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“Um por todos, todos por um”

Produção coletiva de um conto pelos alunos 
do 4º ano

do Lycée international de St. Germain-en-Laye

[Maria Luísa Coelho, leitora do Camões em Berlim]

RESUMO
Esta apresentação pretende dar a conhecer
(partilhar), descrever e comentar 
um trabalho de produção coletiva de texto que se
realizou no Lycée international de St. Germain-en-Laye,
perto de Paris, numa turma do 4º ano do 1º ciclo
durante o primeiro Semestre de 2012. 
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Contexto geral
O Liceu
A secção portuguesa
A turma do 4º ano

O Projeto
Duração: 4 aulas de 3 horas cada

Objetivo geral: aprender algumas regras do novo Acordo      

Ortográfico
Objetivo específico: produzir um texto em escrita colaborativa

(um conto)

1ª Fase (3 horas)
Informação - “o novo acordo ortográfico”

Motivação    - “O mundo ao contrário” da Visão 
Júnior. Produção de um texto a partir de uma 
imagem  de André Letria.

O que escrever: sobre o novo acordo ortográfico
Como escrever: em forma de conto
A quem escrever: para o júri do concurso 

“Correntes d´Escrita” da Póvoa de Varzim.
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2ª Fase  (6 horas)
Componentes do processo:
Planificação
Seleção
Textualização
Revisão

3ª Fase (3 horas)
Ilustração do texto. Ilustrar um conto é interpretá-

lo.
http://os-novos-

leitores.blogspot.com/2011/12/ilustracoes-de-
um-conto.html

Motivação:
As alucinações do professor Jorge

O professor Jorge dava aulas na escola primária 
e tinha de ensinar o alfabeto aos seus alunos. 

Mas há dois dias que andava com alucinações, 
via letras em todos os sítios, até no mostrador do 

relógio. Decidiu por isso ir ao médico.
Ler mais: http://visao.sapo.pt/as-alucinacoes-do-

professor-jorge=f636348#ixzz1shD8DLem
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Contexto de Produção*
Contexto extra-textual

Assunto – Destinatários - Motivação

Contexto intra-textual
Texto em produção

Componentes do Processo 
Planificação – Textualização – Revisão

1. Planificação → gerar conteúdo - organizar e definir objetivos 

2. Textualização → escolhas lexicais, organiz. sintática, organiz. retórica

3. Revisão → leitura – reformulação – edição

Utilizando sempre o mecanismo de controlo, o monitor, e recorrendo à
memória de longo prazo em relação ao conhecimento do assunto, do 
destinatário e do tipo de texto

* Adaptado do Modelo de Escrita de Flower e Hayes

O sonho do professor Jorge 
O professor Jorge deitou-se cedo naquele dia, 
porque estava muito cansado. Nessa tarde 
tinha ido ao consultório do Dr. Cruz por causa 
das alucinações que andava a ter há dois dias. 
Desde que começara a ensinar o novo Acordo 
Ortográfico que só via letras em todo o lado. O 
médico, depois de o examinar, aconselhou-o a 
descansar. Antes de se deitar, tomou uma 
tisana de camomila. Dormiu como um bebé, e 
sonhou... 

O noticiário das oito da noite começou com esta 
notícia: 
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Boa noite, senhores telespetadores! O dia no nosso 
planeta português teve um despertar confuso porque 
chegaram hoje três letras novas. As nossas novas 
amigas chamam-se Dâblio, Cápa e Ipsílon. 
Entretanto, a polícia judiciária anunciou o 
desaparecimento de vários acentos e hífenes. Pede-
se a quem souber do seu paradeiro para telefonar 
rapidamente para o 007. Por fim, o nosso rei Rei 
decidiu que a partir de agora os meses e as estações 
do ano, os dias da semana e os pontos cardeais já 
não têm direito a usar maiúscula. Tomou ainda outras 
decisões, mas como é seu hábito, não temos ainda 
conhecimento de tudo o que fez. Assim que tivermos 
mais novidades sobre toda a situação, daremos a 
informação. 

