
Formação de Formação de 
PalavrasPalavras

O dia 21 de fevereiro, em que se celebra o Dia Internacional da Língua 
Materna, estava quase a chegar, pelo que a Professora 
decidiu explicar como se formam as palavras da nossa 
língua – o Português.

Para começar, a Professora informou de que 
ao conjunto de palavras que usamos numa 
língua chama-se léxico. E ainda explicou que a 
maioria das palavras do léxico português tem 
origem nas línguas dos povos que ocuparam 
a Península Ibérica, especialmente o latim. No 
entanto, quando os Portugueses partiram para os 
Descobrimentos, importaram muitas palavras dos 
lugares por onde passaram. 

Depois desta breve introdução, a Professora 
explicou que, no Português, existem três tipos de palavras: 
as palavras simples, as palavras derivadas e as palavras compostas.

De seguida, fez um esquema no quadro e os alunos registaram no 
caderno.

A Professora explicou e mostrou ainda o que são o prefixo e o sufixo. 
O prefixo é um elemento que se acrescenta antes do radical e o 

sufixo acrescenta-se depois do radical. O radical é a palavra original, ou 
uma parte dela.
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Palavras
Simples
Não têm
origem 
noutra
palavra.

Palavras Derivadas
Acrescenta-se um 
prefixo ou um 

sufixo em palavras 
primitivas.

Palavras Compostas
Juntam-se duas 
ou mais palavras 

primitivas.

ACONTECE
ACONTECE
NA AULA
NA AULA

prefixo + radical
re + mar = remar

                       palavra derivada
radical + sufixo
flor + ido = florido

  

O Carlitos perguntou se existem palavras com prefixo e sufixo.  
A Professora disse que sim e deu um exemplo muito claro.

palavra simples: cansar
  prefixo + radical    des + cansar = descansar

radical + sufixo    cansa + do = cansado
prefixo + radical + sufixo   des + cansa + do = descansado

Após o registo no caderno, cada aluno deu exemplos de palavras simples 
e palavras derivadas. E o Quico, que, apesar de parecer distraído, não deixa 
escapar nada, disse logo que ainda não tinham falado sobre as palavras 
compostas. A Professora deu vários exemplos, e todos compreenderam. 

Palavras
Simples

flor

mar

Palavras Derivadas

flor + ido = florido

re + mar = remar

Palavras Compostas

couve-flor

alto-mar

  
Faz um jogo com os teus pais e irmãos, ou 

com os teus colegas, na escola. Façam equipas e 
pensem em palavras simples que podem ser usadas para formar 
outras palavras. Por exemplo, a palavra 
“chuva” deu origem a:

Mãos à Obra!

Palavras Derivadas

   chuvisco
   chuvada
   chuveiro
   ...

Palavras Compostas

   guarda-chuva

   manda-chuva

   ...
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