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Introdução

O método Salpicos 3 apresenta-se como um material inovador destinado ao ensino da língua 
portuguesa a crianças entre os 9 e os 10 anos de idade.

Esta inovação traduz-se em diversas características, que a seguir expomos:

•  pode ser utilizado para o ensino da língua portuguesa como L1 ou L2 (primeira ou segunda 
língua de aprendizagem);

•  segue recomendações do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) e 
do Quadro de Referência do Ensino do Português como Língua Estrangeira (QuaREPE) ade-
quadas ao nível de aprendizagem A2;

  ( http://www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/
724/Quadro  Europeu  total.pdf); (http://sitio.dgidc.min-edu.pt/pressreleases/paginas/
quadrodereferenciaple.aspx);

•  no final do estudo de Salpicos 3, o aluno terá atingido a proficiência referente ao nível A2 – 
Nível de Iniciação – Utilizador Elementar, no que respeita às competências de receção, de 
produção e de interação oral1;

•  inclui textos e atividades que procuram levar o aluno a uma compreensão básica das relações 
entre língua, sociedade e cultura;

•  sugere atividades muito diversificadas, nos domínios da oralidade e da escrita, respeitando 
as aquisições individuais e favorecendo as interações de grupo;

•  utiliza grafismos e materiais inovadores, muito apelativos, que permitem aos professores e 
educadores a exploração intensiva de recursos visuais expondo os alunos a uma grande quan-
tidade de pormenores de leitura e compreensão escrita.

Em termos pedagógicos, este método exige do professor uma grande atenção à intensidade 
comunicativa do trabalho em aula, sendo de referir que só uma permanente exposição a diferen-
tes situações comunicativas, orais e escritas, poderá conduzir à eficácia da sua aplicação. Com 
isto queremos dizer que o professor tem de assegurar que compreende perfeitamente o método 
e que o aplica de forma dinâmica e segura. Propomos aos utilizadores deste manual que:

•  estudem integralmente o Livro do Aluno e o Livro de Atividades antes de iniciarem a sua 
aplicação, e as sugestões constantes no Livro do Professor;

•  verifiquem as atividades e respetiva adequação em termos de distribuição do tempo e sele-
ção de materiais;

•  façam anotações que permitam deixar questões e registos de dúvidas para que, quando ini-
ciarem o trabalho, possam verificar a respetiva validade didática;

•  tomem nota de todos os problemas e aspetos positivos do trabalho desenvolvido em cada 
unidade;

•  utilizem as faixas áudio correspondentes aos exercícios constantes no Livro do Aluno e no 
Livro de Atividades, integralmente transcritas no Livro do Professor.

1  O nível A2 (Iniciação/Utilizador Elementar) é considerado o segundo nível mais baixo do uso gerativo da língua – aquele em que 
o aluno é capaz de interagir de modo simples, compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de 
prioridade imediata; é capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples 
e direta sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. É ainda neste nível que o aluno descreve de modo simples a sua for-
mação, o meio circundante e assuntos do seu quotidiano.
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