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Resumo 

À medida que a criança cresce e se desenvolve, a sua linguagem torna-se mais elaborada e 
capaz de transmitir a informação que pretende.  

Este cenário induziu-me a refletir, a investigar acerca de novas práticas pedagógicas – 
sensibilização ao número e género gramaticais – e a auto propor-me introduzir estratégias 
promotoras de novos saberes, novos fazeres, novas aprendizagens. Para concretizar esta proposta 
recorri ao álbum ilustrado Os Ovos Misteriosos, da escritora Luísa Ducla Soares.  

Palavras-chave: Nome, Número, Género, Pré-escolar, Sensibilização. 

Abstract 

As children grow and develop, their language becomes more elaborate and capable of conveying 
the information they intend.  

This scenario led me to reflect, to investigate new pedagogic practices – sensibilization to 
grammatical number and gender – and to propose myself trying to introduce strategies that promote 
new knowledge, new ways of doing and new ways of learning.  

In order to achieve this proposal, I resorted to the illustrated album Os Ovos Misteriosos (The 
Mysterious Eggs), by Luísa Ducla Soares.  

keywords: Name, Number, Gener, Pre-school, Sensibilization. 

 

Introdução 

 “As Orientações Curriculares” recomendam aos educadores de infância estratégias/atividades 
que, trabalhadas intencionalmente e pedagogicamente, poderão ter consequências positivas no 
domínio do Conhecimento da Língua. 

Assim, à medida que a criança cresce e se desenvolve, a sua linguagem torna-se mais elaborada 
e capaz de transmitir a informação que pretende. Conforme progridem os seus conhecimentos sobre 
a língua materna, começam também a refletir sobre ela. Estes processos de reflexão, embora 
intuitivos, podem incidir sobre os segmentos sonoros das palavras, sobre a sua identificação nas 
frases ou sobre a adequação gramatical das frases. 

O educador tem obrigação de desenvolver práticas sistemáticas que promovam o 
desenvolvimento linguístico da criança. Estas devem ser proporcionadas de forma integrada e 
contextualizadas.  

Aliando este conhecimento às características do grupo de crianças com as quais tenho o privilégio 
de trabalhar, decidi abordar o NOME: singular/plural – feminino/masculino. Esta decisão relacionou-
se com a observação de que o grupo de crianças pouco ou nada utiliza os determinantes.  

Este cenário induziu-me a investigar61 e a refletir acerca das novas práticas pedagógicas – 
sensibilização ao número e género gramaticais – e a auto propor-me introduzir novas estratégias 
promotoras de novos saberes, novos fazeres, novas aprendizagens. Para concretizar esta proposta 

                                                           
61 Verifiquei que existe muito pouco material de investigação para o Pré-escolar. 
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recorri à história Os Ovos Misteriosos, da escritora Luísa Ducla Soares, um livro muito apreciado e 
manuseado pelas crianças.  

Parti do princípio de que com recurso a imagens das personagens, quase todas animais, 
conseguiria motivar e despertar o interesse do grupo para que descobrissem que singular e plural 
estão associados aos conceitos de um e de vários (muitos), como categorias morfossintáticas.  

Em relação à sensibilização da classificação das palavras conforme o género, embora o material 
utilizado não tenha sido o mesmo, as estratégias/atividades tinham sempre como objetivo promover a 
observação, a descoberta, o levantamento de  hipóteses e a chegada a conclusões. 

Procedimentos  

O Jardim-de-infância onde foi realizado o estudo62 era frequentado por 22 crianças com faixas 
etárias entre os 3 e 5 anos de idades (Quadro I). Desta turma, oito crianças vão transitar para o 1º 
Ciclo.   

Quadro nº I: Distribuição das idades das crianças, no início do ano 

O grupo gosta de dialogar, de questionar, de partilhar as suas descobertas.  

As de 5 anos “impulsionam” as mais novas, promovendo o interesse e a vontade de aprender. 
Face ao exposto, delineei os seguintes objetivos:  

� Sensibilizar a criança ao número gramatical (singular – plural); 

� Sensibilizar a criança para a aplicação verbal dos determinantes, nas estruturas 
morfossintáticas; 

� Sensibilizar a criança ao género gramatical enfatizando os artigos “UM”- “UMA” e as 
terminações em “-O” e em “-A”;  

� Favorecer a aplicação e progressiva automatização da concordância de género. 

De forma a concretizá-los planifiquei estratégias/atividades que foram sendo reformuladas 
conforme os resultados observados nas reações e produções das crianças.  

1ª Atividade: Nomear e escolher imagens 

Após apresentação das imagens preparadas (Figura I) fiz a 1ª proposta ao grupo: nomear as 
imagens apresentadas e escolher as pretendidas. 

