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CONHECENDO OS DICIONÁRIOS 

EXPLORANDO DICIONÁRIOS DE LÍNGUA 

Objetivo: Esta atividade permite aos alunos localizarem e interpretarem informações num 

dicionário de língua. 

Tarefas: Formar grupos e dar a cada um deles um dicionário. Explicar que em cada verbete/entrada 

há um conjunto de informações sobre uma palavra (a etimologia, a categoria gramatical, o género, 

a definição e os diversos significados e usos da palavra). 

Pedir a cada aluno para consultar no seu dicionário a definição de uma palavra à sua escolha e ler o 

conjunto de informações, procurando identificar aspetos a serem partilhados com os colegas.  Em 

seguida, peça a um aluno de cada grupo para identificar o género da palavra e aos restantes para 

citar os significados da palavra. 

EXPLORANDO DICIONÁRIOS ESPECÍFICOS 

Objetivo: Esta atividade introduz os dicionários específicos de várias áreas (por ex. Dicionário de 

Literatura, Dicionário de História…), mostrando a sua utilidade para fornecer informação em várias 

áreas do conhecimento. 

Tarefas: Recordar as informações encontradas num dicionário de língua portuguesa. Explicar que 

existem outros tipos de dicionários que dão informações diferentes, sobre outras matérias, outros 

assuntos. Distribuir os dicionários específicos e dar a cada grupo uma folha com a palavra a 

pesquisar. Pedir para localizarem a palavra e anotar a informação encontrada. Em seguida, cada 

grupo expõe a informação que encontrou. Finalmente, os alunos tentam explicar a diferença que 

há entre a informação do dicionário específico e do dicionário de língua. Fazer uma síntese das 

diferenças e semelhanças encontradas nos dois tipos de dicionários. 

EXPLORANDO ENCICLOPÉDIAS 

Objetivo: Esta atividade permite aos alunos localizarem e interpretarem informação numa 

enciclopédia. Familiariza-os com o formato das entradas da enciclopédia que, nalguns casos, pode 

apresentar um sumário dos tópicos que serão abordados. 

Tarefas: Formar grupos e dar a cada um volume de uma enciclopédia. Explicar que cada 

verbete/entrada trata o assunto de forma genérica e que algumas enciclopédias apresentam um 

sumário de tópicos que serão abordados na entrada. O sumário fornece uma visão geral do que 

será tratado. Orientar os alunos para escolher na sua enciclopédia um verbete/entrada sobre, p. 

ex., um animal da sua preferência. Pedir-lhes para lerem o sumário e o verbete/entrada, 

procurando identificar os detalhes a serem compartilhados com os colegas. Pedir a um aluno de 

cada grupo para ler o sumário para a turma e aos restantes para citarem um detalhe do 

verbete/entrada.  
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