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Resumo 

 

A propagação das redes sociais é vista por muitos como a maior revolução 

tecnológica a que assistimos na mudança do século XX para o XXI. A interação e 

comunicação através destes canais de comunicação vieram alterar por completo a 

forma como os indivíduos se relacionam. Os jovens nascidos na chamada “era 

digital” não conheceram o mundo analógico; cresceram rodeados de dispositivos 

digitais.  Ao  mesmo  tempo,  podemos  observar  que  o  ensino  ainda  hesita  entre  os  

moldes tradicionais e a posta em prática de algumas dessas ferramentas tecnológicas. 

Possivelmente, parte do fracasso escolar atual vem da desilusão sentida pelos jovens 

ao entrar numa sala de aula e sentarem-se em mesas diante de um professor que 

muitas vezes não sabe sequer ligar um computador. 

Tomando  como  ponto  de  partida  a  observação  de  aulas  lecionadas  pelos  

orientadores, por outros professores, e pela nossa própria experiência profissional, 

não é difícil identificar as competências linguísticas de maior predomínio no ensino 

de uma língua estrangeira, incluindo o Espanhol: se a leitura e a fala desempenham 

um papel preponderante no decorrer de uma aula, a escrita aparece relegada para um 

segundo plano. Para contrariar esta tendência, pensamos que estas novas tecnologias 

podem ser utilizadas de um modo divertido e descontraído para desenvolver a prática 

da escrita numa segunda língua. Neste sentido o recurso às redes sociais – como por 

exemplo  o  Facebook  –  permite  que  os  alunos  pratiquem  a  escrita  num  ambiente  

virtual e informal, como complemento e fonte de motivação fora da sala de aula.  

A questão central que este relatório ou memória pretende ilustrar é 

precisamente essa: até que ponto um recurso associado às novas tecnologias de 

informação e comunicação, como o Facebook, pode ajudar na interação e produção 

escrita dos alunos de espanhol como língua estrangeira, uma vez que o tempo 

destinado ao desenvolvimento desta destreza na sala de aula é relativamente escasso? 

 

 

Palavras chave: ELE, redes sociais, Facebook, interação e produção escrita. 
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Resumen 

La propagación de las redes sociales es vista por muchos como la mayor 

revolución tecnológica a la que hemos asistido en el cambio de siglo XX a XXI. La 

interacción y comunicación a través de estos canales de comunicación han alterado 

por completo la forma de relacionarse. Los jóvenes nacidos en la llamada “era 

digital” no han conocido el mundo “analógico”, han crecido rodeados por 

dispositivos digitales. Al mismo tiempo, observamos que la enseñanza aún vacila 

entre los moldes tradicionales y la puesta en práctica de algunas de estas 

herramientas tecnológicas. Probablemente, parte del fracaso escolar actual se deba a 

la desilusión que sienten los jóvenes al entrar en una clase y sentarse frente a un 

profesor que muchas veces no sabe siquiera encender un ordenador. 

 Tomando como punto de referencia la observación de las clases dirigidas por 

los  orientadores  y  otros  profesores,  así  como  por  nuestra  propia  experiencia  

profesional, fácilmente conseguimos identificar las competencias lingüísticas de 

mayor predominio en la enseñanza de las lenguas extranjeras, incluido el español: la 

lectura y la interacción oral desempeñan un papel central en el transcurso de una 

clase, mientras que la escritura queda relegada a un segundo plano. Para combatir 

este desequilibrio, pensamos que las nuevas tecnologías pueden ser utilizadas de un 

modo divertido y distendido y pueden ayudar al desarrollo de una mejor competencia 

en la producción escrita de una segunda lengua. En ese sentido, el recurso a redes 

sociales como, por ejemplo, Facebook , permite que los alumnos practiquen la 

escritura  en  un  ambiente  virtual  e  informal,  como  complemento  y  fuente  de  

motivación fuera de la clase.  

La cuestión principal que pretende dilucidar e ilustrar este informe o memoria 

es precisamente esa: ¿hasta qué punto un recurso asociado a las tecnologías de la 

información y la comunicación como el Facebook puede ayudar en la interacción y 

producción escrita de los alumnos de español como lengua extranjera, una vez que el 

tiempo destinado al desarrollo de esta destreza en el aula es relativamente escaso? 

 

Palabras clave: ELE, redes sociales, Facebook, interacción y producción escrita 
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Introdução  

 
No presente relatório apresentamos o trabalho realizado na Escola Secundária 

Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior, no ano letivo de 2012/2013, com 

uma turma de 10.º ano de Espanhol, nível de continuação (B1), no âmbito da prática de 

ensino supervisionada. O objeto da intervenção didática foi o desenvolvimento da 

competência escrita dos alunos, utilizando como recurso o Facebook.  

Considerando a desmotivação para a escrita observada na turma envolvida neste 

trabalho, pretendemos consciencializar os alunos da utilidade dessa competência no 

mundo de hoje. No contexto socioeconómico atual, onde se exige um alto grau de 

mobilidade, multiculturalidade, respeito e cooperação entre cidadãos de diferentes 

culturas é fundamental manter a escrita não cerrada e isolada na sala de aula, mas como 

uma ferramenta de comunicação indispensável na Europa em que vivemos. Daí 

considerarmos de suma importância valorizar a competência escrita na aprendizagem de 

uma língua estrangeira (LE). Tal como corrobora Hedge (2005), a escrita é tida como a 

competência mais difícil e menos natural e espontânea ao ser humano, condição 

agravada quando nos referimos à aprendizagem de LE.  

A dificuldade do tratamento da escrita, ao nível do seu ensino-aprendizagem, 

obriga a desenvolver estratégias de prática e motivação que contribuam para uma 

melhoria dos textos produzidos pelos alunos. 

Numa era marcada por novos desafios gerados pela globalização e pelo avanço 

tecnológico, a escrita continua a desempenhar um papel central nos canais de 

comunicação, sejam eles os tradicionais ou aqueles mais recentes baseados em 

ferramentas eletrónicas e com ligação à World Wide Web (Web).  

Atualmente, o rápido acesso às informações e a crescente propagação das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm intensificado a interatividade, 

tanto no plano das relações pessoais como na esfera pública ou social. A constante 

evolução da Internet permite o acesso a diferentes recursos existentes na Web, 

constituindo-se como o principal alicerce da sociedade da informação e comunicação. 

A maioria dos alunos tem uma conta numa rede social e interatuam com os seus 

colegas ou amigos virtualmente. Torna-se, por isso, numa boa maneira de manter 

contato, além da sala de aula, uma vez que a interação é mais fácil e rápida e os alunos 

estão acostumados a ler e a verificar as atualizações nas suas contas diariamente.  



 
 

2 
 

No presente relatório, o Facebook é apresentado como um potencial recurso para 

promover a interação e produção escrita em língua espanhola entre os alunos de 10º ano 

de continuação (nível B1). O mural do Facebook, criado para a turma em questão, 

recebeu, ao longo de toda a unidade didática, textos que os alunos escreveram partindo 

das temáticas abordadas nas aulas e dos conteúdos gramaticais e lexicais trabalhados 

nas mesmas. Foi como que um palco de interações escritas síncronas e assíncronas, 

durante aproximadamente duas semanas e meia, como poderemos ver no segundo 

capítulo deste trabalho. 

Em primeiro lugar, será feito um enquadramento dos pressupostos teóricos que 

suportaram a conceção da unidade lecionada, nomeadamente algumas questões centrais 

relacionadas com o processo da escrita e a utilização das redes sociais como um recurso 

para a promoção da produção e interação escritas entre os alunos. Esta primeira parte 

encontra-se dividida em três capítulos: a escrita no ensino; a produção e a interação 

escrita no ensino/aprendizagem de LE; e  as  redes  sociais  e  o  ensino/aprendizagem de  

LE em Portugal. 

Numa segunda parte será descrita toda a implementação da unidade didática 

elaborada para o efeito, começando pela apresentação da escola, do grupo de Espanhol 

presente nessa instituição de ensino e da turma com que trabalhámos. Posteriormente 

será descrita toda a planificação da unidade trabalhada e a intervenção didática, bem 

como apresentadas as conclusões finais de todo o trabalho efetuado, comparando e 

analisando os dados recolhidos na fase de diagnóstico e na avaliação final da unidade. O 

relatório termina com as referências bibliográficas consultadas e, por último, todos os 

anexos utilizados.  



 
 

 
 

 
Parte I  

Escrita e redes sociais no ensino/aprendizagem de E/LE 
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1. A escrita no ensino 

 
1.1 A escrita na escola 

Ao longo dos últimos tempos temos verificado uma certa “crise” na escrita e 

alguma incapacidade por parte da escola em dar uma resposta a esse problema. Além 

de ser objeto de ensino/aprendizagem, a escrita, constitui um dos desafios mais 

importantes  para  professores  e  alunos.  É  preciso,  antes  de  tudo,  ter  claro  o  que  ela  

representa enquanto objeto de conhecimento.  

A enorme complexidade do tratamento didático da escrita obriga a 

desenvolver estratégias de motivação que contribuam para uma melhoria dos textos 

produzidos pelos alunos. Apesar de o ensino da escrita não ser fácil, existem várias 

formas de o fazer. Daniel Cassany (2004: 929-931) assinala quatro grandes 

abordagens para o ensino da escrita em LE, segundo se ponha ênfase em alguns dos 

seguintes aspetos: 

1. Abordagem gramatical, que associa a aprendizagem da produção escrita com 

a aquisição da gramática da língua. 

