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Introdução

Com este conjunto de orientações pretende-se contribuir para o esclarecimen-
to de algumas questões de ordem teórica e metodológica, bem como sugerir 
materiais e actividades relacionados com a operacionalização do Programa de 
Formação em Competências Básicas.

Trata-se de uma proposta de reflexão sobre temas que integram este programa 
de formação que, de forma alguma, esgota o assunto. Esta proposta tem, como 
matrizes de enquadramento e suporte, cuja leitura se considera fundamental, os 
seguintes documentos:

Portaria n.º 1100/�010. D.R. n.º �06, de �� de Outubro de �010.
As Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) da Componente de For-

mação de Base dos referenciais de formação, para a educação e formação de 
adultos de nível básico. que integram o Catálogo Nacional de Qualificações.

Alonso, L. et al (�00�). Referencial de Competências-Chave – Educação e 
Formação de Adultos. Lisboa: ANEFA.

Canelas, Ana Maria (�008). Cursos de Educação e Formação de Adultos: nível 
Básico – Aprender com autonomia (�ª ed.). Lisboa: ANQ. 

O Programa de Formação em Competências Básicas é constituído por seis UFCD 
de 50 horas cada:
a) Leitura e Escrita (iniciação); Leitura e Escrita (aprofundamento) e Leitura e Escrita 
(consolidação);
b) Cálculo (iniciação) e Cálculo (aprofundamento);
c) Sensibilização às Tecnologias de Informação e Comunicação.

As UFCD de Leitura e Escrita incluem actividades de oralidade (desenvolvimento 
da competência comunicativa oral), leitura e escrita; são também sugeridos al-
guns exercícios (grafismos) para treinar a mão, a utilizar, apenas se necessário.

As UFCD de Cálculo apontam, fundamentalmente, para o domínio das quatro 
operações (adição, subtracção, divisão e multiplicação) e resposta às necessi-
dades básicas do quotidiano nesta área.

A UFCD de Sensibilização às Tecnologias de Informação e Comunicação deve, 
sempre que possível, ser transversal, isto é, as 50h para ela previstas devem ser 
distribuídas pelas unidades de Leitura/Escrita e Cálculo, de modo a rentabilizar a 
utilização das novas tecnologias para a consolidação das aprendizagens que 
vão sendo feitas. De notar que a literacia tecnológica passa pelo conhecimento 
de um grande número de instrumentos com que somos confrontados no nosso 
dia-a-dia (bilhetes de transportes, senhas nos Centros de Saúde e Hospitais, calcu-
ladora, telemóveis) com os quais os formandos devem aprender a lidar.

•
•

•

•
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Não podemos deixar de enfatizar a importância da adequação deste programa 
de formação aos destinatários – jovens adultos ou adultos – cuja experiência e 
história de vida devem constituir o ponto de partida para todo o trabalho peda-
gógico. Nesse sentido, consideramos da maior importância a realização de um 
diagnóstico de competências (previsto no artigo 5.º da Portaria n.º 1100/�010), 
que permita rentabilizar os saberes de que são portadores. Serão apresentadas 
em anexo sugestões de exercícios para os testes de diagnóstico. 

Pretende-se que as UFCD que integram o Programa de Formação em Compe-
tências Básicas se constituam como um referencial aberto e flexível que permita 
aos formadores flexibilidade e maleabilidade, quer na sua gestão, quer na esco-
lha das palavras que integrem a lista das palavras a trabalhar (palavras geradoras) 
que devem ser, sempre que possível, palavras perto das vivências dos formandos, 
fortes e significativas.

Procura-se, assim, deixar ao formador um espaço de autonomia e criatividade 
e um campo variado de opções e escolhas que facilitem a adequação destas 
UFCD ao público a que se destinam, procurando que a matriz de enquadramen-
to seja coerente e única para todos os cursos. 

Introdução
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Considerações gerais

Porquê?
- Todo o ser humano é portador de cultura.
- Não saber ler e escrever significa não ter tido acesso à cultura letrada.
- Todas as culturas e formas culturais são diferentes e passíveis de mudança; to-
das se modificam, acompanhando a evolução dos tempos.
- Os adultos têm conhecimentos e saberes que resultam da sua experiência e 
história de vida, do seu trabalho e dos diferentes papéis que desempenham na 
sociedade e na comunidade onde estão inseridos.
- Estes saberes devem ser tidos em conta nos processos de ensino-aprendizagem 
que se desenvolvem na idade adulta.

Adultos em formação
O adulto que retoma qualquer processo de aprendizagem (formal ou informal) 
tem que:
- Sentir que o formador o respeita e o considera como pessoa adulta.
- Encontrar respostas que reforcem e dêem sentido ao seu esforço, ao tempo 
que investe e à sua vontade de aprender.

O adulto aprende melhor quando:
- Em situação de formação, o ambiente é de confiança, de cooperação e de 
estímulo permanente. 
- A sua forma de aprender e o seu ritmo de aprendizagem são compreendidos e 
considerados pelo formador.
- Se sente directa e pessoalmente envolvido na experiência e no processo de 
aprendizagem.
- Sente que é útil e significativo aquilo que aprende.

Muitas vezes
- Aprender um certo assunto pode levar-nos a pôr em dúvida conhecimentos 
anteriores, valores, atitudes ou comportamentos.
- Aprender significa alargar os nossos pontos de vista, mudar a nossa maneira de 
ser e a nossa forma de estar no mundo.

Qualquer processo de mudança é difícil!
- Aprendemos melhor quando conseguimos relacionar o que estamos a apren-
der com situações ou exemplos da nossa experiência e da nossa vida.

 

Ensinar jovens adultos ou adultos é diferente de ensinar crianças



10
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1. Leitura e escrita

1.1. As quatro modalidades da linguagem verbal

Já desde os anos 60 que linguistas como Martinet destacavam a função da 
comunicação como a função essencial do instrumento que é a língua; é, pois, 
um dado adquirido que, usando a língua, exprimimos e comunicamos os nossos 
sentimentos, desejos e pensamentos.

