacuí, Luís, 

país, etc.; alaúde, amiúde, Araújo, Ataíde, atraiam (de atrair), atraísse (id.) baía, 

balaústre, cafeína, ciúme, egoísmo, faísca, faúlha, graúdo, influíste (de influir), juízes, 

Luísa, miúdo, paraíso, raízes, recaída, ruína, saída, sanduíche, etc. 

 

2.º As vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paroxítonas 

não levam acento agudo quando, antecedidas de vogal com que não formam ditongo, 

constituem sílaba com a consoante seguinte, como é o caso de nh, l, m, n, r e z: bainha, 

moinho, rainha; adail, paul, Raul; Aboim, Coimbra, ruim; ainda, constituinte, oriundo, 

ruins, triunfo; atrair, demiurgo, influir, influirmos; juiz, raiz; etc. 

 

3.º Em conformidade com as regras anteriores leva acento agudo a vogal 

tónica/tônica grafada i das formas oxítonas terminadas em r dos verbos em -air e -uir, 

quando estas se combinam com as formas pronominais clíticas -lo(s), -la(s), que levam 

à assimilação e perda daquele -r: atraí-lo(s,) (de atrair-lo(s)); atraí-lo(s)-ia (de atrair-

lo(s)-ia); possuí-la(s) (de possuir-la(s)); possuí-la(s)-ia (de possuir-la(s) - ia). 

 

4.º Prescinde-se do acento agudo nas vogais tónicas/tônicas grafadas i e u das 

palavras paroxítonas, quando elas estão precedidas de ditongo: baiuca, boiuno, cauila 

(var. cauira), cheiinho (de cheio), saiinha (de saia). 

 

5.º Levam, porém, acento agudo as vogais tónicas/tônicas grafadas i e u 

quando, precedidas de ditongo, pertencem a palavras oxítonas e estão em posição final 

ou seguidas de s: Piauí, teiú, teiús, tuiuiú, tuiuiús. 

Obs: Se, neste caso, a consoante final for diferente de s, tais vogais dispensam 

o acento agudo: cauim. 
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6.º Prescinde-se do acento agudo nos ditongos tónicos/tônicos grafados iu e ui, 

quando precedidos de vogal: distraiu, instruiu, pauis (pl. de paul). 

 

7.º Os verbos aguir e redarguir prescindem do acento agudo na vogal 

tónica/tônica grafada u nas formas rizotónicas/rizotônicas: arguo, arguis, argui, arguem; 

argua, arguas, argua, arguam. O verbos do tipo de aguar, apaniguar, apaziguar, 

apropinquar, averiguar, desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir e afins, por oferecerem 

dois paradigmas, ou têm as formas rizotónicas/rizotônicas igualmente acentuadas no u 

mas sem marca gráfica (a exemplo de averiguo, averiguas, averigua, averiguam; 

averigue, averigues, averigue, averiguem; enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam; 

enxague, enxagues, enxague, enxaguem, etc.; delinquo, delinquis, delinqui, delinquem; 

mas delinquimos, delin quis) ou têm as formas rizotónicas/rizotônicas acentuadas 

fónica/fônica e graficamente nas vogais a ou i radicais (a exemplo de averíguo, 

averíguas, averígua, averíguam; averígue, averígues, averígue, averíguem; enxáguo, 

enxáguas, enxágua, enxáguam; enxágue, enxágues, enxágue, enxáguem; delínquo, 

delínques, delínque, delínquem; delínqua, delínquas, delínqua, delínquam). 

Obs: Em conexão com os casos acima referidos, registe-se que os verbos em -

ingir (atingir, cingir, constringir, infringir, tingir, etc.) e os verbos em -inguir sem 

prolação do u (distinguir, extinguir, etc.) têm grafias absolutamente regulares (atinjo, 

atinja, atinge, atingimos, etc.; distingo, distinga, distingue, distinguimos, etc.). 