                                                           
62 Estudo realizado no ano 2009 
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Figura nº I: Leitura de imagens em grupo: 
 
 

Cada criança, individualmente, escolheu e nomeou as imagens que quis picotar, recortar, pintar. 
Fiz recolha de dados nos momentos de escolha (quadro II) e verifiquei que as crianças não aplicam 
os determinantes ao nomearem o nome. 
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Quadro nº II: Recolha de dados em grupo 

 

Na tentativa de colmatar os pontos fracos visualizados, delineei nova estratégia com a 2ª proposta 
ao grupo: leitura das imagens trabalhadas (1º momento); registo escrito dessa leitura, em grupo (2º 
momento). 
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Cada criança fez a leitura das imagens perante o grupo. Eu ia registando a verbalização individual 
das crianças (quadro II). Inicialmente, quase nenhuma das crianças usa os determinantes. À medida 
que a atividade foi decorrendo a utilização começou a fluir, embora se verifique que há, de facto, 
necessidade de trabalhar esta temática. 

Com o propósito de sensibilizar a criança ao género gramatical enfatizando os artigos “UM”–
“UMA” e as terminações em “-O” e em “-A” apresentei ao grupo a 3ª proposta: Jogo: “Jogar com as 
palavras [O, A], [OS, AS]. 

Para a realização deste jogo as crianças realizaram coroas identificativas do número: o crocodilo, 
os crocodilos, a serpente, as serpentes, o pinto, os pintos.  

Solicitei a ajuda de duas crianças para a realização do jogo. Distribuí uma folha a cada um, com 
uma ou duas imagens, conforme (Figura II.) Conversei com o grupo, para saber qual o determinante 
que faltava em cada Figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº II: Proposta de trabalho - Jogar com as palavras “A”,”AS” “O” “OS” 
 
Após a descoberta, escrevi os determinantes e iniciou-se o jogo, atendendo a que cada criança 

interpelada teria de se dirigir para a fila adequada ao seu determinante quando ouvisse o nome ou 
nomes no singular ou no plural.   

As crianças descobriram que o “O, A”, estão associados a um e os “OS, AS”, a vários, após a 
experimentação, a vivência da situação.  

A 4ª proposta ao grupo, criar painel colectivo (Figura III), surge no encalço de avaliar as 
assimilações realizadas pelas crianças, a partir da própria experiência.  

Assim, foi criado um painel onde pudessem registar individualmente as suas escolhas oriundas 
das suas inferências, após todo o trabalho realizado nesta temática.  
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Figura nº III: Painel colectivo, onde as crianças registaram as suas escolhas 
 

As crianças, não tendo mais imagens trabalhadas, viram-se na contingência de alargar as suas 
pesquisas, a fim de poderem participar na execução do painel. Tendo providenciado mais material 
que contribuísse para a realização da tarefa, eis alguns momentos de pesquisa e de recolha que se 
podem observar a seguir (Figura IV). 

 

 
Figura nº IV: Pesquisa e Recolha 
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Mesmo as crianças mais novas quiseram participar. Esta proposta resultou de forma bastante 
positiva, conforme se verifica no painel exposto na Figura V. 

 

 
Figura nº V: Criança, de 3 anos, assina o seu contributo  

 

De todo o trabalho realizado, só duas crianças, uma de três anos e outra de quatro, é que 
revelaram dificuldades na colocação da imagem escolhida no painel, apesar do meu apoio e do 
grupo. 

Outras, a maioria de quatro anos de idade, embora revelassem dificuldades, conseguiram 
descobrir, através de inferência estimulada, como e onde colocar a imagem escolhida de forma 
correta e adequada. As crianças de cinco anos desencadearam todo um processo de pesquisa, 
recolha e colocação sem necessitarem da intervenção do adulto. 

Toda a atividade decorreu num ambiente estimulante onde o diálogo, a partilha e a entreajuda 
foram componentes bem evidentes. 

Além deste painel, existem as representações individuais que revelam as aprendizagens 
realizadas por cada criança, nesta primeira abordagem ao NOME. 

2ª Atividade: Grupos: “MENINO OU MENINA” 

Apresentei ao grupo duas folhas: uma com a palavra “MENINO” e a outra com o vocábulo 
“MENINA”.  
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Uma das crianças reagiu imediatamente, pois identificou as palavras iguais às que estavam 
escritas na área do “faz de conta”. Apoiando-me nesta identificação, perguntei se as palavras eram 
iguais ou diferentes. As crianças verificaram que eram diferentes na terminação. Propus-lhes 
descobrirem os meninos e as meninas da sala cujo nome acaba em “-O” ou em “-A”. Após todos 
concordarem, expliquei-lhes que formariam 2 grupos: os dos meninos/meninas, consoante o nome 
que tinha o “-O” ou o  “-A” na última letra. À medida que iam descobrindo a concordância do género, 
as crianças registavam-no (Figura VI.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura nº VI: Registo do nome acabado em “-A” ou “-O” 
 

Esta atividade também teve como suporte a tabela das presenças onde estão registados os 
nomes das crianças. Para além de recorrerem a ela a fim de “ditarem” as letras dos nomes aos 
colegas que registavam, as crianças de 3, 4 anos visualizavam o registo dos seus nomes para 
identificarem a última letra. Quando não havia concordância de género, conseguiam compreender e 
responder se iam pertencer aos grupos que estavam a ser formados (Figura VII). 
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Figura VII: Criança a soletrar as letras dum nome  para o colega que registava 
 
Esta atividade foi além das minhas expectativas, pois algumas crianças começaram a descobrir 

concordâncias de género em nomes comuns como por exemplo “mesa”, “cadeira”, “sapo”. Partiram 
de exemplos de material existente na sala.    