Qualquer falante precisa de ser capaz de usar a língua de forma adequada e 
o conhecimento de que necessita para o fazer não é apenas linguístico (voca-
bulário, verbos, regras gramaticais…). É necessário conhecer também as regras 
sociais, culturais, discursivas e pragmáticas que regem o uso da língua em que 
comunicamos1. 

Por isso, ensinar uma língua é ensinar as chamadas quatro modalidades da lin-
guagem verbal, localizadas nos centros nervosos cerebrais – ouvir / falar / ler / 
escrever –  que devem ser trabalhadas na sua especificidade.

Ouvir – mobiliza o sentido da audição e implica receber/perceber mensagens 
auditivas;
Ler – mobiliza o sentido da visão e implica receber/perceber/processar mensa-
gens visuais.

São modalidades de recepção/percepção por oposição às modalidades de 
produção.

Falar – significa produzir uma cadeia fónica articulada e com sentido;
Escrever – pressupõe coordenação da mão, dos olhos e do pensamento para 
produzir um escrito.

Não ser capaz de ler e de escrever é um dos primeiros factores de exclusão social 
com amplas repercussões, sobejamente conhecidas, em termos socioeconómi-
cos e de desenvolvimento do capital humano.

Temos todos de ter consciência de que o bom domínio da língua materna, língua 
em que o indivíduo se estrutura e pensa, língua oficial e de ensino, é hoje, como 
sempre foi, condição essencial de integração social e garante de uma cidada-
nia que se deseja activa e participativa.

As UFCD que integram o Programa de Formação em Competências Básicas 
para a Leitura e Escrita foram organizadas em dois núcleos: ouvir – falar e ler – es-
crever, que são interdependentes e devem ser trabalhados simultaneamente.

1.1. 

1 Conceito de competência comunicativa, ver D. Hymes (1983) in “Dicionário de Didáctica 
das Línguas”, dir. R. Galisson e D. Coste. Coimbra: Almedina.
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Leitura e escrita

OUVIR – FALAR

Sabendo tratar-se de um público carenciado e desfavorecido em termos sociais, 
espera-se que as actividades propostas para o desenvolvimento desta compe-
tência nos adultos facultem o acesso ao bom uso da norma da língua falada e 
facilitem a sua integração socioprofissional, construindo pontes para o domínio 
dos processos de leitura e escrita.

Pretende-se desenvolver a competência comunicativa a nível da compreensão 
e da produção de enunciados orais, procurando a criação de situações, tão 
“autênticas” quanto possível, a par do desenvolvimento dos processos de leitura 
e de escrita.

LER – ESCREVER 

Ainda que secundária em relação à língua falada, quer em termos ontogenéti-
cos, quer em termos filogenéticos, a capacidade de aprender a ler e a escrever 
é exclusiva da espécie humana.

As escritas alfabéticas permitiram a criação de um código que representasse os 
fonemas, isto é, os sons da linguagem articulada oral; os grafemas – letras ou 
conjuntos de letras – representam esses sons e com eles escrevemos as palavras, 
dando forma escrita ao discurso oral.

Com um número relativamente reduzido de letras conseguimos grafar todas as 
palavras de uma língua de ortografia alfabética, reproduzindo as inúmeras com-
binações sonoras existentes ou possíveis.

Para ler e para escrever é absolutamente necessário conhecer e dominar este 
código, fazendo-o com agilidade, de modo a libertar a mente para o trabalho 
da compreensão.

As competências de decifração são fundamentais para o reconhecimento das 
palavras e o “reconhecimento” determinante para entender o sentido.

O domínio deste processo implica, portanto, a capacidade de ler, isto é, de de-
cifrar o código para poder compreender o seu significado.

1.�.
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1.�.

1.2. Desenvolvimento da competência comunicativa - oralidade

A comunicação oral é uma das primeiras e mais importantes formas de comu-
nicação. Nas sociedades complexas em que vivemos, foi mesmo revalorizada 
pelos chamados meios de comunicação de massas e pelas novas tecnologias 
de informação.

Ser capaz de usar, de forma correcta e segura, a língua oficial do país onde se 
vive é uma das primeiras condições de integração social e, consequentemente, 
de acesso ao pleno exercício da cidadania. 

Assim, propomos que, a par das actividades de leitura e escrita, se realizem tam-
bém actividades de desenvolvimento da competência comunicativa oral sobre 
temáticas associadas às “palavras geradoras”. Estas actividades abrem caminho 
à possibilidade de abordar assuntos como a ecologia, a cidadania, a saúde, a 
alimentação, etc. e, simultaneamente, permitem adquirir, desenvolver ou con-
solidar o uso da norma da língua falada. A repetição dos temas permite ainda 
uma exploração em espiral, de modo a explicitar e aprofundar as referidas te-
máticas.

Se motivados e conscientes da utilidade de exercícios cujos objectivos são, por 
exemplo, ser capaz de perguntar e responder com precisão, descrever imagens, 
cumprimentar com cortesia, pedir e dar informações, usar o telefone, relatar situ-
ações, “ler” os sinais e símbolos que nos rodeiam, etc., os adultos aderem com 
facilidade aos processos de aprendizagem, sentindo que podem participar e 
contribuir com os seus saberes e experiências. 
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1.�.1. 
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1.2.1. Sugestões para actividades de desenvolvimento da competência
comunicativa - oralidade

Funções da Comunicação

    

1.�.1. 

PEDIR - DAR - RECUSAR: uma coisa, um objecto, uma informação, um serviço

Exemplos:

Pedir informações sobre preços e tipos de bilhetes numa estação de com-
boios.

Explicar a alguém onde fica o hospital ou o supermercado.
Recusar um convite para um jantar ou um passeio.
Ser capaz de perguntar a data, a idade, a morada... / ser capaz de dizer a 

data, a idade, a morada...
Ser capaz de indicar num mapa simples as direcções e explicá-las (even-

tualmente mapa de Portugal, da Europa).

