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EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA//33  PPAADDRREE  AALLBBEERRTTOO  NNEETTOO  --  QQUUEELLUUZZ    

Planificação a curto prazo de Língua Portuguesa – 8.º ano de escolaridade – Turma C 

Ano lectivo 2009/2010 

 

Mestranda: Diana Damião                                                                                                                                                                     Unidade didáctica: Oficina de Pontuação 

Competências Específicas Conteúdos Actividades/Estratégias Recursos Tempo Avaliação 
 

Leitura: 

 Ler, oralmente, um texto narrativo 

sobre sinais de pontuação; 

 Ler, em voz alta, frases que 

possuam sujeitos de extensão e 

complexidade diferentes; 

 Ler, em voz alta, pares de frases 

que apresentem pontuação 

diferente. 

 

Compreensão oral: 

 Assinalar pausas, através do 

ponto e da vírgula, a partir da 

audição de uma leitura oral 

devidamente pontuada; 

 

Conhecimento explícito da língua: 

 Associar alguns sinais de 

pontuação às suas principais 

funções; 

 Reconhecer a importância da 

 

Conhecimento explícito 

da língua: 

 

 Representação gráfica: 

Sinais de Pontuação 

(em articulação com a 

prosódia e a sintaxe): 

 

 Funções de alguns 
sinais de pontuação 
(vírgula, ponto final e 
ponto de interrogação). 
 

 Relação entre os sinais 
de pontuação (vírgula e 
ponto final) e a leitura 
oral. 
 
 Pausa silenciosa 

(breve e longa) na leitura 

oral. 

 

 

1.ª Fase - Pré-teste 

 Aplicação da Ficha de Língua Portuguesa. 

 

2.ª Fase - intervenção didáctica: 

 

1.ª e 2.ª aulas: 

 Realização e correcção da primeira oficina de 

pontuação (introdução ao tema do projecto): 

 Leitura, em voz alta, de um texto narrativo sobre 

sinais de pontuação e colocação de questões sobre o 

mesmo (personagens e suas funções); 

 Audição de uma leitura oral de um excerto textual 

do conto “Saga” sem pontuação; 

 Inclusão de pontuação no mesmo excerto textual; 

 Audição da leitura oral de um excerto textual do 

conto “Saga” com pontuação e marcação de pausas 

breves e longas; 

 Reflexão, em grande grupo, sobre a relação que os 

sinais de pontuação estabelecem com a marcação de 

pausas.  

 

 

- Ficha de 

Língua 

Portuguesa. 

 

 

 

- Primeira 

oficina de 

pontuação; 

- Quadro; 

- Computador 

portátil (audição 

das leituras); 

- Acetatos 

(correcção dos 

exercícios 2.2 e 

2.3) 

- Ficha com o 

excerto textual 

originalmente 

pontuado. 

 

45’ 

 

 

 

 

90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avaliação 

diagnóstica (pré- 

-teste). 

 

 Avaliação 

formativa (pós- 

-teste). 

 

 Observação directa 

das atitudes: 

-Participação nas 

diversas actividades 

sugeridas pelo 

professor; 

 -Interesse; 

-Empenho; 

-Espírito de 

iniciativa; 

-Espírito de 

entreajuda; 

-Sentido crítico; 
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pontuação, num texto escrito; 

 Reflectir sobre as relações que os 

sinais de pontuação estabelecem 

com a leitura oral; 

 Identificar o sujeito de uma 

oração; 

 Reconhecer a ausência de vírgula 

entre sujeito e predicado; 

 Aplicar regras de uso da vírgula 

entre o sujeito e o predicado 

(introdução de informação 

adicional); 

 Relacionar a extensão e 

complexidade de um sujeito com o 

erro comum de inserção de vírgula 

entre sujeito e predicado; 

 Distinguir orações coordenadas 

assindéticas de orações 

coordenadas sindéticas; 

 Classificar orações coordenadas 

sindéticas (copulativas, 

adversativas, disjuntivas e 

conclusivas); 

 Identificar orações subordinadas 

adverbiais temporais e causais; 

 Classificar orações com 

propriedades distintas, com base na 

marcação de pausa (na oralidade) e 

com base na inserção da vírgula (na 

 Sujeito pré-verbal: 
- testes de 

identificação: (i) 
substituição pela forma 
nominativa do 
pronome pessoal; (ii) 
concordância verbal. 
 

 Factores sintáctico-

prosódicos: 

- complexidade e 

extensão enquanto 

condicionantes do 

fraseamento e da 

inserção/omissão de 

vírgula em fronteiras 

com  sujeitos pré- 

-verbais. 

 

 Sequências 

intercaladas 

(informação acessória) 

entre o sujeito e o 

predicado. 

 

 Regras de uso da 

vírgula nos seguintes 

contextos: 

- entre o sujeito e o 

predicado; 

3.ª e 4.ª aulas: 

 Realização e correcção da segunda oficina de 

pontuação: 

 Observação de frases e descrição dos dados: 

- identificação do sujeito; 

- reconhecimento da ausência de vírgula entre 

sujeito e predicado. 