 

 

BASE XI 

DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS PALAVRAS PROPAROXÍTONAS 

 

1.º Levam acento agudo: 

a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica as vogais 

abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por vogal aberta: árabe, 

cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, líquido, míope, músico, plástico, 

prosélito, público, rústico, tétrico, último; 

b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam na sílaba 

tónica/tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por 
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vogal aberta, e que terminam por seqüências vocálicas pós-tónicas/pós-tônicas 

praticamente consideradas como ditongos crescentes (-ea, -eo, -ia, -ie, -io, -oa, - ua, -uo, 

etc.): álea, náusea; etéreo, níveo; enciclopédia, glória; barbárie, série; lírio, prélio; 

mágoa, nódoa; exígua, língua; exíguo, vácuo. 

 

2.º Levam acento circunflexo: 

a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tónica/tônica vogal 

fechada ou ditongo com a vogal básica fechada: anacreôntico, brêtema, cânfora, 

cômputo, devêramos (de dever), dinâmico, êmbolo, excêntrico, fôssemos (de ser e ir), 

Grândola, hermenêutica, lâmpada, lôstrego, lôbrego, nêspera, plêiade, sôfrego, 

sonâmbulo, trôpego; 

b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam vogais 

fechadas na sílaba tónica/tônica, e terminam por sequências vocálicas pós-tónicas/pós-

tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes: amêndoa, argênteo, côdea, 

Islândia, Mântua, serôdio. 

 

3.º Levam acento agudo ou acento circunflexo as palavras proparoxítonas, reais 

ou aparentes, cujas vogais tónicas/tônicas grafadas e ou o estão em final de sílaba e são 

seguidas das consoantes nasais grafadas m ou n, conforme o seu timbre é, 

respetivamente, aberto ou fechado nas pronúncias cultas da língua: 

académico/acadêmico, anatómico/anatômico, cénico/cênico, cómodo/cômodo, 

fenómeno/ fenômeno, género/gênero, topónimo/topônimo; Amazónia/Amazônia, 

António/Antônio, blasfémia/blasfêmia, fémea/fêmea, gémeo/gêmeo, génio/gênio, 

ténue/tênue. 

 

 

BASE XII 

DO EMPREGO DO ACENTO GRAVE 

 

1.º Emprega-se o acento grave: 

a) Na contração da preposição a com as formas femininas do artigo ou 

pronome demonstrativo o: à (de a+a), às (de a+as); 
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b) Na contração da preposição a com os demonstrativos aquele, aquela, 

aqueles, aquelas e aquilo ou ainda da mesma preposição com os compostos aqueloutro e 

suas flexões: àquele(s), àquela(s), àquilo; àqueloutro(s), àqueloutra(s). 

 

 

BASE XIII 

DA SUPRESSÃO DOS ACENTOS EM PALAVRAS DERIVADAS 

 

1.º Nos advérbios em -mente, derivados de adjetivos com acento agudo ou 

circunflexo, estes são suprimidos: avidamente (de ávido), debilmente (de débil), 

facilmente (de fácil), habilmente (de hábil), ingenuamente (de ingênuo), lucidamente 

(de lúcido), mamente (de má), somente (de só), unicamente (de único), etc.; 

candidamente (de cândido), cortesmente (de cortês), dinamicamente (de dinâmico), 

espontaneamente (de espontâneo), portuguesmente (de português), romanticamente (de 

romântico). 

 

2.º Nas palavras derivadas que contêm sufixos iniciados por z e cujas formas 

de base apresentam vogal tónica/tônica com acento agudo ou circunflexo, estes são 

suprimidos: aneizinhos (de anéis), avozinha (de avó), bebezito (de bebé), cafezada (de 

café), chepeuzinho (de chapéu), chazeiro (de chá), heroizito (de herói), ilheuzito (de 

ilhéu), mazinha (de má), orfãozinho (de órfão), vintenzito (de vintém), etc.; avozinho 

(de avô), bençãozinha (de bênção), lampadazita (de lâmpada), pessegozito (de pêssego). 

 

 

BASE XIV 

DO TREMA 

 

O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras portuguesas ou 

aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mesmo que haja separação de duas 

vogais que normalmente formam ditongo: saudade, e não saüdade, ainda que 

tetrassílabo; saudar, e não saüdar, ainda que trissílabo; etc. 