•

•
•
•

•

ESTABELECER - MANTER - ROMPER um contacto social

Exemplos:

Cumprimentar com cortesia. Despedir-se com cortesia.
Pedir uma informação a desconhecidos, numa paragem de autocarro.
Iniciar uma conversa ou mantê-la numa sala de um consultório.
Não dar, com delicadeza, continuidade a uma conversa.

•
•
•
•

RELATAR - CONFIRMAR - DESMENTIR um facto, um acontecimento,
uma experiência

Exemplos:

Contar um pequeno acontecimento.
Contar um acidente ou um episódio que se tenha visto. 
Descrever um facto de diversos pontos de vista.
Confirmar ou desmentir um relato feito por outra pessoa.
Descrever uma imagem.

•
•
•
•
•

   

EXPRIMIR - APROVAR - DESAPROVAR uma ideia, uma opinião, um sentimento

Exemplos:

Indicar as vantagens de documentos como o Cartão Único, o Passaporte, etc.
Indicar as vantagens de uma alimentação equilibrada e os riscos de uma 

alimentação não equilibrada.
Exprimir alegria ou tristeza face a um acontecimento.
Aprovar uma opinião, justificando.
Desaprovar uma ideia, justificando.

•
•

•
•
•
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Leitura e escrita

Temáticas associadas às palavras para debates ou para actividades do tipo 
das indicadas em “Funções da Comunicação”

 

1.3. 

INICIAÇÃO

TEMAS PALAVRAS

Direitos e deveres do cidadão DATA (prazos), IDADE, ATESTADO, BILHETE

Tempos livres BOLA, NOVELA, JOGO

Saúde ATESTADO, MÉDICO

Alimentação SALADA, VINHO

Trânsito / Cidadania / Ambiente MAPA, RUA, FOGO, BUZINA

   

APROFUNDAMENTO

TEMAS PALAVRAS

Ambiente TERRA, LIXO

Cidadania PORTUGAL, DEVER, PESSOA, RELÓGIO

Trabalho
SALÁRIO, EMPRESA, TRABALHO, MÁQUINA, 
RELÓGIO

Saúde VACINA, HOSPITAL

Tempos Livres CHARADA

Educação/Desenvolvimento FORMAÇÃO

   

CONSOLIDAÇÃO

Retomar as temáticas trabalhadas nos níveis anteriores, alargando o seu âmbito.

Nada impede que se repitam, alterem ou se introduzam outros temas, de acor-
do com as necessidades do público-alvo.
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1.3. Desenvolvimento da competência comunicativa - leitura e escrita

Quanto à leitura e escrita e, apesar da complexidade do processo que a elabo-
ração de um escrito implica, diríamos que, nesta primeira fase da aprendizagem, 
apenas se pretende que o formando seja capaz de “pôr em código alfabético” 
e de descodificar a cadeia sonora que produz e ouve – palavras e pequenas 
frases.

A investigação comprovou que, embora o adulto não alfabetizado “sinta” a ca-
deia sonora como um contínuo, sem conseguir distinguir as fronteiras entre as 
palavras, também é verdade que tem a consciência acústica da sílaba.

Porque em Português predominam as sílabas do tipo consoante/vogal, sugerimos 
que a aprendizagem do processo de codificação/descodificação, anteriormen-
te referido, se faça através de “palavras geradoras” – usando a terminologia de 
Paulo Freire – no sentido de que, a partir delas, se geram e constroem novas pala-
vras e se desenvolve também a capacidade de ler o mundo em que vivemos.

Estas palavras devem permitir a reprodução das situações essenciais do sistema 
ortográfico português e os fonemas devem ser valorizados na sua verdadeira 
função, que é a de originar outras palavras com outros significados (por exemplo 
BALA, MALA, PALA, SALA…).

Assim, são propostas duas listas de palavras: uma para Iniciação, constituída por 
sílabas do tipo consoante/vogal, com todas as situações simples do sistema orto-
gráfico português, de forma a facilitar a aquisição da mecânica da leitura e da 
escrita; e uma outra para o nível de Aprofundamento, que procura apresentar as 
outras combinatórias possíveis, bem como as situações mais complexas. 

Estas palavras podem também ser motivadoras para a abordagem de temas tão 
variados como a cidadania (direitos e deveres), a saúde, a educação/formação, 
os tempos livres, o desporto, a alimentação, a ecologia, o trabalho, etc..

No nível de Consolidação, o objectivo é a leitura e escrita de frases e textos sim-
ples que, na medida do possível, devem retomar as temáticas anteriormente 
referidas.

Do conhecimento não consciente dos fonemas através do seu uso na língua 
falada, chega-se ao conhecimento consciente através da aprendizagem do sis-
tema alfabético da língua com a qual se está a trabalhar.

A nossa experiência ancora no tipo de trabalho anteriormente descrito.

Nada impede que o formador possa escolher outra forma de iniciar o ensino da 
leitura e da escrita, se a considerar mais adequada.

1.3. 
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1.3.1.
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1.3.1. Grafismos

Parece-nos conveniente a introdução de alguns grafismos para preparar a mão 
para os movimentos (praxia fina) necessários à escrita.

A cópia do nome e das palavras que vão sendo aprendidas, os desenhos dos 
bordados e da cerâmica tradicionais, dos azulejos, podem ser bons exercícios 
para treinar a mão para os movimentos finos da escrita.

Sugestões de algumas actividades:

          1.3.1.



�0

1.3.�.



�1

1.3.�.

1.3.2. Sugestões para actividades de leitura e escrita - iniciação e aprofundamento

A lista de palavras geradoras a trabalhar deve ser, sempre que possível, elabora-
da a partir do “ambiente” em que o grupo de formandos vive e obedecer a uma 
progressão previamente definida para assim abranger a maior parte dos casos 
do sistema ortográfico português.