Todo este ambiente de descoberta reforçou a minha proposta da realização de um painel com o 
contributo individualizado de cada um.  

Para a realização desta tarefa apresentei uma tabela a cada criança para a mesma preencher. 
Embora pareça uma tarefa complicada para as crianças mais novas, por exigir algum grau de 
consciência morfológica, o trabalho realizado no âmbito de associação da percepção auditiva de 
palavras, contribuiu para que as crianças mais novas tenham conseguido classificar algumas 
palavras no género. Todas as crianças contribuíram com desempenhos distintos, mas reveladores 
das suas aprendizagens e das suas competências adquiridas.  

Julgo importante realçar que a motivação e interesse de duas crianças de 5 anos, despoletou a 
realização de mais uma atividade: procurar palavras com as terminações trabalhadas: “-O” /”-A”.               

Foram vários os momentos, desde a entreajuda à procura de resolver o problema (Figura VIII - A), 
de concentração (Figura VIII - B), até à chamada de atenção para o trabalho realizado (Figura VIII - 
C), que proporcionaram ao grupo aprendizagens significativas.  

Figura nº VIII: Realização do trabalho 
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De entre os diversos resultados obtidos exponho 3 exemplos: classificação das palavras conforme 
o género, sem necessitar da intervenção do adulto (Figura IX - A); associação do som à palavra 
escrita – apontar a confirmar a escolha feita (Figura IX - B); e nomeação e associação ao som 
produzido no final da palavra (Figura X). 

 
Figura nº IX: A - Classificação das palavras conforme o género; B - Associação do som à palavra escrita 

 

Figura nº X: Nomeação e associação ao som produzido no final da palavra 
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No momento de avaliação do trabalho realizado, o grupo verificou que duas crianças tinham 

produzido dois trabalhos. Convidei-as a explicarem esta situação. Para além de terem referido que 
tinham gostado muito desta tarefa (daí a segunda produção), disseram que queriam procurar 
palavras escritas nos jornais, nas revistas e nas folhas de publicidade dos supermercados para 
realizarem mais um registo. 

Embora só algumas crianças tivessem manifestado vontade de participar, o resultado final revela 
que todas as de 5 anos participaram, mostrando o interesse e a adesão à proposta. 

Considerações finais 

Ao analisar e refletir sobre as atividades desenvolvidas, apercebi-me de que, apesar das 
dificuldades sentidas, as tarefas decorreram num ambiente estimulante onde o diálogo, a partilha e a 
entreajuda foram componentes bem evidentes. As expectativas foram superadas. 

Nos momentos relacionados com a concordância do número, as crianças mais velhas aplicaram-
na automaticamente. As propostas proporcionaram-lhes situações que permitiram a progressiva 
automatização da concordância, conforme Figura XI (Descobre concordância), que revela algumas 
conjunturas conducentes a possíveis descobertas. 

Figura nº XI: Descobrir concordância 
 

Julgo que os objetivos propostos para esta 1ª atividade foram alcançados, conforme confirmam as 
produções realizadas. 

Também no que diz respeito à concordância do género, não restam dúvidas de que as crianças 
mais novas têm dificuldades, mas conseguem colmatá-las através da associação da percepção 
auditiva das palavras. As de 5 anos, utilizando já algumas marcas de escrita – reconhecimento dos 
nomes/escrita dos mesmos –, conseguiram realizar a tarefa de forma mais elaborada, mais 
impulsionadora da aplicação progressiva e automática da concordância de género.  

A proposta de 2 crianças e a avaliação dos trabalhos oriundos desta atividade proporcionaram 
registos que, lidos ao grupo, lhes permitiram identificar algumas lacunas nas produções realizadas. 
Detetaram os erros nas frases e tentaram elaborá-las, para que tivessem sentido. Por exemplo: 
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� “Não é salmãos. É salmões”;  “Tem de se dizer: É o mês de Junho” e “Não se diz: O 
Junho”.  

Termino referindo que o trabalho que realizei significa mais um outro princípio de todo um 
processo que se me afigura motivador e gratificante, apesar de sentir lacunas ao nível de pesquisa, 
pois verifiquei que existe muito pouco material de investigação para o pré-escolar, nesta área. 

Foi agradável proporcionar ao grupo atividades que levam a criança a refletir sobre a língua 
materna. O ter verificado que os objetivos inicialmente propostos foram sobejamente alcançados 
pelas crianças mais velhas, impõe-me a necessidade de continuar a criar estratégias que 
desenvolvam a consciência linguística.  
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