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Sou professora como primeira opção. A paixão pela arte de aprender a ensinar está 

presente no meu dia a dia. Reflito sobre a importância da Língua Portuguesa, neste dia 

da sua comemoração, considerando que o desafio de ensinar a ler, a escrever e a 

apreciar o valor que esta tem nos seus diversos domínios é, sem dúvida, uma arte! 

Nos diferentes espaços de aprendizagem, todas as ideias dos nossos pequenos 

escritores e futuros poetas são valorizadas em cada tarefa proposta. A diversificação 

de recursos utilizados são elementos fundamentais para focar a atenção dos alunos e 

manter os níveis de motivação. Partindo das suas vivências (que tanto gostam de 

partilhar no cantinho da sala preparada para o efeito), da audição de histórias 

musicadas, que aprecio contar, ou mesmo recorrendo a vídeos projetados, os alunos, 

em pequenos grupos cooperativos de aprendizagem, cedo começam a explorar 

simultaneamente a compreensão do oral e a expressão oral, que se refletem no 

desenvolvimento da expressão escrita e, progressivamente, no conhecimento explícito 

da língua. Cada aluno é convidado a dar o seu melhor seja qual for o método de 

aprendizagem cooperativa que se esteja a utilizar. Todos assumem funções nos seus 

respetivos papéis, e sempre de forma rotativa, passando pela experiência de ser 

“secretário”, “gestor do silêncio”, “gestor do tempo”, “porta-voz”, “conciliador”, 

“verificador da tarefa”, “repórter” ou “coordenador”. Estas funções são 

intencionalmente escolhidas, de acordo com os objetivos de aprendizagem e com o 

estilo da tarefa. Todos desenvolvem competências de forma apelativa, cativante e 

inclusiva, assegurando combinações complexas de conhecimentos, capacidades e 

atitudes valorizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. A 

interdependência positiva está inevitavelmente presente em toda a dinâmica de 

trabalho, fazendo valer o lema dos três mosqueteiros: "Um por todos e todos por um!'' 



É também importante sensibilizar os alunos para a importância de o Português ser 

língua oficial de mais de 260 milhões de pessoas1 de diferentes países. É 

particularmente curioso poder apreciar o facto de que em cada país onde é falado o 

Português, haver variantes, fruto da comunicação, da fruição estética e da identidade 

cultural. É rico e fascinante! E os alunos adoram conhecer essas particularidades. 

Neste dia festivo, importa celebrar a Língua Portuguesa, cada vez falada por um maior 

número de pessoas em todo o mundo! E se assim é, este feito deve ser um dos motivos 

de orgulho para que o ensino e a aprendizagem da Língua Portuguesa, em todos os seus 

domínios (oralidade, leitura, escrita, educação literária e gramática), continuem a ser 

explorados de forma exigente, mas igualmente atrativa, estimulante e motivadora. 
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1 In Novo Atlas da Língua Portuguesa, Lisboa, INCM, 2016 (p. 8). 


