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Planificação de Actividades na Dimensão Gráfica 

O objectivo central do ensino da Língua Portuguesa no 1º ciclo é o 

desenvolvimento do domínio da oralidade e a aprendizagem da decifração e do uso da 

língua escrita para comunicar e para aprender. 

A aprendizagem da leitura e da expressão escrita constituem um domínio 

central no currículo escolar. O sucesso individual da aprendizagem da língua escrita 

resulta da confluência de diversos factores, nomeadamente da vontade de a criança 

aprender a ler e escrever, dos seus conhecimentos e interesses sobre o mundo, do 

domínio que possui da língua oral e, em termos técnicos, da capacidade para isolar e 

identificar os sons da língua e realizar a correspondência entre esses sons e a sua 

representação gráfica (as letras). O ensino formal da leitura e da expressão escrita 

deverá, por isso, visar o desenvolvimento das vertentes atrás enunciadas. 

O ensino da expressão escrita deverá contemplar aspectos de cariz técnico 

(gráfico e ortográfico) e de cariz compositivo ou textual. Para o desenvolvimento da 

dimensão gráfica, é importante realizar actividades de destreza e de precisão 

caligráfica e de prática de escrita num teclado. Uma particular importância deverá ser 

concedida ao ensino da ortografia com vista à interiorização e automatização das 

regras ortográficas. A produção de textos pela criança deverá incluir diferentes 

modalidades de escrita: escritos expressivos (poemas, histórias); escritos para 

comunicar algo a alguém (cartas, recados, pedidos, relato de experiências vividas ou 

planeadas); escritos para aprender (síntese de conhecimentos, resumos; esquemas 

com legendas) e deverá integrar momentos próprios para ensino do planeamento da 

escrita e da revisão e melhoramento textual nas suas múltiplas dimensões (correcção 

ortográfica, pontuação, translineação, diversificação vocabular, encadeamento das 

frases, coesão global). 

O desenvolvimento da ortografia constitui um dos principais desafios para os 

educadores, quando planejam um programa de aprendizado e desenvolvimento da 

escrita. “Dominar a ortografia” é uma expressão que significa que os alunos escrevem 

com precisão e na ordem apropriada. Inclui também o uso dos acentos gráficos, do til, 
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da cedilha, dos sinais auxiliares da grafia – hífen e apóstrofo – e dos sinais de 

pontuação. 

Para se conseguir um uso adequado da ortografia é preciso, então, que os 

alunos sintam o desejo e o interesse de se comunicar por escrito de acordo com 

propósitos claros e dentro de contextos significativos para eles. 

O aprendizado da ortografia não deve ser visto como uma disciplina 

independente dentro do processo de aprendizado da linguagem escrita, mas como um 

dos aspectos que o caracterizam. Nesse sentido, convém recordar que o princípio 

básico referente à leitura: “é lendo que se aprende a ler” também é válido para a 

escrita: “é escrevendo que se aprende a escrever”, portanto o aprendizado da 

ortografia depende, em grande parte, da prática da escrita e da leitura. 

É de suma importância que o professor tenha e trabalhe incessantemente com 

o uso do dicionário, pois através dele muitas dúvidas são solucionadas e o aluno terá 

acesso à novas palavras e a grafia correcta das mesmas. 
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Actividade:  

Preenchimento de Lacunas1
 

 

Objectivos:  

- Identificar erros ortográficos; 

- Corrigir erros ortográficos. 

 

Materiais:  

Texto fornecido pela professora. 

 

Destinatários:  

Crianças do 3º ano do ensino básico   

 

Descrição:  

O professor fornece aos alunos um texto em que algumas palavras estão incompletas.  

Os alunos devem ler o texto atentamente para, posteriormente, procederem à 

identificação das palavras que necessitam de escrever.  

Após o preenchimento da ficha, o professor deverá corrigir a ficha no quadro para que 

todos possam ter acesso à sua correcção. Nesta fase, é importante reflectir, 

juntamente com os alunos, criando um ambiente de debate, onde cada aluno possa 

esclarecer as dúvidas que surgiram ao longo da actividade. 

                                                           
1
 Actividade adaptada de http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v25n2/v25n2a01.pdf 
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Preenche os espaços em branco 

 

Lê atentamente o texto que se segue e preenche os espaços de forma a formares palavras 

correctas. 

 

Estava um lindo dia de sol e a Carolina ia andar de bicicleta para o ____que. Pegou no 

chapéu, que estava na _____teleira, e foi convidar a _____inha que morava no ____eiro andar, 

para ir com ela. 

 Como existiam muitos animais no parque, elas decidiram ir ver o aquário das 

____rugas e a gaiola das ____dizes.  

A caminho de casa, uma das meninas sugeriu que fizessem uma corrida para verem 

quem chegava ___meiro. Começaram a ____dalar com toda a ____ça e ao chegarem a uma 

____va, a Caolina não conseguiu ___var, caiu e magoou-se no ____ço. 

Um senhor que ia a passar no local do acidente, viu a Carolina a ____rar, com uma 

____rida no joelho e chamou uma _____cia. 
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Actividade:  

Correcção do texto “Uma boneca de trapos”. 

 

Objectivos:  

- Aperfeiçoar a consciencialização da acentuação gráfica; 

- Identificar todos os acentos gráficos. 

 

Materiais:  

Texto fornecido pelo professor; lápis.  

 

Destinatários:  

Crianças do 3º ano do ensino básico   

 

Descrição:  

O professor fornece aos alunos um texto que não contém acentuação gráfica. 

Individualmente, os alunos lêem o texto atentamente para, de seguida, procederem à 

identificação das palavras em que falta a acentuação gráfica e identificarem a 

quantidade de palavras que estão escritas sem acento gráfico. Após terem terminado a 

correcção, o professor deverá corrigir no quadro criando um ambiente de 

discussão/debate e para que cada aluno possa esclarecer alguma dúvida que possa ter 

existido na resolução da ficha. 
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Texto “Uma Boneca de Trapos” de Matilde Rosa Araújo 

Era uma vez uma boneca de trapos. Feita pelas maos pequenas de uma 

menina. Feita de trapos azuis, vermelhos, verdes, amarelos, rosas, violetas, cor de 

laranja... Feita de trapos, de espanto a maneira que nascia. E de flores. Eram flores 

aquelas cores do arco-iris. E dois olhos bordados a retros, com duas contas negras de 

vidro a servirem de meninas. As meninas negras dos olhos. Dois olhos sempre abertos 

que nunca adormeciam. Sempre à espera de ver nascer o Sol. E a Menina, que fizera a 

boneca por suas maos, embalava-a. Para a adormecer. E sabia que aqueles olhos 

negros não se fechariam nunca, nunca. Como se fecham os olhos das bonecas ricas 

que têm pálpebras delicadas e pestanas de seda. Subindo e baixando. 

E a menina cantava para a adormecer. Com uma voz fininha feita de luz e 

ternura. E a boneca -porque era de trapo -aconchegava-se nos braços pequenos da 

Menina. E dormia de olhos abertos. Dormia a ver o Sol. Toda ela espanto e flores. As 

meninas negras dos olhos-contas a brilhar. E a Menina que fizera a boneca, que a 

cosera de muitos trapos - com agulhas de Chuva, dedais de Sol, linhas de Lua - , dizia, 

parando de cantar: -Ela adormeceu... E ficava muito quietinha, também, a olhar o Sol. 

Com a boneca aconchegada ao peito. Ambas de olhos abertos. 

 

 