2. Abordagem comunicativa, onde a aprendizagem da produção escrita se 

vincula com a participação em práticas/atos reais da comunicação escrita. 

3. Abordagem processual, cujo objeto principal são os processos de composição 

do texto escrito, colocando o foco no processo da elaboração do texto mais do 

que ao produto final, e dando maior atenção às destrezas postas em prática do 

que às propriedades intrínsecas do texto.  

4. Abordagem sobre o conteúdo, que remete para o facto de ser impossível 

aprender a escrever numa LE sem se ter em conta, de algum modo, a 

gramática, a comunicação, o processo comunicativo e o conteúdo que se 

transmite.  

 
O facto de se pôr mais ênfase num elemento ou noutro depende das 

necessidades  do  aluno  e  dos  interesses  do  professor.  No  entanto,  têm  sido  duas  as  

linhas  de  força  principais  no  processo  de  ensino  da  escrita  em  LE:  a  escrita  como  

produto  e  a  escrita  como processo.  Podemos  afirmar,  de  um modo genérico,  que  o  

foco primordial das abordagens que encaram a escrita como produto é a elaboração 

de um texto final, livre de erros gramaticais e que será eventualmente corrigido para 
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a atribuição de uma nota. O modelo seguido é linear e envolve os seguintes passos: 

planeamento, produção textual, edição final e quase nenhum tipo de feedback. A base 

principal para a avaliação é a correção gramatical. Outros fatores como adequação, 

relevância e propósitos comunicativos não são normalmente tidos em conta. Há um 

cuidado desmesurado com o desenvolvimento de habilidades ligadas à competência 

linguística, sendo relegados a um segundo plano os restantes componentes da 

competência comunicativa do aluno de LE: a vertente textual, sociolinguística, 

pragmática, ou estratégica.  

Alguns exemplos de atividades escolares, na perspetiva da escrita como 

produto são: respostas a perguntas de modo a formar um texto (composição 

controlada); cópias de outros textos; reescrita de textos (passar do presente para o 

passado, por exemplo); escrita de frases soltas sobre ilustrações fornecidas 

previamente; preenchimento de lacunas deixadas num texto; escolha correta entre 

dois ou mais itens gramaticais (ou lexicais) num grupo de frases; etc. Embora muitas 

dessas atividades possam ser utilizadas para a aprendizagem de itens gramaticais ou 

lexicais, elas não podem ser consideradas tarefas de produção textual, pois falta-lhes 

o essencial: o propósito comunicativo do texto a ser produzido, ou seja, a intenção 

comunicativa implícita e o público-alvo pretendido.  

Por outro lado, a abordagem processual, uma das propostas didáticas da 

escrita com maior difusão nas últimas décadas, arranca, sobretudo, do lugar que, no 

processo da escrita, concedem Flower & Hayes (1980, 1981) à ativação dos 

conhecimentos prévios, às estratégias de autorregulação, à compreensão dos 

constrangimentos de género, às técnicas para ajudar os alunos na revisão e edição de 

textos, ao feedback fornecido nas interações entre os participantes envolvidos 

(colegas, amigos, professor, pais, etc.) e ao desenvolvimento da perceção do público-

alvo e dos seus efeitos no estilo, conteúdo e registo do texto. Além de integrar 

aspetos cognitivos pela participação ativa do autor durante a produção textual, a 

escrita é basicamente pensada, segundo estes autores, como uma atividade social 

dependente não só dos contextos sociais onde é produzida e para os quais se dirige, 

mas também da colaboração entre pares. 

Nessa mesma linha de pensamento, Daniel Cassany (2004) também sublinha 

a importância do processo da escrita: 
En el enfoque procesual, el  objeto principal de aprendizaje son los procesos compositivos de 
composición, de modo que se presta más importancia al proceso (la composición) que al 
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producto (el texto), y más atención a las destrezas del sujeto (el aprendiz) que a las 
propiedades del producto (la escritura). (Cassany, 2004: 930) 

Hoje a língua escrita é vista – social, histórica e cientificamente – como um 

rico instrumento de comunicação. As diferentes formas de discurso permitem que 

mensagens da mais diversa natureza sejam transmitidas e interpretadas num processo 

ativo e de interação entre sujeitos (produtores e leitores) por meio dos textos que 

elaboram. 

Temos que realçar que a escrita cumpre um papel fundamental na aquisição 

de conhecimentos e engloba em si uma série de ações e de mecanismos de 

aprendizagem que fazem parte da construção dos saberes linguísticos e culturais do 

aluno. A necessidade da escrita é transversal a todos os domínios do saber. Em todos 

os cursos de qualquer nível de ensino, para aprendermos, escrevemos e para 

provarmos que sabemos, escrevemos. 

Aprende-se a escrever escrevendo, e, ainda que seja necessário treinar a 

escrita, essa tarefa não pode ser proposta aleatoriamente. É preciso que o individuo a 

exercite e aplique como parte de um plano de ação mais alargado, onde intervêm a 

prática de outras habilidades, como defende David Sánchez:  
Debemos advertir que la expresión escrita no se puede entender de forma independiente del 
resto de las competencias de la lengua. En ocasiones, el docente no se percata 
convenientemente de que la producción escrita incluye el resto de habilidades lingüísticas. 
(Sánchez, 2009: 16) 

 
Entendida de este modo, a escrita acaba por englobar e materializar todas as 

competências que o aluno desenvolve durante a sua aquisição de uma LE, sendo, na 

sua maior parte, responsabilidade do professor planear, organizar e promover 

diferentes situações de interação entre os alunos, e de estes com o objeto de 

conhecimento – a escrita – e os diferentes componentes e fases envolvidos. 

Podemos afirmar que a escrita depende, em muito, da concentração e do 

tempo despendido pelos alunos na sua aprendizagem e aperfeiçoamento. A 

necessidade de investir um certo período de tempo na organização e 

desenvolvimento de ideias, na escrita e reescrita, até à apresentação da versão final 

do texto, transforma o tempo numa condicionante à qual não podemos escapar. No 

entanto, o fator tempo deve ser tomado como a garantia de que o aluno está 

envolvido num processo árduo, que tem dele toda a sua atenção, proporcionando-lhe 

a hipótese de desenvolver e praticar o seu conhecimento linguístico e do mundo, bem 

como o de expressar toda a sua idiossincrasia como indivíduo. 
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O desenvolvimento tecnológico e os novos meios de escrita que dele resultam 

colocam vários desafios à escola que não são fáceis de resolver. Afetam 

necessariamente um objeto escolar e a forma de o ensinar. Se por um lado, são postas 

em causa normas e convenções estáveis, por outro, abrem-se novos caminhos para 

usos da linguagem que a escola não pode ignorar. Tem sim de os passar a integrar 

nos seus próprios processos de ensino, caso contrário distanciar-se-á cada vez mais 

do mundo em que está inserida e para o qual tem de preparar aqueles que a 

frequentam. 

Em primeiro lugar, consideremos as implicações resultantes do recurso ao 

processador de texto. Instrumento versátil, facilmente ajustável à natureza do 

processo de escrita, permite o aparecimento de qualquer uma das suas componentes – 

planificação, redação ou revisão – nos momentos que o sujeito considerar mais 

adequados, facilitando a produção do texto e a sua transformação e aperfeiçoamento 

sem os custos que isso tem quando se escreve com papel e lápis (Barbeiro, 1990; 

Carvalho, 2003). Permite mover partes do texto e reorganizá-lo, incorporar trechos 

construídos noutros momentos ou integrar passagens de outros textos, constituintes 

de outros ficheiros ou documentos. Facilita ainda a correção através do recurso aos 

corretores ortográficos e permite a edição final do texto num formato facilitador da 

leitura, pela seleção de tipos e tamanhos de letra, definição de espaçamentos, 

margens, etc. 

Como refere Sánchez: 
[...] las prácticas explícitas de escritura en la clase, cuyo objetivo es incrementar las  
capacidades compositivas del alumnado, son escasas, breves y, en cierto modo, sometidas a 
la práctica de los contenidos lingüísticos estudiados en la lección. El estudiante dedica poco 
tiempo a escribir, carece de modelos reales, de orientaciones procesuales de lo que debe 
hacer durante el proceso de redacción y recibe escasas correcciones efectivas. (Sánchez, 
2009: 22) 

 

Apesar de esta ser a realidade nas nossas salas de aula, existem cursos em que 

os alunos do ensino secundário são confrontados com a obrigatoriedade da realização 

de um exame nacional, com um peso de 30% na avaliação final da disciplina, como é 

o  caso  do  Curso  Geral  de  Línguas  e  Literaturas  -  Formação  Específica  -  em que  a  

Língua Estrangeira é uma disciplina de formação específica, apresentando uma carga 

horária semanal de 4,5 horas (Fernández, 2002: 3). Em termos de critérios de 

avaliação das LE no ensino secundário, a avaliação escrita tem um peso de 60% e a 
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oralidade de 30%, ficando os restantes 10% para as atitudes e valores1.  É  por  este  

motivo, e não só, que nestes casos de ensino/aprendizagem de LE, uma das 

prioridades deve ser a escrita e devemos mobilizar todos os nossos esforços para 

ajudar os alunos a superar as suas dificuldades. 