Em virtude desta supressão, abstrai-se de sinal especial, quer para distinguir, 

em sílaba átona, um i ou um u de uma vogal da sílaba anterior, quer para distinguir, 
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também em sílaba átona, um i ou um u de um ditongo precedente, quer para distinguir, 

em sílaba tónica/tônica ou átona, o u de gu ou de qu de um e ou i seguintes: arruinar, 

constituiria, depoimento, esmiuçar, faiscar, faulhar, oleicultura, paraibano, reunião; 

abaiucado, auiqui, caiuá, cauixi, piauiense; aguentar, anguiforme, arguir, bilíngue (ou 

bilingue), lingueta, linguista, linguístico; cinquenta, equestre, frequentar, tranquilo, 

ubiquidade. 

Obs.: Conserva-se, no entanto, o trema, de acordo com a Base I, 3º, em 

palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros: hübneriano, de Hübner, mülleriano, 

de Müller, etc. 

 

 

BASE XV 

DO HÍFEN EM COMPOSTOS, LOCUÇÕES E ENCADEAMENTOS 

VOCABULARES 

 

1.º Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição que não 

contêm formas de ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou 

verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica e mantêm acento próprio, 

podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido: ano-luz, orce-bispo-bispo, 

arco-íris, decreto-lei, és-sueste, médico-cirurgião, rainha-cláudia, tenente-coronel, tio-

avô, turma-piloto; alcaide-mor, amor-perfeito, guarda-noturno, mato-grossense, norte-

americano, porto-alegrense, sul-africano; afroasiático, cifro-luso-brasileiro, azul-escuro, 

luso-brasileiro, primeiro-ministro, primeiro-sargento, primo-infeção, segunda-feira; 

conta-gotas, finca-pé, guarda-chuva. 

Obs: Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medida, a 

noção de composição, grafam-se aglutinadamente: girassol, madressilva, mandachuva, 

pontapé, paraquedas, paraquedista, etc. 

 

2.º Emprega-se o hífen nos topónimos/topônimos compostos, iniciados pelos 

adjetivos grã, grão ou por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigo: 

Grã-Bretanha, Grão-Pará; Abre-Campo; Passa-Quatro, Quebra-Costas, Quebra-Dentes, 

Traga-Mouros, Trinca-Fortes; Albergaria-a-Velha, Baía de Todosos- Santos, Entre-os-

Rios, Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes. 



 

112 

 

Obs: Os outros topónimos/topônimos compostos escrevem-se com os 

elementos separados, sem hífen: América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, Castelo 

Branco, Freixo de Espada à Cinta, etc. O topónimo/topônimo Guiné-Bissau é, contudo, 

uma exceção consagrada pelo uso. 

 

3.º Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espécies 

botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro 

elemento: abóbora-menina, couve-flor, erva-doce, feijão-verde; benção-de-deus, erva-

do-chá, ervilha-de-cheiro, fava-de-santo-inâcio, bem-me-quer (nome de planta que 

também se dá à margarida e ao malmequer); andorinha-grande, cobra-capelo, formiga-

branca; andorinha-do-mar, cobra-d‟água, lesma-de-conchinha; bem-te-vi (nome de um 

pássaro). 

 

4.º Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e mal, quando 

estes formam com o elemento que se lhes segue uma unidade sintagmática e semântica 

e tal elemento começa por vogal ou h. No entanto, o advérbio bem, ao contrário de mal, 

pode não se aglutinar com palavras começadas por consoante. Eis alguns exemplos das 

várias situações: bem-aventurado, bem-estar, bem-humorado; mal-afortunado, mal-

estar, mal-humorado; bem-criado (cf. malcriado), bem-ditoso (cf. malditoso), bem-

falante (cf malfalante), bem-mandado (cf. malmandado). Bem-nascido (cf. malnascido) 

, bem-soante (cf. malsoante), bem-visto (cf. malvisto). 

 

Obs: Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o segundo 

elemento, quer este tenha ou não vida à parte: benfazejo, benfeito, benfeitor, 

benquerença, etc. 

 

5.º Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além, aquém, recém e 

sem: além-Atlântico, além-mar, além-fronteiras; aquém-fiar, aquém-Pireneus; recém-

casado, recém-nascido; sem-cerimônia, sem-número, sem-vergonha. 