A lista proposta para Iniciação é formada por palavras simples, constituídas por 
sílabas do tipo consoante/vogal e palavras com nh e lh, fonema representado 
por dois grafemas.

No Aprofundamento são apresentadas palavras menos simples, formadas por 
sílabas do tipo consoante/consoante (empresa; trabalho...), vogal/consoante 
(Portugal) e os casos mais complexos de escrita (qui; ss; ç, ch, rr...)  

Para explorar estas palavras geradoras poderão ser seguidos os seguintes passos:

1.º Passo 
Apresentação e reconhecimento da palavra

O formador deve certificar-se de que todos os formandos conhecem a palavra 
(oralmente) e sabem o seu significado. 

LISTA DE PALAVRAS - LEITURA E ESCRITA (INICIAÇÃO)

DATA / IDADE / BOLA / NOVELA / ATESTADO� / MAPA / VINHO / RUA / SALADA / 
FOGO / BILHETE / JOGO / MÉDICO / BUZINA

LISTA DE PALAVRAS - LEITURA E ESCRITA (APROFUNDAMENTO)

MÁQUINA / TERRA / SALÁRIO / DEVER / PORTUGAL / EMPRESA / PESSOA / TRABALHO / 
VACINA / FORMAÇÃO / RELÓGIO / CHARADA / LIXO / HOSPITAL

   

� Na palavra “ATESTADO” a sílaba nova é “TES”; não se pretende dar o “S”, apenas o valor de 
“as, es, is, os, us” para formar os plurais das palavras estudadas.
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Leitura e escrita

2.º Passo
Leitura da palavra – aprendizagem das sílabas3 e das suas famílias silábicas

Depois de os formandos saberem identificar a palavra escrita, o formador fará a 
divisão da palavra em sílabas (“bocados” das palavras conforme dizemos oral-
mente).

Exemplo: da ta

Identificar a família das sílabas

Na apresentação das primeiras palavras, as actividades propostas nos 1.º e �.º 
passos poderão levar mais tempo a desenvolver do que nas palavras geradoras 
seguintes. É necessário ter em consideração os diferentes ritmos de aprendiza-
gem dos formandos.
 
Apenas quando os formandos reconhecerem e souberem bem uma família silá-
bica se deverá passar à família silábica seguinte.

3.º Passo
Cópia das palavras e das sílabas

Ao iniciar este trabalho, os formandos já devem ter feito vários exercícios de gra-
fismos, para habituar a mão aos pequenos movimentos necessários à escrita, e 
adquirido uma posição correcta do corpo.

Os formandos que apresentem mais dificuldades no movimento da mão devem 
continuar a fazer exercícios de grafismo, alternando com a escrita das sílabas e 
das palavras.

Neste primeiro momento de escrita, os formandos devem começar por “co-
piar”, ou decalcar (passar com o lápis por cima da palavra escrita) as sílabas 
aprendidas. O formador deve escrever as sílabas ou palavras nos cadernos dos 
formandos para que estes as possam copiar.

Exemplo 1.ª palavra - DATA:

da de di do du

ta te ti to tu

   

Exemplo

da da da da da

da

de de de de de

de

   

3 Quando se fala em “sílaba” não se pretende dar a definição deste conceito, apenas que 
o formando identifique “os bocados” que constituem a palavra.
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4.º Passo
Formação de novas palavras

Apresentar novas palavras formadas com as sílabas estudadas. Se possível, ligar 
as palavras a imagens para melhor se perceber o significado da palavra.

Exemplo
Descobrir como se formam as novas palavras, ou seja, juntar as sílabas das pala-
vras já conhecidas.

Neste exercício, a apresentação das imagens facilita a descoberta da palavra e 
a identificação das sílabas correctas para a formar.

Depois de os formandos perceberem como se formaram as novas palavras, ou 
seja, como juntaram as sílabas (“bocados” das palavras estudadas) exemplo: (do 
+ te = dote), o formador deve ler as palavras e todos as devem pronunciar com 
clareza.
 
O formador deve fazer outras actividades para verificar se todos os formandos 
conhecem as novas palavras e o seu significado.

Exemplo
Colocar por baixo de cada imagem uma tira de cartolina ou de papel com a 
palavra escrita correspondente. Os formandos irão assim memorizando a orto-
grafia da palavra (todos os formandos devem ter tiras de papel com as novas 
palavras).

Neste 4.º passo, os exercícios poderão ser muito variados, dependendo do nú-
mero de sílabas que o formando vai aprendendo. 

É importante que o formador verifique se há uma verdadeira leitura (decifração) 
e não apenas uma repetição mecânica e decorada.

data da ta

tide de te

di ti

dote do to

du ...tu
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Leitura e escrita

5.º Passo
Cópia e ditado de palavras já estudadas

Sempre que os formandos tenham memorizado as sílabas e algumas palavras, o 
formador pode fazer um “ditado” dessas palavras ou sílabas.

O “ditado” deve ser feito pronunciando com clareza e repetindo sempre que 
necessário as  sílabas, palavras ou frases.  

Esta actividade de “ditado” pode ser feita em conjunto no quadro. 

Exemplos
- Escrever as palavras correspondentes a imagens.
- Escrever palavras ditadas pelo formador.
- Escrever as palavras novas, usando sílabas estudadas.
- Escolher e escrever palavras para completar frases muito simples.
- Construir uma frase com palavras estudadas. 

Ter atenção às maiúsculas que iniciam as frases, ao ponto final ou ponto de inter-
rogação ou exclamação que aparecem no final das frases4.

Descoberta de novas palavras
 
As novas palavras podem ser descobertas através de actividades de carácter 
lúdico, tais como:

- Ligar  sílabas.
- Fazer “dominó” de sílabas. 
- Sublinhar ou contornar com um círculo palavras com um certo som ou sílaba. 
- Fazer “sopa” de sílabas.