 

1.2 Os alunos e a escrita 

A maioria dos alunos apresenta bastantes dificuldades na forma escrita da 

língua, resultantes de vários fatores, entre eles, a falta de acompanhamento, tanto no 

contexto familiar, como no contexto escolar; o reduzido número de aulas destinado a 

trabalhar essa competência e os recursos utilizados, entre outros. Estas dificuldades 

parecem ser insignificantes e não são, aparentemente, sujeitas a muita intervenção. 

No entanto, com o passar do tempo, vão-se afirmando, consolidando e manifestando, 

provocando a tal “crise” pela qual a escrita está, supostamente, a atravessar. Mas será 

realmente assim? 

Em parte, o ensino ainda se baseia na conceção tradicional da linguagem e 

com isso anula-se o caráter interativo da escrita, descaracterizando-a como lugar 

de interação e de diálogo entre sujeitos. O problema de não se escrever bem ou não 

se gostar de escrever está na maneira como se trabalha esta competência na sala de 

aula. Os alunos veem os seus textos como inúteis pois não vão ser utilizados em 

contexto real e, muitas vezes, o tema proposto não vai ao encontro dos seus 

interesses pessoais. Tudo isto cria uma certa desmotivação na hora de compor textos 

escritos porque não sabem o que escrever e pior não sabem como escrever.  

Recordo-me que como aluna, ao longo do meu percurso escolar, raramente 

produzi textos escritos nas aulas de LE. No entanto, os testes escritos incluíam 

sempre uma composição. Ou seja, a minha avaliação dependia da minha prestação 

em termos de capacidades de escrita que não tinham sido nem treinadas, nem 

trabalhadas ou melhoradas em contexto de sala de aula. 
In school, students usually write because their teacher tells them to, the assignment is due the 
next day, and they want to pass the course. In the world outside the classroom, people write 
for real purposes: They write grant applications, poems, memos, instructions, reports, and 
new articles. It can be a challenge to bring this sense of reality into the classroom; everyone 
in the class understands that part of the purpose of any task is to practice and display writing 

                                                             
1 Segundo as indicações do Gabinete de Avaliação Educacional (GAVE) no que se refere à avaliação 
no Ensino Secundário (Recuperado a 19 julho 2013, de: http://www.gave.min-edu.pt/np3/10.html) 

http://www.gave.min-edu.pt/np3/10.html)
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skills. To the extent that it is possible, however, L2 writers will be well served if their writing 
activities can be given a sense of purpose. (Williams, 2004: 75) 
 
Como referimos em parágrafos anteriores, o sistema de avaliação dos alunos, 

de uma forma geral, assenta numa forte componente escrita. Para isso é importante 

que o professor sirva de guia aos seus alunos durante o processo de escrita e converse 

com eles sobre o seu trabalho ao longo de todo o processo.  

Há alguns anos os professores queixavam-se que os alunos não liam, nem 

escreviam. Atualmente, pelo contrário, deparamo-nos com um fenómeno que pode 

ser o responsável pela revalorização da escrita entre os alunos de hoje e é mais um 

sinal de como a escrita é importante e está presente no nosso quotidiano. Ao que 

parece as TICs e as novas formas de entretenimento dos adolescentes e dos jovens 

são marcadamente escritas. O uso do telemóvel, dos smartphones, dos tablets e 

netbooks, entre outros, alargou e intensificou a prática da escrita. A escrita passou a 

fazer parte do dia-a-dia dos jovens que comunicam por escrito com a sua rede de 

amigos. Criados no mundo “sempre ligado” dos meios de comunicação e da Internet, 

os alunos de hoje têm expectativas e estilos de aprendizagem diferentes das gerações 

anteriores. Todos eles consultam o seu correio eletrónico e leem e escrevem nas suas 

páginas pessoais destas novas invenções tecnológicas. Concluímos então que hoje 

afinal as novas gerações escrevem, mas em novos modelos de escrita. Esta escrita 

tem regras próprias, géneros novos e desloca para o discurso escrito traços da 

oralidade. Cassany descreve este novo fenómeno que revitalizou a escrita da seguinte 

maneira:  
Estamos viviendo una auténtica migración del escrito analógico (papel, bolígrafo) al 
electrónico o digital (ordenador, Internet), que está imponiendo nuevos géneros, registros y 
procesos de comunicación. La investigación sobre los géneros electrónicos distingue los 
sincrónicos (chat, simulaciones) de los asincrónicos (correo electrónico, Web, foro de 
discusión), según si los interlocutores interactúan simultáneamente o no. En algunos casos se 
desvanecen las distinciones tradicionales entre lo oral y lo escrito […] (Cassany, 2004: 919-
920) 

 
Uma das críticas que se costuma fazer a estes tipos de escrita prende-se com 

os cortes e abreviaturas que os alunos habitualmente transpõem para os escritos da 

aula, em suma, uma reinvenção do código escrito ou, segundo outros, uma 

deterioração desse mesmo código. No entanto, essa informalidade presente na 

escrita, neste contexto virtual, pode ser produto de uma das características típicas da 

Internet, que é a rapidez.  
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Os adolescentes, ao escreverem teclando, preocupam-se mais com a 

comunicação em si, ou seja, em se fazerem entender, e, ao escreverem de forma 

rápida, relegam a norma da língua para segundo lugar. O que de facto convém 

realçar, e que é realmente positivo, é que afinal a escrita está presente nos hábitos dos 

alunos.  

Recorrendo às  TICs,  os  alunos  têm a  possibilidade  de  utilizar  a  escrita  para  

mostrar as suas ideias, comunicar-se e trocar experiências. Representam e divulgam 

o  seu  próprio  pensamento,  trocam  informações  e  constroem  conhecimento,  num  

movimento  de  fazer  e  refazer,  que  promove  o  seu  desenvolvimento  pessoal,  de  

grupo, e a sua compreensão da realidade. Dão azo ao rompimento das paredes da sala 

de aula e da própria escola, passando a integrá-la na comunidade envolvente e 

aproximando o objeto do estudo escolar da vida quotidiana, transformando-nos numa 

sociedade de aprendizagem e também da escrita (Almeida, 2001). 

Atualmente a escola já não satisfaz tanto os seus alunos como antes. Eles não 

têm interesse nos conteúdos apresentados, pois muitos estão fora de suas 

necessidades. Apresentam-se como indivíduos que não se separam de seus portáteis, 

nem telemóveis, e são assíduos utilizadores da Internet. São alunos, pertencentes à 

geração de nativos digitais (Marc Prensky, 2006), ou seja, aqueles que já nasceram 

no meio de tecnologias digitais, como o computador e a Internet. Então porque não 

trazer isso mesmo para a escola e utilizá-los no ensino/ aprendizagem de uma LE? 

Aí mesmo que reside o desafio para os professores. É fundamental 

compreender e aproveitar essas tecnologias para construir novas formas de 

aprendizagem, trazendo ao espaço escolar uma nova dinâmica para se aprender, onde 

para  se  ensinar  também  se  impõe  um  novo  professor,  sobre  este  desafio  Behrens  

afirma que: 
 

[...] o paradigma emergente busca provocar uma prática pedagógica que ultrapasse a visão 
uniforme e que desencadeie a visão de rede, de teia, de interdependência, procurando 
interconectar vários interferentes que levem o aluno a uma aprendizagem significativa, com 
autonomia, de maneira contínua, como um processo de aprender a aprender para toda a vida. 
(Behrens, 2005: 111) 

 

Nesse sentido, uma das plataformas potenciadoras de aprendizagens 

diferenciadas da Web 2.0 são, como veremos em capítulos mais adiante, as redes 

sociais. Pois nelas há um intercâmbio escrito interativo, curto e rápido, uma escrita 

mais espontânea e simplificada, com bastantes traços de oralidades. Como adianta 

Cassany: 
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Lo más corriente hoy es escribir en una pantalla que verifica la ortografía en tiempo real: a 
medida que tecleamos el verificador subraya las palabras que no reconoce; algunos 
programas  incluso  usan  el  color  (  rojo  o  verde)  o  la  línea  (  continua  o  descontinua)  para  
distinguir varios tipos de error: ortografía y léxico o gramática, repeticiones, etc. (…) el 
verificador, junto con otros recursos lingüísticos en línea (…) puede ser la excusa y el punto 
de partida para plantear un aprendizaje significativo y útil de la ortografía. (…) los chicos 
usan el verificador de manera mecánica, ingenua y acrítica. (Cassany, 2012: 183-184)  

 

1.3 O papel do professor 

 
A forma tradicional como os professores respondem à escrita dos alunos é 

através  de  comentários  escritos.  Mas,  para  que  os  comentários  sejam  efetivos  é  

necessário que sejam descritivos, específicos, sem juízos de valor e adequados às 

competências  do  aluno.  Apesar  de  os  comentários  escritos  permitirem  o  registo  de  

certos aspetos do texto para os quais o professor deseja chamar a atenção, a 

autoavaliação e a revisão de aspetos mais globais do texto é favorecida pela 

discussão de ideias proporcionada pelas conferências e contactos diretos com o 

professor e com os pares. Tal como refere Cassany: 

Debemos animarles a comentar con sus compañeros lo que escriben, además de recibir la 
atención individualizada, frecuente y rápida del  docente. Leer lo que escribieron los 
compañeros, explicar las impresiones personales que causan esos textos y escuchar las 
opiniones de los otros sobre los textos propios son también actividades importantes de la 
clase de redacción. (Cassany, 1999: 16) 

 
O professor tem que redefinir o seu papel dentro e fora da sala de aula e estar 

atualizado não só relativamente aos conteúdos que leciona, mas também para com os 

recursos e meios que utiliza para os transmitir. 

