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Português: expressão oral e escrita

Objetivos:

Refletir sobre a importância cultural e simbólica da comunicação oral e escrita em português;
Intensificar as capacidades linguístico-culturais de reconhecimento formal dos textos e de análise
conteudística;
Saber sintetizar a informação obtida de forma concisa e coerente;
Desenvolver a capacidade diafásica na elaboração de textos com finalidades comunicativas
distintas;
Reconhecer a importância dos mecanismos exigidos pela revisão textual;
Adquirir técnicas de apresentações orais e de elaboração de planos de escrita;
Otimizar a apresentação final dos textos.

Programa:
1. Reflexões preliminares:
1.1. O conceito de linguagem verbal;
1.2. As línguas naturais e a interpretação da realidade;
1.3. O espaço geolinguístico do português.

2. Os fenómenos da oralidade, da leitura e da escrita:
2.1. A compreensão das características distintivas do discurso oral e do registo escrito;
2.2. Usos e modalidades do oral: ouvir e interagir; aperfeiçoar a expressão oral e utilizar técnicas
de expressão em domínios específicos: na exposição, no debate, na mesa-redonda;
2.3. Usos e modalidades da leitura: as leituras funcional, analítica e crítica, recreativa e extensiva;

2.4. O processo da escrita: aspetos genéricos e dimensões processuais; consideração dos aspetos
críticos (i) da ortografia e da pontuação, (ii) da morfologia e da sintaxe e (iii) dos léxicos
especializados em português; estudo de tipologias textuais, com especial incidência no texto
expositivo-argumentativo.

3. Resolução de exercícios práticos:
treino específico da reescrita e da elaboração de fichas de leitura, de relatórios e de artigos.
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