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CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE LÍNGUA PORTUGUESA
Sinopse
O programa do «Curso de preparação para o exame de Língua Portuguesa» visa
melhorar as competências de compreensão e produção de textos escritos, centrando-se
em torno da exploração e aplicação de técnicas de análise e redação de textos
diversificados, bem como da aplicação prática de alguns conceitos básicos do
funcionamento da língua.
Objetivos
• Compreender e interpretar textos de variada natureza.
• Recolher e organizar a informação constante em diversos tipos de textos.
• Produzir textos de distinta natureza e determinados por situações discursivas
diferenciadas.
Conteúdos Programáticos
1. Leitura
- tipos e géneros de textos;
- estratégias de descodificação e interpretação textual;
- intencionalidade comunicativa e organização lógica do discurso;
- processos de seleção e síntese da informação do texto.
2. Escrita
- seleção e esquematização da informação;
- organização dos períodos e do parágrafo;
- alargamento lexical (diversidade, precisão e propriedade);
- regras de coesão textual (articuladores do discurso);
- critérios de correção ortográfica, morfológica e sintática;
- regras básicas de pontuação.
3. Conhecimento explícito da língua
- relações entre palavras (significado, som e grafia);
- formação de palavras;
- modos e tempos verbais;
- funções sintáticas nucleares;
- frases simples e frases complexas.

Metodologia
Os conteúdos programáticos serão organizados em unidades de três aulas
essencialmente práticas. Em cada unidade será realizada a leitura orientada de um texto;
num segundo momento, os alunos realizarão exercícios relacionados com o conhecimento
explícito da língua; no último momento da unidade, proceder-se-á à preparação e redação
de textos diversificados.
Atividades
Leitura e descodificação/interpretação de textos de diferentes tipologias
Aplicação de conteúdos do funcionamento da língua.
Planificação e redação de textos escritos de diversa natureza
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