 

4 Quando se refere a “frase” ou “sinais de pontuação” não se pretendem definições dos 
mesmos, apenas se pretende que o formando os identifique e saiba utilizar.
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Elaboração de frases e textos

Construir pequenas frases. 
Ter em atenção que a frase começa com letra maiúscula e termina com um 

ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
Sublinhar ou contornar com um círculo, palavras com um certo som ou sílabas. 
Copiar as palavras só com uma determinada sílaba. 
Completar frases com palavras estudadas ou palavras apresentadas por imagens.  
Escrever e reconhecer frases interrogativas e frases exclamativas. 
Completar pequenos textos com palavras em falta.
Completar frases que revelem a compreensão do texto.

•
•

•
•
•
•
•
•

Exemplo:

A Paula trabalha todo o dia.

À noite, vê a telenovela.

Ler e completar as frases

A Paula vê a telenovela da _____________________.

Durante o dia ela ______________________________.

   

Exemplo: Jogo do dominó - formar palavras

ma

mala

la ta pa no

lu me do no ta

va la ma pa to

Copiar as palavras do jogo com as sílabas ma; me

Copiar as palavras do jogo com as sílabas ta; to

Copiar as palavras do jogo com a sílaba pa
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Elaboração e exploração de cartazes pelos formandos

O formador pede aos formandos que tragam, para o curso, folhetos, jornais, ou 
rótulos, etc. onde estejam escritas palavras que já conseguem ler. Podem assim 
construir um cartaz.

Os formandos podem ainda construir esse cartaz, copiando e escrevendo as pa-
lavras que encontram escritas na rua ou numa loja e que já conseguem ler.

 
 
  
Estes cartazes são um excelente material a explorar para actividades de leitura, 
escrita e oralidade.

Farmácia Táxi Cabeleireiro

Correios Bombeiros Ambulância

Supermercado Estação Oficina

Papelaria Rua Escola Talho

   

Exemplo:

   

Leitura e escrita
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Leitura e Escrita
(Iniciação)

Leitura e Escrita
(Aprofundamento)

DATA MÁQUINA

IDADE TERRA

BOLA SALÁRIO

NOVELA DEVER

ATESTADO5 PORTUGAL

MAPA EMPRESA

VINHO PESSOA

RUA TRABALHO

SALADA VACINA

FOGO FORMAÇÃO

BILHETE RELÓGIO

JOGO CHARADA

MÉDICO LIXO

BUZINA HOSPITAL
   

5 Na palavra “ATESTADO” a sílaba nova é “TES”; não se pretende dar o “S”, apenas o valor de 
“as, es, is, os, us” para formar os plurais das palavras estudadas.

Sugestões de lista de palavras
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1.3.3. 
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1.3.3. 

1.3.3. Sugestões para actividades de leitura e escrita - consolidação

Tipos de textos a explorar:6  

Avisos - Exemplo: É proibido fumar.
 
Textos apelativos e leitura iconográfica - Exemplo: Folheto

                                       

6 Não se pretende que o formando conheça a tipologia dos textos, apenas que os leia, 
compreenda e comece a ter a noção da mancha gráfica de cada texto.
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Leitura e escrita

Índices
 

  
   IEFP (�008). Guia de apoio à procura de emprego. Lisboa: IEFP

Elaboração e exploração de listas

 

 

    
     

Ida ao supermercado

Lista de compras

Escolha dos produtos

Qualidade dos produtos

Preços

Qualidade

Prazos de validade

Total

Trocos
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Palavras Cruzadas

Facturas/Recibos de telefone ou outros

Direitos Humanos

Constituição da República Portuguesa

Recados, bilhetes, e-mails

Pequeno texto narrativo

Exemplo: 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos....”
(Ou outros de leitura e compreensão fáceis e mais adaptados ao público-alvo).

   

Exemplo: 

Art.º 13.º (Princípio da Igualdade)

“Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”
(Ou outros de leitura e compreensão fáceis, mais adaptados aos destinatários).

   

No sábado passado fui à Serra da Estrela.
Nevava, mas não estava muito frio.
Tive a possibilidade de subir à Torre, a parte mais alta da Serra da Estrela.
Passeei de trenó. Foi muito bonito!

Complete:

O passeio foi à ________________________________________
A Torre é a parte mais __________________________________
Estava a ______________, não estava ____________________
_______________ de trenó.
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Leitura e escrita

Receita de cozinha

  

Arroz Doce

Ingredientes

�50 g de arroz
7,5 dl de leite
�50 g de açúcar
3 gemas de ovos
casca de limão
1 pedacinho de canela em pau
canela em pó
sal q.b.

Confecção

Leva-se o leite ao lume num tacho. Quando começar a ferver, junta-se o açú-
car, o arroz, o sal, a casca de limão e o pauzinho de canela. Assim que o arroz 
estiver cozido, retira-se do lume e deixa-se arrefecer um pouco. Batem-se as 
gemas à parte, juntam-se em seguida ao arroz, mexe-se muito bem e leva-se 
a lume brando para cozer as gemas. Serve-se em travessas ou pratinhos com 
canela em pó.

   

1. Distinguir as três partes do texto:

- Título = nome do prato (o que posso fazer)
- Ingredientes = o que é preciso para confeccionar a receita
- Instruções = o que tenho de fazer/como fazer

   

2. Pedir aos formandos que liguem com um traço cada uma das partes do 
texto à informação que contém:

Partes do texto

Título
Ingredientes
Instruções

Informação

O que é preciso fazer
O que tenho de fazer
O que vou confeccionar

Nota: Actividades elaboradas com base em Sim-Sim, I. (�007). O Ensino da 
Leitura: A Compreensão de Textos. Lisboa: ME / DGIDC.
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Poemas

Adivinhas

Provérbios

Exemplos: 

Painel

Terra lavrada e pintada
Com a ponta da charrua.
Tela nua
Colorida. Onde o gesto compassado,
Sagrado,
Semeia a vida.

