
Oficina de escrita Criativa 

 

Texto instrucional 

 

O texto instrucional tem a função de ensinar a fazer algo ou apenas a usar 

algum equipamento ou produto. 

 

CARACTERÍSTICAS:  

 

O texto instrucional apresenta duas partes distintas: uma contém a lista dos 

elementos a serem utilizados; a outra desenvolve as instruções (modo de 

fazer), como, por exemplo, receitas de culinária. 

FUNÇÃO:  

 As listas são semelhantes, na sua construção, às que usamos habitualmente 

para fazer compras. Apresentam nomes acompanhados de numerais. 

As instruções são iniciadas com verbos no modo imperativo (misture, junte, 

acrescente...) ou por construções com verbos no modo infinitivo (misturar, 

juntar, acrescentar...) 

Os verbos aparecem acompanhados por advérbios ou locuções adverbiais que 

expressam o modo como devem ser realizadas determinadas ações 

(lentamente, rapidamente, devagar, vagarosamente...) 

As ações aparecem estruturadas, visando um objectivo (mexa lentamente para 

diluir o conteúdo do pacote em água fria), ou com valor temporal final (bata o 

creme com as claras até que adquira uma consistência espessa). 

Neste tipo de texto, aparece com frequência o uso de palavras, como aqui, 



agora, neste momento… 

 

LINGUAGEM  

 

É um texto que exige muita precisão, pois qualquer troca ou falta de um dos 

materiais ou ingredientes causa problemas na execução da tarefa. 

Apresenta uma organização lógica.  

Essa ordem pode obedecer: 

- A uma sequência cronológica (um passo só pode ser feito depois de outro); 

- A um agrupamento de atividades comuns; 

- Ao critério do nível de dificuldade (primeiro as operações mais simples, 

depois as mais complicadas). 

Os textos instrucionais apresentam uma ordem e uma estrutura que se repete. 

Levam em conta os aspetos visuais para facilitar a compreensão.  

Nesse sentido, é preciso: 

- Colocar títulos e subtítulos; separar uma instrução da outra; 

- Inserir, preferencialmente, ilustrações que auxiliem no esclarecimento das 

instruções. 

 

EXEMPLOS  

São inúmeros os exemplos de textos instrucionais ou prescritivos: 

Receitas culinárias; 

Receitas médicas (prescrições médicas); 

Bula de medicamento; 

Manual de instrução de aparelhos e veículos; 

Regras de jogos; 

Regras de comportamento; 



Etiquetas e rótulos de produtos; 

Objetivos: 

Com este trabalho, pretende-se que os alunos sejam capazes de: 

 

- Falar e ouvir em diversas situações nas quais faz sentido expor opiniões, 

ouvir com atenção, sintetizar ideias, defender pontos de vista e questionar; 

 

- Perceber as propriedades da escrita: letras como representação de 

fonemas, direção da escrita, combinação das letras, formas e tipos de letras; 

 

- Ler e escrever diversos tipos de textos em situações comunicativas 

específicas; 

 

- Valorizar a execução das brincadeiras, comparando-as no espaço e no 

tempo; 