  Leitura oral de algumas frases cujo sujeito 

apresenta graus de complexidade e extensão 

diferentes: 

- discussão, em grande grupo, sobre a relação que 

a extensão e complexidade de um sujeito estabelece 

com o erro de inserção de vírgula entre sujeito e 

predicado. 

 

5.ª e 6.ª aulas: 

 Conclusão da segunda oficina de pontuação: 

 Observação de frases e descrição dos dados: 

- identificação de sequências intercaladas entre 

sujeito e predicado; 

- aplicação da regra de uso da vírgula entre o 

sujeito e o predicado (introdução de informação 

acessória). 

 Realização e correcção da terceira oficina de 

pontuação: 

 Resolução dos exercícios de treino referentes aos 

conteúdos trabalhados na segunda oficina: 

- identificação de excertos mal pontuados;  

- inserção de vírgula em frases diversas;  

- Segunda 

oficina de 

pontuação; 

- Quadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Segunda 

oficina de 

pontuação; 

- Terceira oficina 

de pontuação; 

- Quadro; 

- Computador 

portátil; 

- Projector; 

- PowerPoint 

(correcção dos 

exercícios de 

treino). 

 

90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Autonomia; 

-Responsabilidade; 

-Comportamento; 

-Pontualidade e 

assiduidade. 

 

 Observação directa 

das aptidões nos 

domínios da leitura 

e na aquisição de 

conhecimento 

explícito da língua 

(regras de uso da 

vírgula nos 

contextos 

mencionados e a sua 

articulação com a 

prosódia e a 

sintaxe). 
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escrita); 

 Distinguir orações subordinadas 

adjectivas relativas restritivas de 

orações subordinadas adjectivas 

relativas explicativas; 

 Identificar excertos textuais com 

exemplos de pontuação incorrecta; 

 Detectar frases bem e mal 

pontuadas; 

 Corrigir frases incorrectamente 

pontuadas; 

 Aplicar regras de uso da vírgula 

nos seguintes contextos: 

- entre o sujeito e o predicado; 

- em orações coordenadas 

assindéticas e sindéticas 

(copulativas, disjuntivas, 

adversativas e conclusivas); 

- em orações subordinadas 

adverbiais (temporais e causais); 

- em orações subordinadas 

adjectivas relativas (explicativas e 

restritivas). 

 Explicitar as regras de uso da 

vírgula mencionadas para: 

- representar a duração da pausa 

(silenciosa); 

 

 

- em orações 

coordenadas 

assindéticas e sindéticas 

(copulativas, 

disjuntivas, 

adversativas e 

conclusivas); 

- em orações 

subordinadas 

adverbiais (temporais e 

causais); 

- em orações 

subordinadas adjectivas 

relativas (explicativas e 

restritivas). 

 

 

- correcção e explicitação dos erros detectados. 

 

7.ª e 8.ª aulas: 

 Realização e correcção da quarta oficina de 

pontuação: 

 Observação de conjuntos frases e descrição dos 

dados: 

- classificação de orações coordenadas assindéticas e 

sindéticas; 

- associação das regras de uso da vírgula aos 

diferentes conjuntos de frases. 

 Observação de conjuntos frases e descrição dos 

dados: 

- classificação de orações subordinadas adverbiais 

temporais e causais; 

- descrição dos diferentes usos de vírgula neste 

tipo de orações. 

 Resolução dos exercícios de treino referentes aos 

conteúdos trabalhados até ao momento:  

- identificação e correcção de frases mal 

pontuadas;  

- aplicação de regras de uso da vírgula e 

justificação das opções apresentadas. 

 

 

9.ª e 10.ª aulas: 

 Realização e correcção da quinta oficina de 

pontuação: 

 Leitura, em voz alta, de conjuntos de frases; 

 

 

- Quarta oficina 

de pontuação; 

- Quadro; 

- Computador 

portátil; 

- Projector; 

- PowerPoint 

(correcção dos 

exercícios de 

treino). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quinta oficina 

de pontuação; 

- Quadro; 

- Computador 

 

 

90’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90’ 
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  Justificação da presença ou ausência de vírgula 

nas frases; 

 Explicação do sentido de cada frase, tendo em 

conta a ausência ou presença de vírgula. 

 Resolução dos exercícios de treino referentes aos 

conteúdos abordados na quinta oficina: 

- inserção de vírgula em frases diversas;  

- construção de orações subordinadas adjectivas 

relativas restritivas e explicativas;  

- explicitação das regras de uso da vírgula 

aplicadas;  

- identificação de frases bem e mal pontuadas.   

 

3.ª Fase – Pós-teste 

 Aplicação da ficha de Língua Portuguesa.1 

 

portátil; 

- Projector; 

- PowerPoint 

(correcção dos 

exercícios de 

treino). 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de 

Língua 

Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45’ 

 

 

 

Total: 

6 blocos 

de 90’ 

 

                                                             
1 Numa aula posterior, a professora distribuirá os certificados de participação na Oficina de Pontuação a todos os alunos da turma e entregará os prémios 

finais aos três alunos que obtiverem melhores resultados na avaliação final.  


