
GUIA DO PROFESSOR
Expressão escrita
Projete a imagem. Peça aos 
pares que façam uma lista 
de objetos e componentes do 
espaço.

Promova, com a contribui-
ção de todos, a elaboração no 
quadro de uma lista de mar-
cadores espaciais a utilizar 
no texto.

 PowerPoint
Textos descritivos
 

Planificação
"Descrever um espaço 
exterior", p. 41

LP
P

Expressão escrita

Descrever um espaço exterior
Trabalho de pares

 Relê o seguinte segmento textual, de natureza descritiva, extraído do texto 3,  
«O Gigante Egoísta», página 22:

«Era um lindo e grande jardim, com relva verde muito macia. Aqui e ali, no meio da rel-

va, surgiam bonitas flores, como estrelas, e havia doze pessegueiros que na primavera 

irrompiam em delicadas flores cor-de-rosa e pérola, e no outono davam abundantes 

frutos.», linhas 3-6.

 Observa: a utilização de adjetivos referentes ao espaço, ao jardim («lindo», «grande», 

«bonitas», «delicadas»); verbos no pretérito imperfeito do indicativo; a comparação 

das flores com as estrelas; os componentes do espaço, do jardim («relva», «flores», 

«pessegueiros»); palavras ou expressões que servem para os situar no espaço («aqui», 

«ali», «no meio da»).

 Analisa a imagem:

 Elabora uma descrição desta imagem, num texto que tenha entre 180 e 200 pala-
vras, tendo em conta as fases de produção escrita a seguir mencionadas.

Planificação

• Verifica os diferentes objetos que a compõem, fazendo uma lista; escolhe o ponto de ob-
servação a partir do qual vais descrever o espaço (uma das cadeiras que se encontram no 

primeiro plano, o interior da piscina…); matéria gramatical a aplicar (marcadores textuais 

como no primeiro plano, à esquerda, à direita, mais atrás, em frente, ao fundo, ainda mais 
à esquerda, por cima, etc…); tempo verbal predominante; adjetivação (cores, formas…).
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GUIA DO PROFESSOR
Expressão escrita
Edição e divulgação
Promova a edição e divulga-
ção dos textos, depois de eles 
serem passados a limpo, com 
especial atenção à ortografia, 
à caligrafia, à divisão em pa-
rágrafos.

Promova a leitura dos tex-
tos, depois de terminados, ou 
sempre que, no decurso da 
oficina, detete segmentos in-
teressantes cuja leitura po-
de contribuir para o interesse 
dos alunos.

Expressão oral

Ficha de autoavaliação, 
p. 70LP

P

Textualização

• Introdução: indicação muito geral do espaço.

• Desenvolvimento: indicação do ponto de observação a partir do qual vais ob-

servar e descrever a imagem; indicação do percurso do olhar (da esquerda 
para a direita, por exemplo); atenção aos pormenores (objetos ou espaços) 

existentes na imagem, relacionando-os através de marcadores espaciais; re-

ferência às suas formas, aspeto, cores; emprego dos verbos ou no presente 

do indicativo ou no pretérito imperfeito do mesmo modo; utilização de verbos 

como estar, ver, observar, encontrar…; utilização de adjetivos qualificativos e 

de advérbios com valor locativo; emprego de comparações.

• Conclusão: apreciação breve e geral do espaço.

Revisão / Avaliação

• Revê o texto, considerando as quatro operações que já conheces: acrescentar 

o que falta – uma vírgula, um adjetivo, o ponto de vista de observação; retirar o 

que está a mais – uma vírgula, um adjetivo; substituir o que está repetido – um 

adjetivo, um verbo; deslocar o que está fora do sítio.

Expressão oral

Falar para descrever  
um espaço exterior

Observa a imagem e descreve-a, tendo em conta 

os aspetos da planificação e textualização da oficina 

de escrita da página anterior.

Planificação e execução: consulta a oficina 

de escrita anterior. Os aspetos a considerar são 

os mesmos, mas agora utiliza-os para a produ-

ção de um texto oral.

Avaliação/aperfeiçoamento: verifica se a 

tua execução cumpriu os objetivos esperados. 

Se tal não aconteceu, no todo ou em parte,  

poderás fazer uma segunda execução para 

aperfeiçoares o teu discurso.
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GUIA DO PROFESSOR
Expressão oral

Permita, numa perspetiva de  
diferenciação pedagógica, que  
os alunos com mais dificul-
dades em expressar-se oral-
mente, apresentem um só 
programa.

Expressão oral

Falar para apresentar e justificar preferências

No final do conto, o narrador refere vários dos seus programas televisivos preferidos.