Não é fácil ler para encontrar erros e melhorar o texto, mas a leitura de textos 

ajuda na escrita de um outro texto, quanto mais não seja na aquisição de vocabulário. 

Um truque para ajudar a melhorar as notas numa disciplina de LE, sobretudo para 

quem exibe dificuldades a nível de vocabulário, de gramática, de interpretação e de 

produção de texto, é arriscar na escrita.  

A interiorização de hábitos de escrita resulta da assiduidade da sua prática, 

aliada a situações de deleite e de reforço da autoconfiança. Escrever sem medo de 

críticas, mas com a certeza de poder contar com os apoios essenciais ao 

aperfeiçoamento de textos, permitirá ao aluno mostrar-se através das suas produções. 

É aí que entra o professor. 
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O que normalmente acontece é que os alunos recebem os seus textos com as 

correções dos professores e arrumam-nas, não voltam sequer a refletir sobre o que 

escreveram. Lobato e Gargallo (2004) citam Cassany relativamente às medidas que o 

professor deve ter em conta ao corrigir um texto de um aluno: 

1. Corrige sólo los errores que el alumno puede aprender. 
2. Corrige mientras el alumno escribe o mientras tenga fresco lo que ha escrito. Tutoriza en 
clase los grupos y las parejas que están escribiendo. 
3. Corrige las versiones previas al texto (borradores, esquemas). 
4. Habla con los autores, si es posible, antes de marcar gráficamente el texto. 
5. Indica los errores y pide a los alumnos que busquen soluciones y mejoras. Negocia con el 
aprendiz un sistema claro de anotación. 
6. Da instrucciones para mejorar el escrito: reescribe el texto, amplia el párrafo tercero, añade 
más puntos o comas en el segundo párrafo, etc. 
7. Deja tiempo en clase para leer y comentar las correcciones. 
8. Enseña al alumnado a autocorregirse con guiones, pautas, diccionarios, gramáticas. 
9. Utiliza la corrección como un recurso didáctico y no como una obligación. Varía las 
técnicas. 
10. Adapta la corrección de cada texto a las necesidades y los intereses de su autor.  
 

 (Lobato & Gargallo, 2004: 938) 
 

É por isso importante que o professor proponha aos alunos atividades que 

lhes  desenvolvam  o  domínio  da  LE,  relativamente  ao  tema  sobre  o  qual  se  vai  

escrever, antes e durante a composição (ler textos sobre o tema, trabalhar o léxico e a 

construção de frases e dar a conhecer estruturas gramaticais que lhes possam ser 

necessárias para se expressarem sobre o tema em si). 

Tal como, no Programa de Espanhol Continuação, demonstra Fernández 

(2002: 25): “A tarefa fundamental do professor é a de criar as condições adequadas 

que propiciem a aprendizagem […] Deverá intervir ajudando os alunos, favorecendo 

experiências satisfatórias ao empregarem a língua espanhola, tornando-os mais 

fluentes.”  

Também Cassany refere que o professor deverá ter em conta os interesses e 

necessidades dos alunos e assim capacitá-los de competências linguísticas que lhes 

sejam úteis futuramente: 
 

Las funciones que desempeña la escritura en E/LE son múltiples y variadas según los 
conocimientos previos y las necesidades del alumnado, además del enfoque metodológico 
elegido. Teniendo en cuenta esa versatilidad, resulta imprescindible que el profesorado sea 
consciente de las características y de las posibilidades que ofrece la escritura para desarrollar 
la adquisición del español y que sepa sacar provecho de ellas en todas las circunstancias. 
(Cassany, 2009: 52) 

 

Na escola, as informações são transmitidas sem que os alunos necessitem 

delas, e por isso, a função principal do professore deve ser o de criar dúvidas e 
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“provocar  a  sede”,  a  ânsia  de  conhecimento.  Há  que  procurar  novas  formas  de  

desafiar os alunos, daí que o papel de desafiador do professor deva ser 

continuamente aperfeiçoado. Planear uma aula significativa quer dizer, em primeira 

análise, procurar formas criativas e estimuladoras de “espicaçar” as estruturas 

conceituais dos alunos.  

A verdadeira aprendizagem ocorre quando o propósito dos alunos é entender 

o significado daquilo que estudam, levando-os a relacionar o conteúdo com as suas 

aprendizagens anteriores e as suas experiências pessoais. Ou seja, partir daquilo que 

o aluno já sabe, reforçá-lo e valorizá-lo, fazê-lo sentir-se parte do processo de 

aprender e, assim, elevar sua autoestima. 

A produção/interação escrita deve surgir no final da unidade didática, como 

uma tarefa derradeira, depois de trabalhados os conteúdos temáticos, lexicais, 

gramaticais,  para  que  quando  os  alunos  se  confrontem  com  o  ato  de  escrita,  já  

estejam familiarizados, saibam o que têm de fazer e se sintam preparados para o 

momento de escrita. Isto não significa que não poderá aparecer noutros momentos, 

todas as estratégias são válidas, desde que enquadradas. 

A escassez de exercícios ou atividades que poderão envolver a produção 

escrita deve ser colmatada por parte dos professores de LE dada a importância da 

componente escrita na aprendizagem de um idioma. Para isso é igualmente 

importante organizar a aula de modo a que os alunos possam interagir entre si e 

troquem ideias.  

É neste contexto que o Facebook pode surgir e abrir novas perspetivas face à 

prática da produção/interação escrita que frequentemente é encarada pelos alunos 

como algo aborrecido, como poderemos encontrar no segundo capítulo deste 

trabalho. 
 

1.4 A motivação para a escrita 

Como  temos  vindo  a  defender  em  parágrafos  anteriores,  é  necessário  que  a  

escrita na escola seja realizada de modo a envolver o aluno num contexto que o 

aproxime da realidade e desperte nele a motivação para a escrita, pois esta é a chave 

que regula a propensão para o aluno lutar pelo seu sucesso escolar, superando alguns 

dos obstáculos que lhe assomam ao longo do seu percurso escolar.  



 
 

15 
 

Há que pensar na motivação, como uma condição interior que estimula, 

orienta e centraliza os esforços que nos permitem alcançar determinados objetivos. 

Sendo assim, os impulsos, necessidades, incentivos, interesses, pressão social, 

expetativas, entre outros fatores, é que nos fazem sentir motivados para uma 

determinada ação. O fenómeno da motivação, como é individual, é necessariamente 

complexo, variando, por isso, de pessoa para pessoa.  

A motivação é definida de acordo com várias teorias e provém do termo 

latino movere, que significa mover. Existem diversos tipos de motivação, no entanto 

para o enquadramento do nosso trabalho interessa-nos a motivação extrínseca e a 

motivação intrínseca. Assim, dependendo dos fatores em causa e especificamente em 

relação à escrita em LE, McLeod (1987) expõe dois tipos de motivação: a intrínseca 

e a extrínseca. Entenda-se por motivação intrínseca a propensão natural de procurar e 

vencer desafios, tendo por base os nossos próprios interesses e capacidades, que não 

requerem de recompensa, visto serem do foro pessoal de cada indivíduo, constituindo 

por si só um prazer. A motivação extrínseca é o que nos leva a fazer algo com o 

objetivo de sermos recompensados ou de não sermos lesados. As motivações são 

relevantes para o processo de ensino/aprendizagem, pois ao estimular a curiosidade 

dos alunos estamos a incitar a sua motivação intrínseca. Porém não devemos 

menosprezar a importância da recompensa em determinados contextos, ou seja a 

motivação extrínseca. 

Relativamente ao tema do nosso trabalho, é possível fazer com que os alunos 

criem  mais  gosto  pela  escrita,  e  para  isso  é  suficiente  que  as  aulas  sejam  

diferenciadas e atrativas e que os professores estejam dispostos a ouvir, a orientar e a 

colaborar. Deve-se motivar e estimular os alunos para a aprendizagem de uma LE 

por meio de atividades que proporcionem a interação, a exploração do idioma e a 

interiorização de vocabulário. 

A aprendizagem abarca várias questões e condições básicas, entre elas a 

motivação, o interesse, a capacidade de partilhar experiências e a de interagir nos 

diferentes contextos. Assim, o desafio dos professores deverá ser o de despertar 

motivos para a aprendizagem, tornar as aulas interessante e trabalhar com conteúdos 

significativos para os alunos para que estes os possam partilhar experiências fora do 

contexto escolar.  

É preciso ter um motivo para escrever, uma razão para dizer alguma coisa. 

Independentemente de a motivação ser intrínseca ou extrínseca, para o processo de 
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ensino e aprendizagem, o mais importante é o aluno estar motivado, e não os rumos 

dessa orientação, conforme ressalta Figueiredo (2005). Um aluno motivado estará 

com certeza mais inclinado a assumir maior responsabilidade pela sua própria 

aprendizagem (autonomia). 