 

6.º Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjetivas, 

pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, não se emprega em geral o 

hífen, salvo algumas exceções já consagradas pelo uso (como é o caso de água-de-
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colónia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à 

queimaroupa). Sirvam, pois, de exemplo de emprego sem hífen as seguintes locuções: 

a) Substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar; 

b) Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho; 

c) Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer que seja; 

d) Adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), à vontade, de mais 

(locução que se contrapõe a de menos; note-se demais, advérbio, conjunção, etc.), 

depois de amanhã, em cima, por isso; 

e) Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par de, à parte de, 

apesar de, aquando de, debaixo de, enquanto a, por baixo de, por cima de, quanto a; 

f) Conjuncionais: afim de que, ao passo que, contanto que, logo que, por 

conseguinte, visto que. 

 

7.º Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se 

combinam, formando, não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares 

(tipo: a divisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso 

Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação Angola-Moçambique, e bem assim nas combinações 

históricas ou ocasionais de topónimos/topônimos (tipo: Áustria- Hungria, Alsácia-

Lorena, Angola-Brasil, Tóquio-Rio de Janeiro, etc.). 

 

 

BASE XVI 

DO HÍFEN NAS FORMAÇÕES POR PREFIXAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO  E 

SUFIXAÇÃO 

 

1.º Nas formações com prefixos (como, por exemplo: ante-, anti-, circum-, co-, 

contra-, entre-, extra-, hiper-, infra-, intra-, pós-, pré-, pró-, sobre-, sub-, super-, supra-, 

ultra-, etc.) e em formações por recomposição, isto é, com elementos não autónomos ou 

falsos prefixos, de origem grega e latina (tais como: aero-, agro-, arqui-, auto-, hio-, 

eletro-, geo-, hidro-, inter-, macro-, maxi-, micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, pluri-, 

proto-, pseudo-, retro-, semi-, tele-, etc.), só se emprega o hífen nos seguintes casos: 
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a) Nas formações em que o segundo elemento começa por h: antihigiénico/ 

anti-higiênico, circum-hospitalar, co-herdeiro, contraharmónico/contra-harmônico, 

extra-humano, pré-história, subhepático, super-homem, ultra-hiperbólico; 

arquihipérbole, eletrohigrómetro, geo-história, neo-helénico/neo-helênico, 

panhelenismo, semi-hospitalar. 

Obs.: Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm em geral os 

prefixos des- e in- e nas quais o segundo elemento perdeu o h inicial: desumano, 

desumidificar, inábil, inumano, etc. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na mesma vogal 

com que se inicia o segundo elemento: anti-ibérico, contra-almirante, infra-axilar, 

supra-auricular; arqui-irmandade, auto-observação, eletro-ótica, micro-onda, semi-

interno. 

Obs.: Nas formações com o prefixo co-, este aglutina-se em geral com o 

segundo elemento mesmo quando iniciado por o: coobrigação, coocupante, coordenar, 

cooperação, cooperar, etc. 

c) Nas formações com os prefixos circum- e pan-, quando o segundo elemento 

começa por vogal, m ou n (além de h, caso já considerado atrás na alínea a): circum-

escolar, circum-murado, circum-navegação; pan-africano, pan-mágico, pan-negritude. 

d) Nas formações com os prefixos hiper-, inter- e super-, quando combinados com 

elementos iniciados por r: hiper-requintado, inter-resistente, super-revista. 

e) Nas formações com os prefixos ex- (com o sentido de estado anterior ou 

cessamento), sota-, soto-, vice- e vizo-: ex-almirante, ex-diretor, ex-hospedeira, ex-

presidente, ex-primeiro-ministro, exrei; sota-piloto, soto-mestre, vice-presidente, vice-

reitor, vizo-rei. 

f) Nas formações com os prefixos tónicos/tônicos acentuados graficamente 

pós-, pré- e pró-, quando o segundo elemento tem vida à parte (ao contrário do que 

acontece com as correspondentes formas átonas que se aglutinam com o elemento 

seguinte): pósgraduação, pós-tónico/pós-tônicos (mas pospor); pré-escolar, prénatal 

(mas prever); pró-africano, pró-europeu (mas promover). 

 

2.º Não se emprega, pois, o hífen: 

a) Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o 

segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes duplicar-se, prática aliás 
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já generalizada em palavras deste tipo pertencentes aos domínios científico e técnico. 

