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Escola: _______________________________________ 
 

Nome: __________________ Nº:_____ Turma: _______ 
 
“Skimming” e “scanning” 
 
“Skimming” e “scanning” são duas técnicas de leitura de textos. Utilizamos 
frequentemente estas duas técnicas em conjunto para poupar tempo na 
identificação, localização e utilização de fontes de informação. 

 “Skimming” ou leitura na diagonal 
 
Por vezes podemos reunir muita informação – por exemplo, uma pilha de livros 
ou uma longa lista de páginas Web num motor de busca. Será uma boa ajuda 
conseguir decidir rapidamente se a informação tem alguma utilidade para ti. 
 
Em situações destas, o “skimming” vem mesmo a calhar. É útil praticar esta 
técnica porque pode poupar-te muito tempo. 
 

O que é o “skimming”? 
“Skimming” ou “leitura na diagonal” consiste numa leitura rápida de um texto 
ou de parte dele para captar a ideia geral do texto – e para descobrir se é 
interessante ou relevante para ti. 
 
Muitas vezes, existem pistas no texto para te ajudar – por exemplo: 
 
Títulos 
 
palavras a negrito 
 
“citações em caixas a sombreado”  
 
imagens  
 
• listas destacadas. 
 
Lemos um texto na diagonal para descobrir que tipo de coisas nos diz ou não 
nos diz. 
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Exercício de “skimming” 
 
Lê rapidamente o texto dado para responder às perguntas tão 
depressa quanto possível. Assinala com  apenas uma resposta 
para cada pergunta. 
 

1. Este texto é sobre: 
a) a Constituição portuguesa        
b) o Parlamento português       
c) os deputados e o que eles fazem.      

 

2. A principal função do texto é: 
a) divertir           
b) persuadir          
c) informar.          

 

3. O texto refere que a Assembleia representa os cidadãos 
portugueses que vivem em Portugal: 

a) verdadeiro          
b) falso.           

 
4. O texto lista: 

a) as competências da AR       
b) as competências do presidente da AR     
c) as competências dos deputados da AR.     

 

5. O texto diz-nos: 
a) quantos partidos políticos existem      
b) quantos deputados existem na AR      
c) quantos deputados do Partido Socialista há na AR.   

 

6. O texto sugere: 
a) que todos os cidadãos devem ser deputados    
b) que qualquer cidadão maior de idade pode ser deputado  
c) que os maiores de 18 anos podem votar.    

 
 

7. A informação neste texto está actualizada. 
a) verdadeiro          
b) falso           
c) não sei dizer.         

 

8. O mandato dos deputados: 
a) inicia-se a 15 de Setembro       
b) termina a 15 de Setembro       
c) termina na primeira reunião após novas eleições.   
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Texto para o exercício de “skimming” 
 
 

O Parlamento de Portugal é constituído por uma única Câmara, 
designada Assembleia da República (AR). Sendo um dos 
órgãos de soberania consagrados na Constituição, para além do 
Presidente da República, do Governo e dos Tribunais, é, nos 
termos da lei fundamental, “a assembleia representativa de 
todos os cidadãos portugueses”. 
Para além da função primordial de representação, compete à 
Assembleia da República assegurar a aprovação das leis 

fundamentais da República e a vigilância pelo cumprimento da Constituição, das 
leis e dos actos do Governo e da Administração. Para além de ter competência 
relativamente a outros órgãos, as competências da Assembleia da República 
são as seguintes: 

• competência política 

• competência legislativa 

• competência de fiscalização. 
A Assembleia da República é a assembleia representativa de todos os cidadãos 
portugueses. É actualmente composta por 230 Deputados eleitos por sufrágio 
universal e directo dos cidadãos eleitores recenseados no território nacional e no 
estrangeiro. 
Qualquer cidadão português (maior de 18 anos) pode ser Deputado. A lei 
eleitoral prevê algumas excepções que decorrem da natureza de certas funções, 
tais como as de magistrado, militar no activo, 
diplomata, entre outras. 
Os Deputados são eleitos por listas apresentadas 
por partidos, ou coligações de partidos, em cada 
círculo eleitoral. Os Deputados representam todo 
o país e não apenas os cidadãos do círculo 
eleitoral pelo qual foram eleitos. O seu mandato é 
de quatro anos, correspondendo este período a 
uma Legislatura. 
Cada ano parlamentar é designado por Sessão 
Legislativa e inicia-se a 15 de Setembro. O mandato dos Deputados só termina 
com a primeira reunião da Assembleia após novas eleições. 

 
 

Retirado e adaptado do site oficial do Parlamento 
em http://www.parlamento.pt (Janeiro de 2009) 
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“Scanning” ou leitura focalizada 
 
Uma vez identificadas, através de uma leitura na diagonal, as fontes 
de informação que podem ter utilidade, irá provavelmente ser 
necessário olhar para elas com mais atenção para obter toda a 
informação de que precisas. 
 