Na maioria das vezes, a aprendizagem de uma LE gera alguma ansiedade nos 

alunos e a sala de aula é um ponto que se torna bastante propício a isso (Mastrella, 

2005).  O  aluno  de  LE  é  submetido  a  correções  e  avaliações  e  é  precisamente  esse  

meio que poderá trazer sentimentos de frustração, tensão e incapacidade, quase 

sempre ligados à ansiedade. Conforme salientado por Figueiredo (2005), a escrita é 

uma atividade  tanto  cognitiva  como emocional,  uma vez  que  sentimos  e  pensamos  

durante todo o seu processo. Por vezes, a desmotivação sentida pelos alunos pode 

advir da frustração de não se ter alcançado proficiência através do estudo formal ou 

pelo insucesso em sistemas de avaliação (exames, notas, etc.). Normalmente, 

experiências anteriores de resultados negativos podem desencorajar o aluno para uma 

nova tentativa. 

Um  outro  fator  importante  é  a  relação  entre  o  professor  e  os  alunos.  A  

ansiedade sentida pelo aluno pode ser aumentada dependendo de como se dá a 

interação professor-aluno. O orgulho, a satisfação, o facto de não ter medo de falhar 

e ser capaz de interpretar eficazmente o feedback, são fatores relevantes de todo este 

processo. O facto de um aluno querer aprender, não é por si só, razão suficiente para 

realizar com êxito uma atividade. A motivação do querer aprender está na 

planificação, na perceção do que se quer e de como se quer aprender e ainda na 

procura de novas informações.  

Como veremos mais adiante, o Facebook surge como um novo cenário para 

aprender a aprender e aprender com o outro, ou seja, aprender a conviver 

virtualmente, num processo interativo pedagógico comunicacional que emerge no 

ciberespaço. Essa rede social viabiliza que o professor utilize diferentes 

metodologias para estimular e motivar os alunos no seu processo de aprendizagem. 

Optámos por trabalhar com o Facebook, tendo em conta a forte adesão e gosto 

manifestado pelos alunos em utilizar esta ferramenta, seria de esperar ter alunos 

motivados e autónomos com condições para interagir ao longo de toda uma unidade 

didática.  

Defendemos que a motivação impulsiona os alunos a participar no Facebook 

e faz com que eles permaneçam nessa prática. É importante motivar os alunos para 
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comentar com os seus colegas o que escrevem, a lerem o que escreveram e ouvir a 

opinião dos outros sobre os seus próprios textos. Os jovens, ao escreverem, por 

exemplo, no mural do seu Facebook, encontram abertura suficiente para colocar um 

comentário sobre a sua vida, uma frase de uma canção que condiga com aquilo que 

estão a sentir ou a pensar naquele momento - já que há sempre uma pergunta ao 

utilizador motivando-o a responder “Em que estás a pensar?”. Claro que nem sempre 

se responde a esse pergunta, mas procura-se utilizar esse campo para se apresentar 

aos seus amigos da rede e estabelecer interações com os mesmos para fins de 

diferentes comunicações.  
 
A internet pode ser uma grande aliada para resgatar nos alunos motivações e estímulos 
perdidos, pois, além de oferecer muitas possibilidades para um enriquecimento 
informacional, possibilita o resgate de um destinatário real para as produções escolares, o que 
pode repercutir em um interesse maior no ensino da língua materna. (Magnabosco, 2009: 56) 
 
 

 
 
2. A produção e a interação escritas no ensino/aprendizagem de LE 

 
2.1 Na aula de ELE 

No ensino das LE percebemos que, entre as dificuldades mais comuns, estão 

a falta de interação, de conversação e interpretação na língua alvo, bem como de 

aplicação de conteúdo extra aula, pois geralmente o professor trabalha com turmas 

muito  grandes,  e,  não  atende,  por  isso,  às  necessidades  de  todos.  Hoje  uma  turma  

pode chegar aos 30 alunos. No entanto, sem dúvida alguma, o principal objetivo da 

aprendizagem de línguas é levar os alunos a usar essa língua alvo para comunicar e a 

escrita constitui precisamente uma das saídas para mostrarmos as nossas emoções e 

pensamentos.  

Quando se pede ao aluno que crie algo, significa que o professor já trabalhou 

toda uma série de conhecimentos (input) que o aluno já domina e chegou o momento 

do aluno pôr em prática esses conhecimentos ou competências que desenvolveu 

(output).  

A atividade escrita torna-se, portanto, um momento de fusão de tudo o que é 

trabalhado ao longo da unidade didática. As aulas são o momento em que se mune o 

aluno das competências que virá a utilizar quando se encontrar sozinho e se vir 

confrontado  com  a  necessidade  de  comunicar  (oralmente  ou  por  escrito)  na  LE.  A  
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escrita requer algum cuidado e dedicação, tanto por parte dos professores que detêm 

o papel de desenvolver apropriadamente estratégias/atividades que visam obter bons 

resultados no processo de ensino-aprendizagem, como da parte dos alunos no que se 

refere ao seu interesse e motivação.  

As atividades de escrita propostas nas aulas de língua estrangeira devem ter 

uma ligação e aplicação muito prática na vida real. Para conseguirmos uma escrita 

mais efetiva, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (doravante 

QECR), segundo Sanchéz (2009), insiste na necessidade de introduzir materiais 

autênticos pois é “la vía más efectiva para que se produzca un output que propicie el 

uso real de la lengua y que permita la comunicación del estudiante por medio del 

canal escrito” (p. 14) e sugere a introdução das seguintes atividades escritas:  

- preencher formulários e questionários; 
- escrever artigos para revistas, jornais, boletins informativos, etc.; 
- produzir cartazes para afixação; 
- escrever relatórios, memorandos, etc.; 
- tirar notas para uso futuro; 
- anotar mensagens ditadas, etc.; 
- escrita imaginativa e criativa; 
- escrever cartas pessoais ou de negócios, etc. 

 (QECR, 2002: 95) 
 

Todo o processo de escrita é uma “expressão interativa”, onde existe uma 

materialização de informações, de ideias, de intenções, de sentimentos, enfim de tudo 

o que pretendemos compartilhar com o outro.  

Um outro aspeto, também ele relevante neste trabalho, é a questão da 

interação, e, facilmente percebemos que numa sala de aula, na maioria das vezes, o 

professor não consegue dar atenção a todos os alunos; quer por falta de oportunidade 

ou de tempo e até mesmo timidez, estes não costumam participar livremente para 

emitir as suas opiniões e/ou dúvidas. Sabemos, no entanto, que o inverso sucede em 

ambientes virtuais de aprendizagem, nos quais todos têm acesso. Até os alunos mais 

tímidos passam a interagir e a perguntar mais, a revelar-se aos outros, desbloqueando 

assim a relação professor/ aluno. Muitos passam a expor-se mais livremente, 

inibindo-se cada vez menos nas suas participações. 

Tal como apontam Wu, Yen & Marek: 

In teaching EFL writing process writing is usually an effective method to calm down 
students anxiety and stimulate their interest and motivation However, it is rather difficult to 
put it into practice in a large  sized class. Therefore the advantages of the Internet are taken 
into consideration. (Wu, Yen & Marek, 2011: 120) 

 
Para potenciar a interação escrita, o QECR sugere também algumas atividades:  
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- transmitir e trocar notas, memorandos, etc., quando a interação é impossível e inapropriada; 
- corresponder-se por carta, fax, correio eletrónico, etc.; 
- negociar o texto de acordos, contratos, comunicados, etc., reformulando e trocando 

rascunhos, alterações, correções, etc.; 
- participar em conferências em linha ou fora de linha. 

 

 (QECR, 2002: 122) 
 

O programa homologado de Espanhol, no que concerne à escrita para o 

Ensino Secundário, propõe para 10.º ano de continuação os seguintes objetivos: 

- Resolver as situações mais usuais de comunicação; 
- Tomar parte numa conversa improvisada sobre temas familiares; 
- Contar experiências e acontecimentos; 
- Exprimir as suas ideias e justificá-las; 
- Contar o argumento de um livro ou de um filme e expressar reações; 
- Escrever um texto simples e coerente sobre temas familiares ou de interesse pessoal; 
- Escrever cartas pessoais para contar experiências e impressões. 

(Fernández, 2002: 9, 10) 

É através da aprendizagem nas relações com os outros que construímos os 

conhecimentos que permitem o nosso desenvolvimento mental (Vigotsky, 1999). A 

interação é necessária porque temos consciência de que o indivíduo só cresce quando 

compartilha e constrói a sua aprendizagem a partir da interação e do contato com o 

outro. Ela é inerente a qualquer situação de aprendizagem, seja entre professor e 

aluno seja entre alunos.  

 Essa interação deve ser concretizada em sala de aula ou num ambiente 

virtual, como por exemplo as redes socias, através de um estímulo para que os alunos 

troquem ideias e opiniões. Essas trocas devem ser breves e em pequenos grupos para 

se evitar a dispersão e perda de foco. A partir do momento em que um aluno ouve ou 

lê  a  opinião  de  um colega,  reflete  sobre  o  que  ele  diz  e  ele  tem a  oportunidade  de  

ratificar ou retificar a sua opinião. 