Assim: antirreligioso, antissemita, contrarregra, contrassenha, cosseno, extrarregular, 

infrassom, minissaia, tal como hiorritmo, hiossatélite. eletrossiderurgia, microssistema, 

microrradiografia. 

b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em vogal e o 

segundo elemento começa por vogal diferente, prática esta em geral já adotada também 

para os termos técnicos e científicos. Assim: antiaéreo, coeducaçao. extraescolar, 

aeroespacial, autoestrada, autoaprendizagem, agroindustrial, hidroelétrico, plurianual. 

 

3.º Nas formações por sufixação apenas se emprega o hífen nos vocábulos 

terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como 

açu, guaçu e mirim, quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada 

graficamente ou quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: 

amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, capim-açu, Ceará-Mirim. 

 

 

BASE XVII 

DO HÍFEN NA ÊNCLISE, NA TIMESE E COM O VERBO HAVER 

 

1.º Emprega-se o hífen na ênclise e na timese: amá-lo, dá-se, deixa-o, partir-

lhe; amá-lo-ei, enviar-lhe-emos. 

 

2.º Não se emprega o hífen nas ligações da preposição de às formas 

monossilábicas do presente do indicativo do verbo haver: hei de, hás de, hão de, etc. 

Obs: 1 - Embora estejam consagradas pelo uso as formas verbais quer e requer, 

dos verbos querer e requerer, em vez de quere e requere, estas últimas formas 

conservam-se, no entanto, nos casos de ênclise: quere-o(s), requere-o(s). Nestes 

contextos, as formas (legítimas, aliás) qué-lo e requé-lo são pouco usadas. 

2 - Usa-se também o hífen nas ligações de formas pronominais enclíticas ao 

advérbio eis (eis-me, ei-lo) e ainda nas combinações de formas pronominais do tipo no-

lo, vo-las, quando em próclise (por ex.: esperamos que no-lo comprem). 
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BASE XVIII 

DO APÓSTROFO 

 

1.º São os seguintes os casos de emprego do apóstrofo: 

a) Faz-se uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou 

aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração respetiva pertence propriamente 

a um conjunto vocabular distinto: d‟Os Lusíadas, d‟Os Sertões; n „Os Lusíadas, n „Os 

Sertões; pel‟ Os Lusíadas, pel‟ Os Sertões. Nada obsta, contudo, a que estas escritas 

sejam substituídas por empregos de preposições íntegras, se o exigir razão especial de 

clareza, expressividade ou ênfase: de Os Lusíadas, em Os Lusíadas, por Os Lusíadas, 

etc.  

As cisões indicadas são análogas às dissoluções gráficas que se fazem, embora 

sem emprego do apóstrofo, em combinações da preposição a com palavras pertencentes 

a conjuntos vocabulares imediatos: a A Relíquia, a Os Lusíadas (exemplos: importância 

atribuída a A Relíquia; recorro a Os Lusíadas). Em tais casos, como é óbvio, entende-se 

que a dissolução gráfica nunca impede na leitura a combinação fonética: a A = à, a Os = 

aos, etc. 

b) Pode cindir-se por meio do apóstrofo uma contração ou aglutinação 

vocabular, quando um elemento ou fração respetiva é forma pronominal e se lhe quer 

dar realce com o uso de maiúscula: d‟Ele, n‟Ele, d‟Aquele, n‟Aquele, d‟O, n‟O, 

pel‟O, m‟O, t‟O, lh‟O, casos em que a segunda parte, forma masculina, é aplicável a 

Deus, a Jesus, etc.; d‟Ela, n‟Ela, d‟Aquela, n‟Aquela, d‟A, n‟A, pel‟A, tu„A, t‟A, 

lh‟A, casos em que a segunda parte, forma feminina, é aplicável à mãe de Jesus, à 

Providência, etc. Exemplos frásicos: confiamos n‟O que nos salvou; esse milagre 

revelou-m‟O; está n‟Ela a nossa esperança; pugnemos pel‟A que é nossa padroeira.  