A boa notícia é que poderá não ser preciso ler novamente os textos 
do princípio ao fim. Há uma outra técnica que te pode poupar muito 
tempo e esforço. Chama-se “scanning” ou leitura focalizada. 
 
“Scanning” é quando olhamos para parte de um texto para ver se 
detectamos uma palavra-chave ou um cabeçalho para localizar 
informação específica.
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Exercício de “scanning”  
 
Tão rapidamente quanto possível, lê atentamente o texto dado 
para responder às seguintes perguntas. 
 
1.  Onde podemos encontrar mais informações sobre este programa 
na página oficial do Parlamento? 

____________________________________ 
 
2. Quais são as instituições parceiras nesta iniciativa? 

____________________________________ 
 
3. A quem se destinam as duas Sessões Nacionais anuais 
organizadas na AR no âmbito deste programa? 

____________________________________ 
 
4. Qual o órgão parlamentar responsável pela orientação do 
Parlamento dos Jovens? 

____________________________________ 
 
5. Onde e quando é divulgado o calendário do programa? 

____________________________________ 

 
6. Refere três etapas do programa Parlamento dos Jovens. 

___________  __________  ____________ 

 

7. Quem preside à abertura da Sessão Nacional do Parlamento dos 
Jovens? 

___________________________________ 
 
8. Identifica os principais objectivos desta iniciativa da AR. 

___________________________________
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Texto para o exercício de “scanning” 

http://app.parlamento.pt/webjovem2009/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
O que é o Parlamento dos Jovens 
O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa institucional da Assembleia da República (AR), desenvolvida ao longo do 
ano lectivo com as Escolas de todo o país que desejarem participar, culminando com duas Sessões Nacionais que se 
realizam anualmente na Assembleia da República: 
• Uma Sessão destinada aos alunos do ensino secundário; 
• Uma Sessão destinada aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico. 

São objectivos do programa: 
a) Incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; 
b) Sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de 
questões que afectam o seu presente e o futuro individual e colectivo, 
fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político; 
c) Dar a conhecer o significado do mandato parlamentar e o processo 
de decisão do Parlamento, enquanto órgão representativo de todos os 
cidadãos portugueses; 
d) Incentivar as capacidades de argumentação na defesa das ideias, 
com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da 
maioria. 
 

Parcerias e coordenação 
São parceiros da AR neste programa: o Ministério da Educação - através das respectivas Direcções Regionais de 
Educação -, as Secretarias Regionais que tutelam a educação e a juventude nas Regiões Autónomas dos Açores e na 
Madeira e a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, através do Instituto Português da Juventude.  
 

Etapas do programa 
O programa Parlamento dos Jovens segue diversas etapas, ao longo do ano lectivo. A 
sequência é a seguinte: 
- debate do tema na Escola, envolvendo o maior número possível de alunos e a 
comunidade educativa, podendo as Escolas convidar um Deputado para participar numa 
sessão de debate; 
- campanha eleitoral e eleições em que grupos de alunos se devem organizar por listas, 
defendendo “recomendações” sobre o tema da sua Sessão; 
- Sessão Escolar com os alunos eleitos, para aprovar o projecto de Recomendação da 
Escola e eleger os seus representantes a uma Sessão Distrital ou Regional (nas Regiões 

Autónomas); 
- Sessão Distrital ou Regional, com a presença dum Deputado, para aprovação das deliberações de cada círculo 
eleitoral e eleição dos deputados das Escolas à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens; 
- Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República, organizada em 2 dias, sendo o primeiro 
dedicado a reuniões de Comissões e o segundo à realização da Sessão Plenária onde é aprovada a Recomendação 
final sobre o tema. Os Deputados da AR acompanham os trabalhos da Sessão Nacional, sendo a Sessão Plenária, 
aberta a convidados, presidida pelo Presidente da Assembleia da República na cerimónia solene de abertura. 
 

Informação ao longo do ano lectivo 
No início de Setembro é divulgado na Internet o calendário das diversas acções a realizar ao longo do ano lectivo, bem 
como Regimento do Parlamento dos Jovens. 

Em http://www.parlamento.pt pode aceder a “Espaço Jovem” com toda a informação sobre o programa e a sua 
evolução ao longo do ano. 

Retirado e adaptado da página oficial do Programa Parlamento dos Jovens em 
http://app.parlamento.pt/webjovem2009/index (Janeiro de 2009) 

O programa Parlamento dos Jovens é organizado pela AR, em colaboração com outras entidades, 
com o objectivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de 
temas de actualidade. Traduz-se na realização de duas Sessões Nacionais, preparadas ao longo 
do ano lectivo, com participação de Deputados, designadamente da Comissão de Educação e 
Ciência, órgão parlamentar responsável pela orientação do programa. 