Tal  como  podemos  encontrar  no  programa  de  Espanhol  para  o  ciclo  de  

ontinuação: 
Escrever só para aprender a escrever, sem ter em conta a necessidade e o interesse de 
comunicar, não só é uma actividade desmotivadora, como também distorce o processo de 
expressão escrita. Na aula, é preciso que tudo aquilo que se escreve seja para ser lido pelos 
colegas, por outros interlocutores – numa revista escolar, afixado na sala ou na escola, via 
Internet –, e também pelo professor como interlocutor e não só como corrector. (Fernández, 
2002: 25) 

 

O processo de aprendizagem já não depende de um espaço físico, limitado às 

quatro paredes de uma sala de aula. E, sendo a escrita, uma das destrezas essenciais 

na aprendizagem de LE, muitas aplicações tecnológicas da Internet podem e devem 

ser aproveitadas para o ensino/aprendizagem de LE. Como é o caso das redes sociais. 
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Neste sentido Gregory e Kuzmich (2005) propõem que:  

By publishing, learning, and sharing ideas, deepen their thinking and receive direct feedback 
from peers, experts, and other teachers. Relevant and current feedback is a powerful learning 
tool. Both synchronous (live, or real time) and asynchronous (not is real time) methods of 
using blogs have merit, depending on the issue and intent of the learning (Gregory & 
Kuzmich, 2005: 155). 

 

Como já referimos, os alunos escrevem mais e com maior fluência e 

satisfação quando envolvidos pessoalmente nos textos que produzem. Normalmente, 

estes são gerados apenas com a finalidade artificial de atender ao pedido do professor 

e da escola. Escreve-se para agradar ao professor, sem ter em conta um outro leitor, 

ou  seja,  ele  compõe  um  texto  para  ser  corrigido  e  já  espera  pelas  observações  e  

comentários sobre o que precisa ser aperfeiçoado. No entanto também acontece, o 

professor corrigir, avaliar e devolver ao aluno o trabalho, e este guarda-o por vezes 

sem sequer ter lido as anotações que o professor levou horas para escrever. 

Instaurando-se assim um processo de ensino e aprendizagem que não leva o aluno a 

refletir nem a transformar sua competência escritora. Para que se incorpore realmente 

uma pedagogia da escrita, é necessário modificar essa prática.  

Assim, os professores necessitam incitar os alunos a preparar os seus textos, 

tendo sempre em conta a exposição ordenada das ideias – para a qual se torna 

necessário o rascunho – a posterior revisão e autocorreção dos erros. Quando um 

aluno concretiza uma atividade, precisa obter um comentário ao seu trabalho, seja ele 

um elogio ou um reparo. 

Também já aqui dissemos que normalmente a etapa final da produção de 

textos serve para avaliar a capacidade de expressão escrita do aluno e é um 

instrumento empregue pela escola para definir o sucesso ou o insucesso do aluno no 

ensino-aprendizagem de uma LE. Consideramos que levar o aluno “a aprender a 

aprender” é o mais importante e a ênfase da educação não deve recair sobre o que os 

professores devem fazer para ensinar bem, mas naquilo que os alunos devem fazer 

para aprender bem.  
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3. As redes sociais e o ensino/ aprendizagem de ELE em Portugal 

 
3.1 Expansão das redes sociais 

 A Internet - rede informática mundial, descentralizada, formada pela ligação 

direta entre computadores - enquanto veículo de expansão das redes sociais de um 

indivíduo, disponibiliza um conjunto de plataformas que possibilitam a interação 

com outros, um exemplo disso são os sites de redes sociais (Social Network Sites ou 

SNS). 

 Num sentido amplo, uma rede social é uma estrutura formada por pessoas ou 

entidades ligadas entre si por algum tipo de relação ou interesse em comum. As redes 

sociais virtuais podem ser definidas como agrupamentos, surgidos através de uma 

interface virtual, software e  aplicativos,  que  permitem,  entre  outras  atividades,  a  

gravação de perfis, com dados e informações de caráter geral e específico, das mais 

diversas formas (arquivo, textos, imagens, fotos, etc.). 

  Nestas plataformas são disponibilizados espaços privados para aos 

indivíduos, com um conjunto de ferramentas que lhes permitem interagir com outros 

na Internet. Com o auxílio destas ferramentas, os utilizadores podem pesquisar 

indivíduos com os mesmos interesses, estabelecer discussões, trocar ligações, 

informações e outros elementos.  

 De acordo com a definição de Boyd e Ellison (2007), o primeiro site de rede 

social reconhecido foi lançado em 1997, o SixDegrees.com. Este site permitia que os 

utilizadores criassem perfis e listas de amigos e, a partir de 1998, navegarem na lista 

de amigos. Entre 1997 e 2001, uma série de sites, começaram a suportar as 

combinações entre criação de perfil, lista de amigos publicamente articulados. A 

partir de 2003, muitos outros SNS foram lançados. Na sua maioria, são páginas Web 

que se baseiam na criação e disponibilização do perfil, socialmente organizados para 

obter uma ampla audiência. Sabe-se que em 2003 nasce Myspace, LinkedIn e 

o Facebook, ainda que a data para esta última não esteja totalmente clara. A partir 

desse momento nascem mais redes sociais como Hi5 e Netlog, entre outras. 

 Com o aparecimento da Web 2.0 alterou-se a forma como se acede à 

informação e como se passou a pesquisar, preparar aulas, planear uma viagem ou a 

comunicar com os outros. Ao contrário da Web 1.0, conhecida como a primeira 

geração da Internet e que na segunda metade do século XX proporcionava apenas 

leitura, a Web 2.0 abraça o ler e o escrever, aqui a informação é dinâmica, partilhada 
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e constantemente atualizada. A ideia de partilha e de fácil acesso esteve implícito à 

sua conceção e contribuiu para o seu sucesso, tendo o seu crescimento excedido 

qualquer expetativa. A Web social ou Web 2.0 continua a surpreender com as suas 

inúmeras ferramentas e aplicações cada vez mais interativas e fáceis de usar, 

tornando-se no meio de comunicação por excelência desta nossa sociedade digital. 

A  Web  2.0  assinala  o  lado  social  e  mais  interativo  da  Internet,  onde  os  

utilizadores têm um papel decisivo na produção, divulgação e acesso à informação, e 

naturalmente, na sua capacidade de processamento e de geração de conhecimento e 

novos espaços e lugares. 

Segundo dados do Eurostat, três quartos dos portugueses partilham conteúdos 

nas redes sociais. Depois de ter sido transmitido que 95% dos portugueses que 

utilizam  as  redes  sociais  têm  uma  conta  no  Facebook,  surge  um  novo  estudo  a  

corroborar essa realidade. Segundo esta mesma fonte, os portugueses são os europeus 

que mais utilizam a Internet para aceder às redes sociais, utilizando-as para a partilha 

de conteúdos e mensagens.2 Portugal teve a maior fatia de utilizadores de Internet a 

publicar mensagens nas redes sociais. Conforme dados do Eurostat, cerca de 75% 

dos portugueses que navegam na Web têm por hábito aceder às redes sociais e deixar 

mensagens neste tipo de páginas. 

 Em Portugal houve um aumento do recurso a estas ferramentas, sendo que em 

2006 a percentagem era de 24% e em 2009 era de 46%. O grupo Eurostat determinou 

ainda as atividades que os utilizadores fazem na Internet, como ler notícias, serviços 

bancários, utilização de redes sociais, informações de viagens, alojamento e criação 

de sites e blogues. Neste segmento, Portugal surge como o país onde os utilizadores 

da Internet mais acedem às redes sociais. A nível de números, 75% dos internautas 

nacionais, utilizaram a Internet para publicar mensagens nas redes sociais no ano de 

2012, como podemos ver no Gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Informação recuperada a 3 junho 2013, de: http://pplware.sapo.pt/internet/redes-sociais-portugueses-
sao-os-europeus-que-mais-as-utilizam/  

http://pplware.sapo.pt/internet/redes-sociais-portugueses-
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Gráfico 1:Utilização das redes socias pelos portugueses em comparação com a média europeia.3 

 

Segundo um estudo realizado pela Marktest e conseguido através de 826 

entrevistas a indivíduos com idades compreendidas entre 15 e 64 anos, residentes em 

Portugal continental e utilizadores das redes sociais, o Facebook é, sem dúvida, a 

rede social mais acedida em Portugal. Dos utilizadores de redes sociais 95% têm 

conta no Facebook4. 

 Os jovens do nosso tempo já nasceram rodeados de ecrãs, telemóveis, tablets 

e acesso ao Google, ao Youtube, ao Facebook, e a outros, enquanto nós, aqueles que 

nascemos antes e fomos ainda educados ainda com papel e caneta somos 

considerados imigrantes e também nós estamos a emigrar para a Web. (Cassany, 

2012) 

Tal como temos vindo a referir, o desenvolvimento tecnológico a que temos 

assistido nos últimos anos tem provocado profundas transformações no uso da 

linguagem escrita. De algum modo, podemos até considerar que revalorizaram a 

escrita uma vez que parece haver muito mais pessoas a comunicar com recurso a ela 

e a fazê-lo com mais frequência.  

 A inserção das redes sociais nas escolas enquanto uma ferramenta no 

processo de ensino-aprendizagem é algo que acontece em muitas instituições de 

ensino. Os alunos trazem para dentro da escola elementos de sua realidade externa, 

através dos seus smartphones e tablets, entre outros, e usam os computadores da 

escola, juntamente com outros recursos eletrónicos para manter essa ligação com os 

outros e com o mundo.  

