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objetivos 
Conhecer os tópicos mais 

críticos da língua portuguesa.
Desenvolver competências 

linguísticas e comunicativas.
Esclarecer dúvidas  

frequentes de português.
Estimular a dúvida como 

processo de aperfeiçoamento  
e domínio da língua.

Ultrapassar bloqueios e 
inseguranças no domínio da 

oralidade e da escrita.

prof
Ana Salgado é lexicógrafa. 

Iniciou o seu percurso 
profissional na Porto Editora, 

e, hoje, é gestora do Pórtico da 
Língua Portuguesa e colabora 
com várias editoras nacionais. 

Nos tempos livres, é consultora 
linguística do Gerador.

calendário
A Academia Gerador  

tem 4 temporadas de cursos  
ao longo do ano, com início em 

janeiro, abril, junho e outubro. 
Consulta em gerador.eu,  

no artigo dedicado ao curso,  
a data exata de todas as aulas.

mapa das aulas 

1. português na ponta da língua
Sessão introdutória para discussão do 
formulário que será previamente enviado 
a cada um dos participantes. Quando 
o tema é a língua portuguesa, quais 
as principais dificuldades que sentes? 
Qual a área ou o ponto que te suscita 
mais dúvidas? Na parte final da sessão, 
ainda que os sotaques fiquem de parte 
– porque são bem-vindos –, entraremos 
num primeiro tópico de aprendizagem, 
explorando algumas dúvidas relacionadas 
com a pronúncia de certos vocábulos.

2. escrevo, logo tenho dúvidas
Sessão inteiramente dedicada a erros 
ortográficos mais comuns. Iniciaremos 
com um quiz em que iremos identificar 
alguns lapsos frequentemente cometidos 
e confusões usuais e daí partiremos à 
descoberta dos erros ortográficos mais 
comuns e de como evitá-los habilmente.

3. na demanda  
da preposição certa
A questão das regências. Há 
verbos, nomes e adjetivos que são 
acompanhados de uma preposição. 
Quando, por exemplo, num dia de chuva, 
preferimos ficar em casa a ir a um cinema. 
Este a é exigido pelo verbo preferir (e 
não um do que como tantas vezes se lê 
ou ouve). Estes e muitos outros casos 
análogos serão discutidos nesta sessão.

4. e o acordo ortográfico?
Discussão do tema acordos ortográficos. 
As normas de 45 e as mudanças 
introduzidas pelo acordo de 90. 
Esclarecimento de dúvidas.

5. pontuar ou não pontuar?
Discussão do tema acordos ortográficos. 
As normas de 45 e as mudanças 
introduzidas pelo acordo de 90. 
Esclarecimento de dúvidas.

6. o ofício de revisor de texto:  
uma partilha
Além da ortografia, morfologia, sintaxe, 
há questões de estilo que devemos ter 
em atenção. Exploraremos a questão do 
uso da maiúscula inicial, abreviaturas, 
símbolos, entre outros aspetos. Como 
tirar partido do Word? Corretores 
ortográficos e outras ferramentas úteis.

7. apresentações orais
Hoje é dia de fazer um discurso! Depois 
de referir algumas técnicas para 
aperfeiçoar as nossas apresentações 

orais, é tempo de improvisar e melhorar 
as competências comunicacionais de 
cada um. Em tempo real, teremos uma 
excelente oportunidade para pôr à prova 
as tuas habilidades comunicacionais.

8. escrita profissional
Em ambiente profissional, exige-se uma 
escrita clara e conciso. Iremos delinear 
estratégias para atingir esse objetivo, 
aplicadas a casos práticos, como a 
elaboração do currículo e a redação de 
e-mails.

9. escrita criativa e  
ultrapassar bloqueios
A escrita criativa não é só literatura. 
As suas técnicas são úteis em vários 
momentos da vida. Iremos conhecer e 
praticar algumas delas, nomeadamente 
os recursos estilísticos.

10. panaceia  
para todas as dúvidas
Em jeito de conclusão, serão 
apresentadas algumas dicas úteis para 
que possas prosseguir mais seguro e 
confiante, tendo sempre com o português 
na ponta da língua.

avaliação
participação (20%)
Capacidade do estudante intervir de 
forma positiva, valorizando-se  
a proatividade. 

criatividade (20%)
Capacidade de encontrar soluções 
originais para os desafios colocados.

qualidade (30%)
Avaliação dos exercícios elaborados  
em aula. 

projeto (30%)
Qualidade do trabalho final apresentado.

vídeo aulas
As aulas são realizadas por video-
conferência, ficando gravadas para 
consulta a pedido do aluno e disponíveis 
até 24h depois da última aula. A partilha 
de experiência entre o Prof e os alunos 
é o principal foco da Academia Gerador, 
valorizando assim uma aprendizagem 
participativa e adaptada a cada caso.

português na  
ponta da língua
como posso melhorar o meu domínio  
da língua portuguesa?