Apresenta aos teus colegas dois dos programas de televisão que mais aprecias.

Aspetos verbais a observar/avaliar/aperfeiçoar
1.a execução 2.a execução

Sim Não Sim Não 

Indicou o nome do(s) programa(s) preferido(s).

Qualificou-os com adjetivos apropriados.

Apresentou pelo menos duas razões para justificar o seu 

interesse.

Utilizou conectores adequados para justificar.

Utilizou organizadores da informação adequadamente.

Usou tempos verbais apropriados.

Dividiu claramente o discurso em três partes.

Fez uma apreciação global e pessoal dos factos.

Organiza o teu discurso!

 EXECUTA 

Tempo: entre 3 a 4 

minutos.

Introdução: apresenta 

o assunto de forma 

breve.

Desenvolvimento: 

procura cumprir o 

que planificaste. 

Podes “espreitar” a 

planificação, mas não 

a podes ler.

Conclusão: conclui o 

teu discurso, referindo 

brevemente o assunto 

desenvolvido.

 AVALIA 

Ouve a opinião do teu 

professor e de alguns 

dos  teus colegas sobre 

o modo como produziste 

o teu discurso. Eles terão 

em mãos uma ficha 

de avaliação com os 

aspetos nos quais vais 

ser observado. Serás 

informado desses aspetos.

Se for necessário 

aperfeiçoar o teu discurso, 

terás uma segunda 

oportunidade, depois 

de ouvires com atenção 

as opiniões dos teus 

avaliadores, que utilizarão 

a grelha seguinte.

 PLANIFICA

Numa folha do caderno faz um 

esquema no qual integres:

• nome dos programas, canal e horário;

• com quem os vês (sozinho, 

acompanhado);

• razões pelas quais os aprecias; 

• conversas sobre os programas: se 

ocorrem, com quem, porquê;

• adjetivos para qualificar os 

programas;

• conectores a utilizar para apresentar 

as justificações;

• marcadores discursivos para 

organizar a informação;

• conectores apropriados para finalizar 

o discurso;

• tempos verbais adequados (presente 

do indicativo, principalmente).
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GUIA DO PROFESSOR
Compreensão e expressão 
oral
2. b. ; c. ; d. ; f. 

3. 
3.1; 3.2; 3.6; 3.7; 3.8. 

Nota: preveja o visionamento 
do vídeo mais do que uma vez.  

4. 
Profissão do futuro – não 
existe, há de existir no futuro; 
pode perdurar ou não. 

Profissão de futuro – existe 
com sucesso e prevê-se que 
continue. 

Profissão sem futuro – existe 
ou pode vir a existir mas não 
perdurará. 

Profissão com futuro – pode 
existir já ou vir a existir e per-
durará. 

5. 
5.1 V. 

5.2 F. 

5.3 V. 

5.4 F.

  Vídeo

“Profissões com futuro”  
 

Compreensão/expressão oral 

Escuta e visionamento ativos

Vê o vídeo Profissões com futuro.

Pré-escuta e visionamento

1. Antes de veres o vídeo sobre profissões, indica, da lista seguinte, quatro áreas onde 

achas que poderão existir profissões com futuro: 

a. turismo;  b. novas tecnologias de informação;      c. ambiente;

d. agricultura; e. saúde;         f. cultura.

Escuta e visionamento ativos

2. Depois de veres o vídeo, verifica em quantas «áreas profissionais com futuro» acertaste.

3. Vê o vídeo sobre profissões e identifica as que são referidas pelo locutor.

3.1 Técnicos especializados em golfe  3.2 Cozinheiros 

3.3 Repórteres de imagem    3.4 Publicitários

3.5 Futebolistas      3.6 Médicos

3.7 Especialistas em tratamento    3.8 Técnicos de controlo de

e apoio aos idosos            gestão e contabilidade 

3.9 Jornalistas     3.10 Veterinários  

Pós-escuta e visionamento (expressão oral)

4. Explica o significado das expressões destacadas: profissão do futuro; de futuro; sem 

futuro; com futuro.

5.  Verifica as afirmações verdadeiras (V) e as falsas (F) depois de as discutires com os 

teus colegas:

5.1 Uma profissão de futuro é uma profissão com futuro. 

5.2 Qualquer profissão do futuro é uma profissão com futuro.

5.3 Uma profissão do futuro pode ser uma profissão sem futuro.

5.4 Uma profissão de futuro pode ser uma profissão sem futuro.

Antes de ler…
Texto 7, «Profissões de futuro»
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