                                                             
3 Dados e imagem recuperados a 3 junho 2013, de: http://pplware.sapo.pt/internet/redes-sociais-
portugueses-sao-os-europeus-que-mais-as-utilizam/ 
4 Informação recuperada a 3 junho 2013, de: http://pplware.sapo.pt/informacao/redes-sociais-95-dos-
portugueses-tem-conta-no-facebook/ 

http://pplware.sapo.pt/internet/redes-sociais-
http://pplware.sapo.pt/informacao/redes-sociais-95-dos-
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Hoje  em  dia,  as  redes  sociais  cruzam-se  com  o  quotidiano  da  escola,  

envolvem-se nas aulas e atividades, tornando-se num elemento que pode e precisa ser 

explorado pelos professores no desenvolvimento das atividades da escola. Aulas, 

pesquisas, debates, seminários, trabalhos em grupos constituídos por alunos de 

escolas diferentes (até de países e culturas diferentes), contatos (chat,  troca  de  

mensagens através de correio eletrónico, troca de arquivos, etc.) com pessoas 

relacionadas a algum tema em discussão, são apenas algumas atividades que podem 

ser desenvolvidas através do uso das redes sociais na escola.  

A motivação pode ser grandemente influenciada pela expetativa de 

resultados. No Facebook, por exemplo, a expetativa dos alunos pode ser ter “gosto” 

nos seus textos, e assim sentirem-se motivados para continuar a produzir e a partilhar 

mais com os seus colegas. Segundo Cole e Foster (2008: 3), “Online discussions give 

many students the opportunity to express themselves in ways they couldn’t in a 

regular class. Many students are reluctant to speak in class because of shyness, 

uncertainty, or language issues”.  

As mensagens possibilitam a troca de texto com um aluno/aluno, com 

professor/aluno, entre outras possibilidades e podem servir para tirar dúvidas, fazer 

agradecimentos, dar orientações ou simplesmente para interação social entre 

participantes. Segundo Martín Moreno (2004), as redes sociais são ferramentas 

admiráveis  de  promoção  da  aprendizagem  colaborativa,  na  medida  em  que  

incrementam a motivação de todos os participantes no grupo para os objetivos e 

conteúdos de aprendizagem; a aprendizagem alcançada por cada pessoa do grupo 

incentiva a aprendizagem do próprio grupo; favorecem uma maior retenção do que se 

aprende; promovem o pensamento crítico (análise, síntese e avaliação de conceitos), 

ao fornecer oportunidades de debater os conteúdos da sua aprendizagem; a 

diversidade de conhecimentos e experiências do grupo contribuem positivamente 

para o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo que reduzem a ansiedade que 

podem levar a situações individuais de resolução de problemas. 

Segundo Cassany (2012), aludindo a Castañeda (2010), distinguem-se três 

tipos de redes sociais: as que se baseiam na relação entre pessoas (como por exemplo 

o  Facebook);  as  que  enfatizam  a  partilha  de  experiências  ou  atividades  (como  por  

exemplo o Twitter) e as que se focam em objetos, sejam eles fotos, textos, 

apresentações  (como por  exemplo  o  Youtube,  Flickr,  Slideshare),  embora  na  nossa  

opinião também possamos incluir o Facebook neste último grupo. 
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 O Facebook,  o  Twitter  e  o  LinkedIn  são  das  redes  sociais  mais  utilizadas  a  

nível mundial e, por esse motivo torna-se primordial demarcar as principais 

diferenças entre elas.  

 O Facebook foi criado a 4 de Fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e 

alguns colegas, estudantes da Universidade de Harvard, que criaram uma página na 

Internet para que pudessem comunicar entre si, partilhar informação académica, 

enviar mensagens e publicar fotografias. Esta rede foi aberta a todo o público em 

2006 e hoje é a maior rede social no mundo. Caracteriza-se pela sua versatilidade e já 

atingiu em 2012 a espantosa marca de mil milhões de utilizadores5. 

 O  Twitter  é  uma  rede  social  que  permite  aos  utilizadores  enviarem  e  

receberem mensagens de texto com um máximo de 140 caracteres, conhecidas como 

tweets. Esta rede foi criada em Março de 2006 por Jack Dorsey. Esta rede social é 

muito utilizada pelos meios de comunicação social para disseminação de notícias. 

 O LinkedIn  é  uma rede  social  destinada  à  criação  de  contatos  profissionais.  

Fundada em 2002 foi lançada em 2003 e, conta com mais de 225 milhões de 

utilizadores registados. Com um foco nas relações profissionais, permite a 

comunicação e pesquisa de indivíduos que apresentem um determinado perfil para 

fins de recrutamento ou desenvolvimento de laços profissionais (Shih, 2010). 

Para além destas, existem outros tipos de redes sociais, como o Google +, o 

Pinterest, o Tagged, o Flickr, entre outros. Com tanta tecnologia e ferramentas 

gratuitas disponibilizadas na Web, cabe por isso ao professor o papel de saber utilizá-

las para atrair o interesse dos jovens no uso dessas redes sociais favorecendo a sua 

própria aprendizagem de forma coletiva e interativa. 

 

3.1 Singularidade do Facebook na produção e interação escrita 

Inicialmente os utilizadores, para poderem participar nesta rede social, tinham 

que estar inscritos numa instituição de ensino superior, como alunos, professores ou 

funcionários. Atualmente, qualquer pessoa pode participar nesta rede social desde 

que  seja  maior  de  13  anos  e  possua  um  endereço  de  correio  eletrónico.  A  sua  

utilização é gratuita e permite criar um perfil (ou uma página, no caso de marcas, 

                                                             
5 Informação recuperada a 4 outubro 2012, de: http://pplware.sapo.pt/redes_sociais/facebook-atinge-
os-mil-milhes-de-utilizadores/ 

http://pplware.sapo.pt/redes_sociais/facebook-atinge-
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instituições e figuras públicas) contendo informação pessoal, mais ou menos 

detalhada de acordo com a vontade do utilizador. Depois de criar o seu perfil, o 

utilizador pode adicionar amigos que já façam parte do Facebook ou convidar quem 

ainda não faça. Pode ainda subscrever pessoas ou páginas cujos conteúdos lhe 

interesse, mantendo-se a par das atualizações. Face aos conteúdos disponibilizados, o 

utilizador pode realizar três ações: Gostar, que emite um juízo positivo acerca do 

assunto; Comentar, em que manifesta qualquer coisa sobre esse conteúdo; e Partilhar, 

que integra esse conteúdo no perfil do utilizador e informa os contatos deste, os quais 

passam a poder atuar sobre o conteúdo. 

Esta rede social faculta uma vasta lista de ferramentas e aplicações que 

permitem aos utilizadores comunicar e partilhar informação (adicionar fotografias, 

vídeos, comentários, ligações, enviar mensagens, integração com outros websites, 

dispositivos móveis, aplicações de e-mail, RSS feeds e outras tecnologias), assim 

como controlar quem pode aceder a informação específica ou realizar determinadas 

ações (Educause, 2007).   

 A maior parte dos utilizadores desta rede social são adolescentes e jovens, daí 

acharmos pertinente pode tirar-se algum proveito do interesse e da voga desta rede 

social e tentar integrá-la na prática da escrita dos alunos. Tal como nos adianta Ru-

Chu Shih (2010), os alunos podem comunicar e interagir com os outros ao seu 

próprio ritmo e têm tempo para considerar os seus comentários e respostas ao invés 

de se verem confrontados cara a cara numa sala de aula normal. Segundo Shih 

(2011), realizaram-se alguns estudos que mostram que as capacidades de escrita 

podem efetivamente melhorar, utilizando o mural do Facebook como base para a 

leitura e a escrita dos alunos, levando-os a uma interação efetiva e eficaz.  

Com estas experiências que estudaram o uso do Facebook e o seu potencial 

na aprendizagem de LE, podemos destacar algumas das vantagens que advêm de 

trabalhar com o Facebook, como: a simplicidade e rapidez em se trabalhar em grupo, 

a facilidade em usar ferramentas como o fórum e os chats, por exemplo, e o elevado 

grau de conectividade externa, uma vez que se pode utilizar em telemóveis.  