À semelhança das cisões indicadas, pode dissolver-se graficamente, posto que 

sem uso do apóstrofo, uma combinação da preposição a com uma forma pronominal 

realçada pela maiúscula: a O, a Aquele, a Aquela (entendendo-se que a dissolução 

gráfica nunca impede na leitura a combinação fonética: a O = ao, a Aquela = àquela, 

etc.). Exemplos frásicos: a O que tudo pode: a Aquela que nos protege. 

c) Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa a nomes do 

hagiológio, quando importa representar a elisão das vogais finais o e a: Sant"Ana, 

Sant‟Lago, etc. É, pois, correto escrever: Calçada de Sant‟Ana. Rua de Sant‟Aina; 
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culto de Sant‟Iago, Ordem de Sant‟Iago. Mas, se as ligações deste género, como é o 

caso destas mesmas Sant‟Ana e Sant‟Iago, se tornam perfeitas unidades mórficas, 

aglutinam-se os dois elementos: Fulano de Santana, ilhéu de Santana, Santana de 

Parnaíba; Fulano de Santiago, ilha de Santiago, Santiago do Cacém. Em paralelo com a 

grafia Sant‟Ana e congéneres, emprega-se também o apóstrofo nas ligações de duas 

formas antroponímicas, quando é necessário indicar que na primeira se elide um o final: 

Nun‟Álvares, Pedr‟Eanes.  

Note-se que nos casos referidos as escritas com apóstrofo, indicativas de elisão, 

não impedem, de modo algum, as escritas sem apóstrofo: Santa Ana, Nuno Álvares, 

Pedro Álvares, etc. 

d) Emprega-se o apóstrofo para assinalar, no interior de certos compostos, a 

elisão do e da preposição de, em combinação com substantivos: horda-d‟água. 

cobrad‟água, copo-d‟água, estrelad‟ alva, galinha-d‟água, màe-d‟água, pau-d‟água, 

pau-d‟alho, paud‟ arco, pau-d‟óleo. 

 

2.º São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo: 

Não é admissível o uso do apóstrofo nas combinações das preposições de e em 

com as formas do artigo definido, com formas pronominais diversas e com formas 

adverbiais (excetuado o que se estabelece nas alíneas 1º) a) e 1º) b) ). Tais combinações 

são representadas: 

a) Por uma só forma vocabular, se constituem, de modo fixo, uniões perfeitas: 

i) do, da, dos, das; dele, dela, deles, delas; deste, desta, destes, destas, disto; 

desse, dessa, desses, dessas, disso; daquele, daquela, daqueles, daquelas, daquilo; 

destoutro, destoutra, destoutros, destoutras; dessoutro, dessoutra, dessoutros, dessoutras; 

daqueloutro, daqueloutra, daqueloutros, daqueloutras; daqui; daí; dali; dacolá; donde; 

dantes (= antigamente); 

ii) no, na, nos, nas; nele, nela, neles, nelas; neste, nesta, nestes, nestas, nisto; 

nesse, nessa, nesses, nessas, nisso; naquele, naquela, naqueles, naquelas, naquilo; 

nestoutro, nestoutra, nestoutros, nestoutras; nessoutro, nessoutra, nessoutros, nessoutras; 

naqueloutro, naqueloutra, naqueloutros, naqueloutras; num, numa, nuns, numas; noutro, 

noutra, noutros, noutras, noutrem; nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nalguém. 
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b) Por uma ou duas formas vocabulares, se não constituem, de modo fixo, 

uniões perfeitas (apesar de serem correntes com esta feição em algumas pronúncias): de 

um, de uma, de uns, de umas, ou dum, duma, duns, dumas; de algum, de alguma, de 

alguns, de algumas, de alguém, de algo, de algures, de alhures, ou dalgum, dalguma, 

dalguns, dalgumas, dalguém, dalgo, dalgures, dalhures; de outro, de outra, de outros, de 

outras, de outrem, de outrora, ou doutro, doutra, doutros, doutras, doutrem, doutrora; de 

aquém ou daquém; de além ou dalém; de entre ou dentre. 

De acordo com os exemplos deste último tipo, tanto se admite o uso da locução 

adverbial de ora avante como do advérbio que representa a contração dos seus três 

elementos: doravante. 