Miguel Torga

Velha porta do saber
Não foste franca comigo
Anos ficou meu saber
À espreita pelo postigo

Anónimo

   

Exemplos: 

Sempre quietas
Sempre acordadas
Dormindo de dia
De noite acordadas

Resposta: As estrelas

Qual é a coisa, qual é ela,
Que mal entra em casa,
Vem logo à janela?

Resposta: O botão

   

Exemplos: 

Grão a grão enche a galinha o papo.

Madruga e verás
Trabalha e terás.
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�.1. 
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�. Cálculo

�.1. 

2.1. Cálculo

“Todos os alunos devem adquirir uma compreensão global do número e das 
operações a par da capacidade de usar essa compreensão de maneira flexível 
para fazer julgamentos matemáticos e desenvolver estratégias úteis de manipu-
lação dos números e operações” 7

Todos nós nos confrontamos no dia-a-dia com situações práticas que resolvemos 
usando o cálculo quando, por exemplo:

usamos o dinheiro;
compramos ou vendemos;
medimos e pesamos;
calculamos o tempo de que precisamos para ir de um local para outro;
calculamos a quantidade de alimentos necessários para confeccionar uma    

     refeição;  
gerimos o “nosso orçamento”, calculando o que podemos comprar com o           

     dinheiro que temos, o que gastámos e o que ainda nos resta;
consultamos horários;
marcamos números de telefones;
etc.

Muitas vezes não temos consciência da quantidade de operações aritméticas 
que fazemos mentalmente.

Todas estas tarefas pressupõem cálculos matemáticos. O formador deve valorizar 
todos estes conhecimentos que o adulto possui e desenvolver uma metodologia 
que possibilite a passagem do cálculo mental para o escrito.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

7 Abrantes, P., L. Serrazina e I. Oliveira (1999). A matemática na educação básica. 
Lisboa: ME/DEB.
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�.�.

 2.2. Sugestões para actividades de cálculo

Principais funções do número:

Quantidade
Exemplo:

5 maçãs
10 formandos

Ordenação
Exemplo:

O Rui foi o 1.º a chegar
A Maria está no 5.º ano

   

Situações problemáticas do dia-a-dia, utilizando as quatro operações:

1. Neste curso de formação há 5 homens e 8 mulheres. 
    Quantas pessoas tem o curso?

2. Tenho 40 camisolas para vender, já vendi 10.
    Quantas me faltam vender?

3. Tenho de poupança 100 €. Este mês poupei �5 €.
    Com quanto vou ficar na poupança?

4. Uma nota de �0 € tem o mesmo valor que uma nota de 10 € mais duas            
notas de 5 € (�0=10+5+5).
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3.1.

Cálculo

Exemplo: 

1. Construir um gráfico de barras com as presenças e faltas dos formandos 
durante a semana.

�. Este gráfico representa uma turma de 16 formandos.

3. No dia � não estiveram todos, houve faltas. Estiveram presentes 1� formandos 
e faltaram 4 (as faltas são indicadas pela coluna a azul).

4. Quantos formandos estiveram presentes no dia 1?

5. Quantos faltaram no dia 3?

6. Em que dias não houve faltas?

Presenças

Faltas 6

 1�

 0

 �

 4

 8

 10

 14

 16

 Dia 1  Dia �  Dia 3  Dia 4  Dia 5

Exemplo:

Qual o nome do supermercado?

Qual o artigo mais caro?

Qual o artigo mais barato?

Que artigo custou 0,59 €?

Qual o total?

Recebi troco?

Qual a data do talão?

   

 

Interpretar a informação apresentada em tabelas e gráficos muito simples
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3.1.

3.1. Sensibilização às Tecnologias de Informação e Comunicação

Entre os inúmeros desafios que a educação tem de enfrentar no mundo contem-
porâneo está a clivagem resultante das aceleradas e constantes mudanças e 
evoluções tecnológicas introduzidas no nosso quotidiano (dentro e fora de casa); 
elas implicam uma permanente capacidade de adaptação, dado que as estru-
turas sociais e os nossos comportamentos não mudam com a mesma rapidez.

Procura-se, por isso, garantir, em todos os níveis de educação e formação, o 
acesso à utilização das novas tecnologias de comunicação e de tratamento da 
informação que, como a leitura, a escrita e o cálculo, se tornaram uma ferra-
menta básica.

Há já mais de vinte anos, a UNESCO afirmava que “o desenvolvimento das novas 
tecnologias e dos novos meios de comunicação exige competências acresci-
das, nomeadamente em leitura, e representa um novo risco de exclusão para 
as populações iletradas”8, que são, precisamente, os grupos socialmente mais 
desfavorecidos.

Pensamos que ser capaz de lidar à-vontade com as muitas máquinas e equipa-
mentos tecnológicos que existem no nosso dia-a-dia, desde as dos bilhetes para 
os transportes urbanos aos telemóveis ou computadores, pode ser motivador e 
aliciante.

Pode, talvez, ser mesmo um estímulo, para quem aprendeu a sobreviver à mar-
gem da leitura, da escrita e também das tecnologias; um estímulo, porque é 
diferente, porque tem utilidade imediata, porque melhora certamente a imagem 
de si e a auto-estima, aumentando o gosto e a vontade de saber mais nesta e 
noutras áreas do conhecimento.

Trata-se de uma unidade de formação de sensibilização em que se pretende 
que o formando, tomando consciência de que todos os dias lida, ainda que de 
forma mecânica, com as chamadas “novas tecnologias” (quando está a usar o 
telecomando da televisão, o telemóvel ou a máquina de lavar), as passe a utilizar 
com outra competência.

Reforçamos a ideia de que se pretende, na medida do possível, que esta UFCD 
seja trabalhada de forma transversal, isto é, que os conhecimentos de leitura, 
escrita e cálculo, que vão sendo adquiridos, sejam aplicados e rentabilizados 
nesta UFCD. 

3. Sensibilização às
Tecnologias de Informação 

e Comunicação

8 Qualities required of education today to meet foreseeable demands in the twenty-first 
century. International Symposium and Round Table. Beijing, People´s Republic of China, 
�7 Nov - � Dec 1989.
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3.�.

