
 

 

Curso de Formação em Fonologia e Fonética     

Formadora: Dra. Ana António      ariantonio79@gmail.com      

 

Objetivos 

APERFEIÇOAR A PRONÚNCIA DO PORTUGUÊS EUROPEU. 

 Conhecer instrumentos teórico-metodológicos da fonologia e da 
fonética do PE. 

 Identificar especificidades da pronúncia, em função do contexto 
segmental e prosódico. 

 Reconhecer contextos desafiantes para a aprendizagem: relações 
entre fonologia, fonética e ortografia. 

 Explicitar situações de variação dialetal. 
 

Tópicos programáticos 

1. Fonologia e Prosódia do PE 
1.1 A fonologia segmental: traços, segmentos e processos. 
1.2 A componente prosódica: sílaba, acento, palavra e entoação.  

 

2. Fonética 

2.1 Fonética Articulatória: o aparelho fonador humano e a produção de sons da 

fala. 

2.2 Descrição articulatória dos principais tipos fónicos do PE e respetiva 

transcrição fonética. 

2.3 Símbolos e convenções de transcrição do Alfabeto Fonético Internacional.  

 

3. Contextos desafiantes na aprendizagem do Português – Perceção e 
Produção  
   3.1 Fonologia e Fonética 

    3.2.2 Vogais: acentuação gráfica e pronúncia 

 

 

 

 

 

 

Datas de realização: 28 de junho 
                    a 30 de julho de 2018  

 

Horário: Segundas, terças e quintas-

feiras, das 19h às 21:30h, e sábados 

das 10h às 13h 

Destinatários: Membros da comunida- 
de  académica e público em geral 

público em geral 

 

Horas de contacto: 50   

Limite de inscrições: 25 alunos 

Metodologia: Teórico-prática 
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3.1.1 O vocalismo 

 Nasalidade 

 Vogais médias e/ou recuadas 

 Sílabas tónicas e átonas: a redução vocálica 
3.1.2 O consonantismo 

 Consoantes fricativas, laterais e vibrantes 

 Grupos consonânticos em início de palavra 
3.1.3 Encontro de sons entre palavras 
3.1.4 Particularidades da pronúncia do falar madeirense 
 
3.2  Fonologia, Fonética e Ortografia   
 
3.2.1 Homofonia e polifonia: relações entre grafia e som 
 