Na casa das estações do ano, o outono 
estava furioso com o Rei. O verão sentia-se 
confuso. A primavera começava a perder as 
flores de tanta tristeza que tinha. O inverno 
chorava tanta água que a casa ficou inundada. 
Os meses do ano sentiam-se um par de meias 
sem cor. Os pontos cardeais não sabiam para 
onde ir, o norte achava que tinha de ir para o 
sul, o sul achava que tinha de ir para o norte, 
o leste pensava que tinha de ocupar o lugar 
do oeste. Os dias da semana sentiam-se 
verdadeiramente órfãos e já não sabiam a 
ordem de cada um na semana. 
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Entretanto na casa dos verbos, na Verbalatim, um verbo sentia-se 
particularmente ofendido: era o verbo Haver!   O verbo Haver 
tinha recebido nessa manhã uma carta registada com aviso de 
receção que o tinha humilhado: 

Planeta Português, 6 de dezembro de 2011 

Assunto: perda do hífen 

Caro Haver, 

Decidi que a partir de hoje vais deixar de poder usar o hífen, 
porque eu quero, porque tu não és mais importante do que eu, e 
se eu não posso usar um hífen, tu também não o podes usar! 

Com os meus melhores cumprimentos, 
Sua Alteza Real, o Rei

Uma carta semelhante a esta foi também enviada a muitas outras palavras: 
autoestrada, minissaia, contrarrelógio, antirracista, minissérie, semirreta, copiloto, 
extraescolar, paraquedas... A reação foi idêntica à do verbo Haver: as palavras ficaram 
todas revoltadas! 

O Rei tinha, no entanto, autorizado algumas expressões a manter o hífen. Era o caso 
do cor-de-rosa porque era a cor preferida da sua filha. Já o mesmo não acontecera com 
o fim de semana porque o Rei tinha de reinar todos os dias sem parar. 

Entretanto, no palácio, o Rei estava muito enervado porque algo o preocupava: ainda 
não tinha retirado os chapéus de algumas palavras que se julgavam demasiado 
importantes! Resolveu por isso pedir ajuda ao Vento e foi até à casa dele, a Rosa dos 
Ventos: 

- Olá, Senhor Vento! 

- Olá, Vossa Majestade! É uma surpresa vê-lo por aqui! O que o traz por cá? 

- Algum problema? Não estás satisfeito por me ver? 

- Estou sim, é uma honra, mas estou muitíssimo surpreendido por vê-lo aqui. Faça favor 
de entrar!
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O Rei entrou e disse: 
- Eu preciso da tua ajuda. 

- Estou ao seu dispor, Majestade. Que deseja? 

- Eu gostaria que tu me fizesses um favor: há algumas palavras que têm uns 
chapéus que eu não tenho e isso incomoda-me! 
- Que palavras são essas? 
- Alguns verbos como Ler, Ver, Dar... 

Ao ouvir aquilo, o Vento interrompeu o Rei: 

- Desculpe, mas não estou a segui-lo. Essas palavras nunca usaram chapéu?! 

- Claro que sim, quando esses verbos são conjugados na terceira pessoa do plural 
usam às vezes chapéus: lêem, vêem, dêem, crêem... 

- Aaaaaah, já estou a perceber melhor. Então o que é que hei-de fazer? 

- Não me utilizes mais esse hífen, eu já o proibi! Tu hás de, sem hífen, soprar 

nesses chapéus todos!

- E para onde é que eu os envio? 

- Para o meu palácio! 

- E para que quer, Vossa Alteza, tanto chapéu? 

- Quero-os para os marqueses da corte e para todos os 
príncipes. 

- Aaaaaah, estou a perceber! Quais são então as palavras a 
quem devo tirar o chapéu??? 

O Rei entregou ao Vento, espantado com tanta arrogância, a 
lista que se segue: 
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jóia 

bóia 

jibóia 

heróico 

pára 

pêlo 

vêem 

lêem 

e todas as outras palavras “aparentadas” com estas!

Driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingggggggggggggggggggggggg! 
Nesse instante, o professor Jorge acordou. 
Tinha pena que o sonho não tivesse terminado! 
Espreguiçou-se, desligou o despertador, levantou-se 
exausto, arranjou-se, tomou o pequeno-almoço, 
lavou os dentes e saiu para a escola. Aos alunos 
contou o seu sonho para facilitar a aprendizagem do 
novo Acordo Ortográfico! 

Autoria: 

um por todos e todos por um
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