3.2. Sugestões para actividades de Tecnologias de Informação e Comunicação

Levar o formando a escrever num processador de textos as palavras, frases ou 
textos que já sabe ler.

Escrever mensagens no telemóvel (frases simples, recados).

Com a calculadora do computador verificar os resultados das operações aritmé-
ticas.



4�

4.
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4.

Avaliação

A avaliação é um processo contínuo, qualitativo e interactivo que, mediante 
observações sistemáticas e diversificadas, permite verificar o grau de consecu-
ção dos objectivos definidos para o percurso de formação.

Traduz-se numa apreciação que informa os intervenientes no processo – forman-
do e formador – sobre o sucesso/dificuldade da aprendizagem.

Esta descrição do trabalho realizado permite:

1 – Motivar os formandos, informando-os dos novos conhecimentos e aptidões 
que adquiriram.

� – Orientar os formandos no sentido de ultrapassar as dificuldades relativas às 
aprendizagens não conseguidas.

3 – Facultar ao formador a indicação exacta das dificuldades sentidas na apren-
dizagem, individual ou colectivamente, e conceber actividades alternativas de 
remediação ou, se necessário, modificar a sua intervenção pedagógica face a 
resultados reais obtidos.

Para o poder fazer, com a isenção possível, o formador deve dispor de elementos 
concretos, isto é, ter objectivos definidos e exequíveis e ter registos de todas as 
actividades e trabalhos realizados, acompanhando e supervisionando a progres-
são dos formandos.

O que se pretende é que, no fim deste processo, os formandos sejam capazes 
de:

Comunicar de forma correcta e adequada à situação.
Ler e escrever palavras e frases pequenas e simples.
Reconhecer os números e utilizar as quatro operações aritméticas fundamentais.
Reconhecer e utilizar as funcionalidades básicas de alguns equipamentos tec-

nológicos do quotidiano como, por exemplo, o telemóvel, o computador (…).

•
•
•
•
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Anexo 1

Anexos

ANEXO 1

Testes de diagnóstico - sugestões

O formador deve realizar testes de diagnóstico para identificar as competências 
que os formandos já possuem e assim posicioná-los nas UFCD mais ajustadas ao 
seu nível.

Os exemplos apresentados a seguir são meras sugestões, a adequar a cada si-
tuação e a cada indivíduo. As instruções e execução das fichas (completar, ligar, 
etc.) devem ser transmitidas oralmente pelo formador. Não convém sobrecarre-
gar as fichas com instruções escritas.

Os exercícios podem ser realizados oralmente e por escrito ou apenas por escrito.

Exemplo:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

   

Exemplo:

Nome:    ____________________________________________________________

Idade:    ____________________________________________________________

Data:      ____________________________________________________________
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Exemplo:

                                        •
• Saco

• Sapo

                                        •
• Mala

• Sala

                                        •
• Copo

• Capa

   

Anexos

Exemplo: Verdadeiro Falso

Hoje é Sábado.

Uma dúzia é menos que dez.

É bom saber ler e escrever.

Fumar faz mal.
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Exemplo:

O João é pedreiro e Maria, sua mulher, trabalha nas limpezas. Têm dois filhos. 
O mais velho anda no 1.º ciclo e o mais novo está no infantário.

SIM NÃO

O João trabalha nas obras.

O João é casado.

A mulher não trabalha.

Têm três filhos.

O mais velho anda no 1.º ciclo.

O bebé fica com a avó.

   

Exemplo:

�+3=

8-3=

5X8= 

15:3=

    5
 +3 

  8
 -6 

 
   7
 X4 

35 I 5        
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Anexos

12

6
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6
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12
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9 3
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6

9 3

4:30 h 13:00 h 23:00 h

Exemplo:
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Exemplo:

Qual o preço do artigo mais caro?

Qual o preço do artigo mais barato?

Escolha 3 produtos que pode comprar

com uma nota de �0 €.

   

Exemplo:

d q e d M Q G H v t

M h Q f g b H M V A

a d f g F j k z L v

   

Exemplo:

Portugal morada família TOTOLOTO

telemóvel Benfica emprego Hospital

casa caça saúde táxi guerra

   

Identificar letras pedidas

Ler palavras
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Anexo �

Anexos

ANEXO 2

UFCD do Programa de Formação em Competências Básicas

Conteúdos

Funções da comunicação:
     - Pedir  Dar / Recusar um objecto, uma informação, um serviço ou um pedido.
     - Estabelecer  Manter / Romper um contacto social.

Lista de palavras com as combinações consoante/vogal, segundo o código 
ortográfico português.

Estrutura silábica da palavra (consoante/vogal).
Noção de sílaba.
Relação sistemática entre sons, sílabas e letras.
Correspondência gráfica (das sílabas das palavras dadas).
Uso da letra manuscrita, maiúsculas e minúsculas.
Correspondência gráfica das palavras descobertas.
Noção de frase (frase afirmativa e frase negativa).
Sinais de pontuação: ponto final.

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

6737 Competências Básicas - Leitura e Escrita - Iniciação Carga horária 50h

Objectivo(s)

Desenvolver a competência comunicativa oral de produção e recepção, 

considerando as funções de comunicação especificadas nesta Unidade de 

Formação de Curta Duração (UFCD).

Reconhecer a estrutura silábica das palavras (consoante/vogal).

Relacionar fonia/grafia.

Ler e escrever as palavras estudadas.

Ler e escrever as palavras descobertas.

Ler e escrever frases.

Reconhecer e utilizar sinais de pontuação.

•

•

•

•

•

•

•
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Notas:

1) Serão estudadas palavras formadas por consoante/vogal.