Obs: Quando a preposição de se combina com as formas articulares ou 

pronominais o, a, os, as, ou com quaisquer pronomes ou advérbios começados por 

vogal, mas acontece estarem essas palavras integradas em construções de infinitivo, não 

se emprega o apóstrofo, nem se funde a preposição com a forma imediata, escrevendo-

se estas duas separadamente: afim de ele compreender; apesar de o não ter visto; em 

virtude de os nossos pais serem bondosos; o facto de o conhecer; por causa de aqui 

estares. 

 

 

BASE XIX 

DAS MINÚSCULAS E MAIÚSCULAS 

 

1.º A letra minúscula inicial é usada: 

a) Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos correntes. 

b) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano: segunda-feira;outubro; 

primavera. 

c) Nos bibliónimos/bibliônimos (após o primeiro elemento, que é com 

maisúcula, os demais vocábulos, podem ser escritos com minúscula, salvo nos nomes 

próprios nele contidos, tudo em grifo): O Senhor do paço de Ninães, O Senhor do paço 

de Ninães, Menino de engenho, Árvore e Tambor ou Árvore e Tambor. 

d) Nos usos de fulano, sicrano, beltrano. 

e) Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas): norte, sul 

(mas: SW sudoeste). 
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f) Nos axiónimos/axiônimos e hagiónimos/hagiónimos (opcionalmente, neste 

caso, também com maiúscula): senhor doutor Joaquim da Silva, bacharel Mário 

Abrantes, o Cardeal Bembo; santa Filomena (ou Santa Filomena). 

g) Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas 

(opcionalmente, também com maiúscula): português (ou Português), matemática (ou 

Matemática); línguas e literaturas modernas (ou Línguas e Literaturas Modernas). 

 

2.º A letra maiúscula inicial é usada: 

a) Nos antropónimos/antropônimos, reais ou fictícios: Pedro Marques; Branca 

de Neve, D. Quixote. 

b) Nos topónimos/topônimos, reais ou fictícios: Lisboa, Luanda, Maputo, Rio 

de Janeiro; Atlântida, Hespéria. 

c) Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos: Adamastor; 

Neptuno/ Netuno. 

d) Nos nomes que designam instituições: Instituto de Pensões e Aposentadorias 

da Previdência Social. 

e) Nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa, Ramadão, Todos os 

Santos. 

f) Nos títulos de periódicos, que retêm o itálico: O Primeiro de Janeiro, O 

Estado de São Paulo (ou S. Paulo). 

g) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados absolutamente: 

Nordeste, por nordeste do Brasil, Norte, por norte de Portugal, Meio-Dia, pelo sul da 

França ou de outros países, Ocidente, por ocidente europeu, Oriente, por oriente 

asiático. 

h) Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionalmente 

reguladas com maiúsculas, iniciais ou mediais ou finais ou o todo em maiúsculas: FAO, 

NATO, ONU; H2O, Sr., V. Ex.ª.  

i) Opcionalmente, em palavras usadas reverencialmente, aulicamente ou 

hierarquicamente, em inicio de versos, em categorizações de logradouros públicos: (rua 

ou Rua da Liberdade, largo ou Largo dos Leões), de templos (igreja ou Igreja do 

Bonfim, templo ou Templo do Apostolado Positivista), de edifícios (palácio ou Palácio 

da Cultura, edifício ou Edifício Azevedo Cunha). 
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Obs: As disposições sobre os usos das minúsculas e maiúsculas não obstam a 

que obras especializadas observem regras próprias, provindas de códigos ou 

normalizações específicas (terminologias antropológica. geológica, bibliológica, 

botânica, zoológica, etc.), promanadas de entidades científicas ou normal izadoras, 

reconhecidas internacionalmente. 

 

 

BASE XX 

DA DIVISÃO SILÁBICA 

 

A divisão silábica, que em regra se faz pela soletração (a-ba-de, bru-ma, ca-

cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, má-xi-mo, ó-xi-do, ro-xo, te-me-se), e na qual, por isso, se 

não tem de atender aos elementos constitutivos dos vocábulos segundo a etimologia (a-

ba-li-e-nar, bi-sa- vó, de-sa-pa-re-cer, di-sú-ri-co, e-xâ-ni-me, hi-pera- cús-ti-co, i-ná-

bil, o-ho-vai, su-bo-cu-lar, su-pe-rá-ci-do), obedece a vários preceitos particulares, que 

rigorosamente cumpre seguir, quando se tem de fazer em fim de linha, mediante o 

emprego do hífen, a partição de uma palavra: 

