
Que é?

O Mundo do INHO é un obradoiro dirixido ao terceiro ciclo de primaria.
O  Mundo  do  INHO é  un  obradoiro  para  amosarlles  a  alumnas  e
alumnos  diferentes  chaves  culturais  do  mundo  lusófono  ademais  de
facerlles  descubrir  a  facilidade  para  lerem  textos  en  portugués  e  así
achegarlles a lingua.

Quen?

O obradoiro foi idealizado, desenvolvido e é ministrado pola AGAL, (Ass. Galega da  Lingua),
unha entidade que promove a difusión na Galiza do mundo que se expresa en portugués no
convencemento de que eleva o benestar da cidadanía galega e é un reforzo para a lingua da Galiza.

Para quen?
O obradoiro  O Mundo do INHO está destinado ao alunado do terceiro ciclo de primaria (10-12
anos).

Características principais do obradoiro O Mundo do INHO:

Obxectivos:
• Específico: Facilitar a lectura de textos escritos coa ortografía portuguesa descubrindo
correspondencias entre os sons do galego oral.
• Transversal:  Reflexionar sobre a vocación profesional. Os textos de traballo tratan as  

características xerais dunha serie de profesións.

Temporización:
100 minutos

Materiais:
Fotocopias 
Computador con ligazón á Internet
Altofalantes

Metodoloxía:
A interacción cos alumnos e as alumnas é alta facilitando a súa participación para integraren os
diferentes aspectos e ideas-forza da actividade.
O número de alumnos e alumnas ideal é de entre 10 e 20 podéndose ampliar até 30 mais tendo
presente que canto maior for o número de alumnos e de alumnas a interactividade, esencia do
obradoiro, perde forza.

Lingua do relator:
A persoa responsábel polo obradoiro vaise expresar en portugués de Portugal e incidirá en que o
galego é unha vantaxe para facilitar o entendemento mutuo. A presenza do(a) docente responsábel
durante o ateliê é imprescindíbel.

Prezo:
175 €
2 obradoiros no mesmo día, 300 €
(Exentos de IVE polo artigo 20.1.9 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do imposto sobre o valor
engadido).



Contacto: 

Graciela Lois. Teléfono: 656196918. Email: ops@a.gal

Programa:

1. Que ides aprender con estas actividades? Explicación de obxectivos.
Nun pequeno diálogo de poucos minutos, presentaranse os obxectivos da sesión. Deberase 
introducir a idea da proximidade entre a variedade galega e as lusófonas no plano oral, así como 
as oportunidades que iso supón.

2. Cando eu sexa grande, quero ser... Atividade de comprensión oral.
A clase escoitará uns pequenos monólogos en portugués brasileiro describindo as características
dunha serie de profesións. Establécerase un pequeno diálogo no que se posicionen con respecto á
variedade brasileira (similitudes, diferenzas) e á actividade realizada.

3. Vamos xogar en equipas!
A aula divídese en pequenos grupos para traballarmos con cuestións ortográficas que teñen que
ver cos textos orais que acabaron de escoitar. A competición vai ser a chave para o fomento da
coaprendizaxe.

4. Comparación entre códigos fonográficos (ortografías).
Cada grupo identificará (subliñando) en cadanseu texto as palabras que se din igual pero que se
escriben de xeito diferente a como se fai na Galiza.

5. Descuberta de  regras (claves) de facilitación da lectura dos textos.  
Traballando  coas  listas  de  palabras  elaboradas  na  actividade  4,  cada  grupo  deberá  establecer
grupos de palabras. Defínese o agrupamento feito e o criterio escollido e estabelécese unha regra
de correspondencia de lectura.

6. Segmentación e lectura de palabras.  
Co obxectivo de pór en práctica as regras inducidas na actividade 5, cada grupo deberá segmentar,
dentro  dunha  secuencia  de  letras,  palabras  presentes  nos  textos  traballados.  Coas  palabras
segmentadas deberase elaborar unha lista mantendo a orde da secuencia, que despois deberá ser
lida.

7. Lectura colaborativa.
Cada grupo recibirá un pequeno conto escrito en padrón internacional e terá un tempo limitado
para preparar a súa lectura. Acabado ese tempo, cada representante ou cada integrante do grupo,
como  preferirem, deberá ler o texto e a lectura realizada será avaliada polos restantes grupos.


