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Destrava Lí nguas 

Proposta de trabalho  

1. Relembrar os 5 sentidos e suas funções – audição, tato, visão, olfacto, paladar ou gosto. Fazer corresponder 

a cada sentido o órgão correspondente do corpo humano, deixando para último a associação paladar – 

língua.  

2. Enfatizar a importância da língua também para falar e pedir a alunos que experimentem falar sem mexer a 

língua. Levar a concluir que com a língua “travada” não conseguimos falar. Referir outras situações em que a 

língua fica travada: 

i. Palavras muito complicadas (ex. otorrinolaringologista, solidariedade) 

ii. Palavras com sílabas parecidas juntas (ex. três tristes tigres) 

3. Para ultrapassar estas dificuldades (como outras) é necessário treino, repetir aquelas expressões várias 

vezes para destravar a língua. 

4. Apresentar título do livro (Destrava Línguas) e pedir o seu significado; apresentar autora e breve 

biobibliografia. 

5. Mostrar e afixar cartazes A5 com as palavras Pipa, Pita, Pia. Pedir aos alunos para lerem e explicarem a que 

se refere cada palavra. Ler o poema (p. 3) uma vez; ler a 2ª vez não dizendo as palavras dos cartazes mas 

indicando-as para serem os alunos a completar a leitura.  

 

6. Mostrar e afixar cartazes A5 com as palavras Trigo, Tigre, Tragar. Pedir aos alunos para lerem e explicarem a 

que se refere cada palavra. Ler a frase: Num prato de trigo tragam três tigres. (p.6) Parece relativamente 

fácil porque só uma frase. Mas e se fosse toda uma história à volta destas 3 palavras? Fazer os alunos 

ouvirem a leitura do poema “O prato de tigres” do livro Trava línguas em 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/elivro.php?id=travalinguas. 

7. Mostrar e afixar cartazes A5 com as palavras Belas, Velas. Pedir aos alunos para lerem e explicarem a que se 

refere cada palavra. Indicar que Belas também se refere a uma localidade. Ler o poema (p. 14) uma vez; ler 

2ª vez, verso a verso para os alunos repetirem e tentarem decorar. Pedir aos alunos para o dizerem de cor 

(ajudando quando necessário). 
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8. Referir que há palavras, como Belas, que podem ter vários significados – são palavras homónimas. Dar 

alguns exemplos e aproveitar para introduzir Mora (verbo, terra, nome). Ler poema (p.12). 

 

 

9. Sugerir que falar de profissões cujas actividades referem palavra semelhantes podem dar bons “destrava 

línguas” – ex. sapateiro-sapato, encadernador-encaderna-cadernos… Introduzir profissão ladrilhador 

(explicar) e, por liberdade poética, “desladrilhador”. Ler poema p.10. 

 

Introduzir profissão “estrelador” (explicando a liberdade poética para criação de palavras). Ler poema p.23 

 
10. Ler o poema (p. 25) uma vez; ler 2ª vez, verso a verso para os alunos repetirem e tentarem decorar. Pedir 

aos alunos para o dizerem de cor (ajudando quando necessário). 

 

11. Terminar com a audição do texto “O rato e o rei” do livro Trava Línguas em 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/elivro.php?id=travalinguas. 

12. Sugerir que criem um destrava (ou trava) línguas com palavras semelhantes ou com o mesmo significado 

(por ex., o nome da localidade onde se encontram “Palhaça” ou da localidade vizinha “Nariz”)  
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