 

1.º São indivisíveis no interior de palavra, tal como inicialmente, e formam, 

portanto, sílaba para a frente as sucessões de duas consoantes que constituem perfeitos 

grupos, ou sejam (com exceção apenas de vários compostos cujos prefixos terminam em 

h, ou d: ab- legação, ad- ligar, sub- lunar, etc., em vez de ablegação, a-dligar, su-blunar, 

etc.) aquelas sucessões em que a primeira consoante é uma labial, uma velar, uma dental 

ou uma labiodental e a segunda um l ou um r: ablução, ce- le-brar, duplicação, re-

primir; a-clamar, de-creto, de-glutição, re-grado; atlético, cáte-dra, períme-tro; a-fluir, a-

fricano, ne-vrose. 

 

2.º São divisíveis no interior da palavra as sucessões de duas consoantes que 

não constituem propriamente grupos e igualmente as sucessões de m ou n, com valor de 

anasalidade, e uma consoante: ab-dicar, Ed-gordo, op-tar, sub-por, absoluto, ad-jetivo, 

af-ta, bet-samita, íp-silon, ob-viar; des-cer, dis-ciplina, flores-cer, nas-cer, res-cisão; ac-

ne, ad-mirável, Daf- ne, diafrag-ma, drac-ma, ét-nico, rit-mo, sub-meter, am-nésico, 

interam- nense; bir-reme, cor-roer, pror-rogar; as-segurar, bis-secular, sos- segar; 
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bissex-lo, contex-to, ex-citar, atroz-mente, capaz-mente, infeliz- mente; ambição, desen-

ganar, en-xame, man-chu, Mân-lio, etc. 

 

3.º As sucessões de mais de duas consoantes ou de m ou n, com o valor de 

nasalidade, e duas ou mais consoantes são divisíveis por um de dois meios: se nelas 

entra um dos grupos que são indivisíveis (de acordo com o preceito 1º), esse grupo 

forma sílaba para diante, ficando a consoante ou consoantes que o precedem ligadas à 

sílaba anterior; se nelas não entra nenhum desses grupos, a divisão dá-se sempre antes 

da última consoante. Exemplos dos dois casos: cambraia, ec-tlipse, em-blema, ex- 

plicar, in-cluir, inscrição, subs-crever, trans-gredir; abs-tenção, disp- neia, inters-telar, 

lamb-dacismo, sols-ticial, Terp-sícore, tungs-tênio. 

 

4.º As vogais consecutivas que não pertencem a ditongos decrescentes (as que 

pertencem a ditongos deste tipo nunca se separam: ai-roso, cadei-ra, insti-tui, ora-ção, 

sacris-tães, travessões) podem, se a primeira delas não é u precedido de g ou q, e mesmo 

que sejam iguais, separar-se na escrita: ala-úde, áre-as, coapeba, co-ordenar, do-er, flu-

idez, perdo- as, vo-os. O mesmo se aplica aos casos de contiguidade de ditongos, iguais 

ou diferentes, ou de ditongos e vogais: cai-ais, caí-eis, ensaí-os, flu-iu. 

 

5.º Os digramas gu e qu, em que o u se não pronuncia, nunca se separam da 

vogal ou ditongo imediato (ne- gue, ne- guei; pe- que, pe- quei, do mesmo modo que as 

combinações gu e qu em que o u se pronuncia: á-gua, ambí-guo, averi-gueis; longín-

quos, lo-quaz, quais- quer. 

 

6.º Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de 

palavras em que há um hífen, ou mais, se a partição coincide com o final de um dos 

elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha 

imediata: ex-alferes, serená- -los-emos ou serená-los- -emos, vice- - almirante. 
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BASE XXI 

DAS ASSINATURAS E FIRMAS 

 

Para ressalva de direitos, cada qual poderá manter a escrita que, por costume 

ou registo legal, adote na assinatura do seu nome. 

Com o mesmo fim, pode manter-se a grafia original de quaisquer firmas 

comerciais, nomes de sociedades, marcas e títulos que estejam inscritos em registo 

público. 
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Anexo II 
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