Sugestão de lista de palavras:

 DATA / IDADE / BOLA / NOVELA / ATESTADO / MAPA / VINHO / RUA / SALADA /   
FOGO / BILHETE / JOGO / MÉDICO / BUZINA

�) As palavras são decompostas em sílabas, exemplo:

 BOLA
 ba/be/bi/bo/bu  la/le/li/lo/lu

3) Palavras novas formadas pela junção das sílabas anteriormente estudadas, exemplo:

 BOLA - lobo / bolo / lula

4) Frases simples, utilizando as palavras estudadas, exemplo:
 
 Eu vou à bola.
 Esta é a minha rua.

Anexos

Notas:

1) Serão estudadas palavras formadas por consoante/vogal.

    Sugestão de lista de palavras:

    DATA / IDADE / BOLA / NOVELA / ATESTADO / MAPA / VINHO / RUA / SALADA / FOGO / 
    BILHETE / JOGO / MÉDICO / BUZINA

�) As palavras são decompostas em sílabas, exemplo:

    BOLA
    ba/be/bi/bo/bu  la/le/li/lo/lu

3) Palavras novas formadas pela junção das sílabas anteriormente estudadas, exemplo:

    BOLA - lobo / bolo / lula

4) Frases simples, utilizando as palavras estudadas, exemplo:

    Eu vou à bola.
    Esta é a minha rua.
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Notas:

1) Serão estudadas palavras formadas por consoante/consoante e vogal/consoante.

    Sugestão de lista de palavras:

    MÁQUINA / TERRA / SALÁRIO / DEVER / PORTUGAL / EMPRESA / PESSOA  / 
    TRABALHO / VACINA / FORMAÇÃO / RELÓGIO / CHARADA / LIXO / HOSPITAL
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Conteúdos

Funções da comunicação:
     - Exprimir  Aprovar / Desaprovar uma ideia, uma opinião, um sentimento.

Leitura e compreensão de pequenos textos: 
     - Informativos;
     - Apelativos; 
     - Narrativos.

Escrita de pequenos textos.
Leitura de:

    - Imagens;
     - Esquemas; 
     - Gráficos.

Notas:

Os textos propostos pretendem consolidar o processo de leitura/escrita.

•

•

•
•

6739
Competências Básicas – Leitura e Escrita - 

Consolidação
Carga horária 50h

Objectivo(s)

Desenvolver a competência comunicativa oral de produção e recepção, 

considerando as funções de comunicação especificadas nesta Unidade de 

Formação de Curta Duração (UFCD).

Compreender e produzir pequenos textos informativos, apelativos e nar-

rativos.

•

•

   

Anexos

Notas:

Os textos propostos pretendem consolidar o processo de leitura/escrita.
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Notas:

1) Os cálculos podem ser efectuados utilizando o cálculo mental, a calculadora ou o papel e 
lápis.
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Anexos

Notas:

1) Os cálculos podem ser efectuados utilizando o cálculo mental, a calculadora ou o papel e 
lápis.

�) No que diz respeito às unidades de comprimento, massa e capacidade, apenas se pretende 
a referência a algumas, as mais usadas, como por exemplo: Km; m; cm / kg; g / l; dl; cl; ml
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Notas:

1) A UFCD de Sensibilização às TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) deve ser, sem-
pre que possível, transversal aos outros programas.

�) O programa processador de texto deve ser utilizado para consolidar as aprendizagens de Lei-
tura e Escrita que vão sendo feitas. Cada formando deverá fazer o registo das palavras, frases ou 
pequenos textos em função do seu progresso.

3) Para a UFCD de cálculo o formando poderá utilizar também a calculadora do computador.

   



58



59

Bibliografia sumária

“Alfabetização”, Cadernos de Formação, n.º � (1997) (�ª ed.). Lisboa: Departamento de 
Educação Básica. 

Claudia Lemos Vóvio, Maria Amábile Mansutti (�00�). Viver, Aprender: Educação de jovens 
e adultos. São Paulo: Global – Acção Educativa.

Costa, A., Vasconcelos, S. Sousa, V. (�010). Muitas ideias, um mar de palavras. Lisboa: Fun-
dação Calouste Gulbenkian.

Departamento de Educação Básica (�001). Currículo Nacional do Ensino Básico: Compe-
tências Essenciais. Lisboa: ME/DEB.

Duarte, I., Ferraz, M. J. e Sim-Sim, I. (1997). A Língua Materna na Educação Básica. Lisboa: 
ME/DEB.

“Educação de Adultos”, Cadernos de Formação, n.º 3 (1997) (3ª ed.). Lisboa: Departa-
mento de Educação Básica.

Fayol, Michel Toom, A. et al (�010). Fazer contas ajuda a pensar?. Porto: Porto Editora.

Freire, P. (10ª ed.) (�003). Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido. São Paulo: Editora Paz e Terra. 

Freire, P. (1997). Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Editora Paz e Terra.

Freitas, Maria João, D. Alves, e T. Costa (�007). O conhecimento da língua: Desenvolver a 
consciência fonológica. Lisboa: ME/DGIDC. 

Gouveia, Adelina, Guilhermina Teixeira e Maria da Graça Carreto (1993). Palavras do Mar. 
Lisboa: Ministério da Educação / Forpescas.

Guerra, Isabel, Adelina Gouveia e Maria da Graça Carreto (1995). Uma Metodologia de 
Intervenção em Educação de Adultos, Projecto FAM. Lisboa: Ministério da Educação / Ini-
ciativa NOW.

Hymes, D. H. (1971). “Acerca de la competência comunicativa”, (trad. de Pedro H. Calde-
rón) in Competência comunicativa (�000), coord. Miguel Llobera. Edelsa, Grupo Didascalia, 
S.A.

Josso, M-C. (�00�). Experiências de Vida e Formação. Lisboa: Educa.

Malglaive, G. (1995). Ensinar Adultos. Porto: Porto Editora, Ciências da Educação.

Sim-Sim, I. (�007). O ensino da Leitura: a compreensão de textos. Lisboa: ME/DGIDC.

Sim-Sim, I. (org.) (�006). Ler e ensinar a ler. Porto: Edições ASA.