Esta  espécie  de  plataforma  aberta  e  atingível  mostra  o  autêntico  espírito  da  

Web 2.0 pois nesta perspetiva, o Facebook, não só permite a interação entre as 

pessoas através das mais variadas ferramentas, como também se edifica enquanto um 

grande repositório dos serviços da Web social, que é de grande serventia, visto que 

quem quer que pertença a esta rede tem ao seu alcance um grande número de 
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informação num só sítio e com uma grande simplicidade de navegação. Para além 

disto, favorece a troca entre os utilizadores através de comunicação assíncrona (e-

mail interno, mensagens privadas, o mural e discussões públicas) e síncrona (chat, 

mensagens de voz e chamada skype). Relativamente às conversas que os alunos aí 

podem ter, Cassany refere: 
El chat (…) es una charla escrita instantánea entre dos o más personas (…) tiene varias 
utilidades como diálogo entre alumnos y docentes fuera del aula: una tarea formal de 
aprendizaje,  un  espacio  de  apoyo,  un  trabajo  por  parejas  de  revisión  o  elaboración  de  un  
escrito, etc. Se puede chatear para comentar lecturas, aclarar dudas, hacer una entrevista a 
alguien y preparar un examen (…). (Cassany, 2012: 226) 

 
No Facebook podemos encontrar aplicações e funções próprias das redes 

sociais, como também outras aplicações externas, não desenvolvidas pelo Facebook, 

que facilmente podem ser utilizadas e adicionadas ao nosso perfil, estando 

organizadas por áreas, destas passamos a destacar as que podem ter uma maior 

utilidade educativa:  

- Mensagens: envio e receção de mensagens; 

- Grupos: criação de grupos para a turma ou pequenos grupos de trabalho e 

estudo;  

- Ligações: partilha de websites educativos interessantes; 

- Notas: adicionar pequenos textos, reflexões ou observações, que podem ser 

comentadas;  

- Eventos: permite criar eventos como por exemplo, avaliações, proposta e 

entrega de trabalhos, seminários e workshops, com a possibilidade de 

adicionar detalhes (descrição, imagens, vídeos e ligações), convidar pessoas, 

editar e imprimir a lista de convidados e comentar o evento;   

- Fotos: permite carregar e tirar fotos ou criar um álbum;  

- Vídeo: permite gravar e carregar um vídeo;  

- Caixas: ideais para organizar aplicações externas (My delicious, Books iRead)  

- Chat: comunicação em tempo real, ótima para atendimento online aos alunos;   

- Youtube: partilha e publicação de vídeos;  

- My Delicious: armazenar, organizar, catalogar e partilhar os endereços Web 

favoritos;  

- Twitter: serviço de microbloging para partilhar o momento;    

- Favorite Pages: adicionar páginas favoritas do Facebook ao perfil;  



 
 

28 
 

- Slideshare: para partilha de powerpoint e pdf;  

- Quiz Creator: aplicação para criar testes;  

- Polls: aplicação para sondagens;  

- Books iRead: aplicação que permite partilhar livros (que estamos a ler, livros 

lidos ou que gostaríamos de ler), adicionar tags e comentários de amigos;  

- Book Tag: cria listas de livros para leitura da turma, permite criar 

questionários e reflexões sob a forma de comentários sobre os livros; 

- Files: permite armazenar e recuperar documentos no Facebook;  

- Formspring.me: receber e enviar perguntas anónimas;    

- Calendar: para organizar a atividade diária, colocar avisos e partilhar com 

amigos;  

- To-Do List: cria listas de tarefas para recordar no Facebook, também se 

podem partilhar;  

- Study Groups: para trabalhos em grupo, coloca em contacto todos os 

membros do grupo; 

Apesar de se reconhecerem potencialidades educativas a todas as aplicações 

referidas, cabe a cada docente perceber de que forma poderá tirar proveito das 

mesmas, potenciando os benefícios e minimizando as limitações que delas possam 

ocorrer. 

De uma maneira geral podemos dizer que o Facebook potencia a criação de 

uma comunidade cultural virtual e uma aprendizagem social, favorecendo uma 

aprendizagem informal que faz com que se construa o conhecimento e se 

desenvolvam atividades. Parece que faz aumentar a autoestima de muitos alunos, 

estimulando a sua criatividade, o que resulta numa aprendizagem mais espontânea e 

divertida. 

O Facebook pode constituir um recurso excelente para se utilizar fora da sala 

de  aula,  rentabilizando assim mais  o  tempo despendido  em aula  para  outro  tipo  de  

atividades. E não pode por isso ser ignorado pelos professores (Kelly, 2007). Fala-se 

frequentemente da necessidade de trabalhar as quatro destrezas básicas e o Facebook 

permite  o  trabalho  com  quase  todas  elas.  Pode-se  comunicar  oralmente  através  do  

Facebook, colocando vídeos, por exemplo. No entanto, as destrezas que se 

conseguem trabalhar mais facilmente são basicamente a leitura e a escrita. O nosso 

trabalho voltou-se mais para os progressos realizados nas destrezas de escrita, que 
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nas de leitura, na medida em que houve mais oportunidades de avaliar a escrita no 

contexto do Facebook. 

 Tal como podemos ler no artigo publicado por Shih (2010: 829): “Student 

interactions in online discussions can facilitate a learner-centred approach to teaching 

and provide students with an opportunity to practise and learn knowledge and skills 

in a supportive and encouraging environment.” 

Os jovens preferem receber informação rápida e por diversos canais, fazem 

várias coisas em simultâneo, trabalham com fotos, vídeos, textos, interagem 

paralelamente com vários utilizadores; recebem recompensas e retribuições 

instantâneas. Trata-se de uma aprendizagem relevante, útil e divertida. Preferem 

aprender just in time e não just in case (Jukes & Dosag, 2004: 23). 

Os alunos praticam frequentemente as suas habilidades de escrita de forma 

síncrona como num chat no Facebook ou num fórum. Por isso, porque não aproveitar 

estes avanços tecnológicos para desenvolver e aproveitar melhor as capacidades dos 

nossos  alunos,  neste  caso  específico  na  escrita?  Tal  como  afirma  Pinkman  (2005:  

14): “… it may provide a practice environment where students can think, reflect, and 

create language slowly for a real-life audience.”  

Temos a possibilidade de pensar o Facebook como uma extensão da sala de 

aula, e uma ferramenta de aprendizagem, fazendo com que o ensino/aprendizagem 

aconteça de outras formas que não apenas a presencial, dando oportunidade aos 

alunos e professores de desenvolverem novas maneiras de aprender. 

Portanto, a língua deve entrar na escola da mesma forma que existe fora dela, 

ou seja, por meio das práticas sociais, reais e significativas de leitura e escrita. 

Pretende-se formar alunos que saibam produzir e interpretar textos de uso social - 

orais e escritos - e que tenham trânsito livre nas várias situações comunicativas. 

Fazem parte desse mundo as redes sociais e seus múltiplos espaços de interação e 

comunicação como o Facebook. 
Es necesario aprovechar el momento actual, así como los espacios y plataformas a nuestro 
alcance para reflexionar y actuar de manera individual y conjunta para diseñar una educación 
no solamente actualizada, sino que sea capaz de responder a los cambios de mañana. (Cobo e 
Moravec, 2011: 22) 

 

 
3.2 Propostas didáticas para a produção/interação escrita usando redes sociais / 

Facebook 
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Os  programas  utilizados  no  Facebook  ajudam  e  potencializam  o  trabalho  

docente funcionando como recursos didáticos utilizados na sala de aula que facilitam 

o processo de ensino/aprendizagem. O professor precisa, para isso, conhecer bem os 

programas que podem contribuir para a sua prática pedagógica, bem como a 

mediação deles nesta plataforma de interação e colaboração. 

O uso das redes sociais promove o trabalho em grupo, o uso e a produção de 

formas  distintas  de  comunicação  e  a  troca  de  ideias  e  de  informações.  Um  dos  

instrumentos de comunicação presentes em quase todas as redes sociais são os fóruns 

de discussão, nos quais os membros podem abrir um novo tema e interagir com 

outros membros, partilhando ideias e saberes sobre um determinado assunto.  

Utilizando  as  redes  sociais  no  seio  da  escola,  é  possível  criar  um  grupo  de  

aprendizagem para a turma ou para uma disciplina específica; partilhar informações e 

ideias com outros profissionais e especialistas nos temas que estão a ser estudados 

em sala de aula, dilatando as possibilidades de interação, pesquisa e produção de 

novos conhecimentos; criar meios de comunicação entre os alunos de diferentes 

turmas, escolas diferentes e entre comunidades que partilham de interesses em 

comum. 

Tendo, o Facebook, um mural, isso traz textos de informações que são 

geralmente  escritos  assincronamente  pelos  alunos  e  professores  de  um curso  ou  de  

determinada disciplina. Ao ter um caráter informativo é visitado por todos os 

participantes e pode ser comentado por alunos e professores. Proporciona expressão 

de opiniões por meio da produção de um texto. Uma produção inicial escrita pelo 

professor pode ser proposta para discussão de outras escritas pelos alunos. A 

interação acontece entre os participantes que têm a possibilidade de trocar 

conhecimentos, criticar ou completar a colocação de um colega de forma elaborada, 

em forma de um debate escrito. 

Estas interações consistem em diálogos onde as pessoas trocam informações 

por vezes em tempo real, comunicando através dos aplicativos de conversa, os chats 

ou fóruns. Nesse contexto, tudo o que for compreensível para o recetor envolvido na 

situação pode ter os seus grafemas reduzidos e ser dotado de imagens e emoticons, 

sendo que as mensagens são sempre compreendidas pelos interlocutores. 

Muitas das plataformas de aprendizagem quando utilizadas por muito tempo 

acabam por desmotivar a participação e o interesse dos alunos, já a rede social 

Facebook, permite incorporar, personalizar, redimensionar, dinamizar e dar mais 
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sentido ao que os alunos estão a aprender,  tornando-se atrativa.  Os alunos saem do 

papel de recetores passivos passando a ser agentes responsáveis pela sua 

aprendizagem. 

Como facilitador pedagógico, algumas características desta rede são 

favoráveis para o ensino/aprendizagem. Por exemplo, as pessoas que fazem parte da 

rede de um determinado utilizador podem interatuar nas suas publicações, ou seja, se 

o utilizador disponibiliza uma notícia é possível fazer intervenções, como: sinalizar 

positivamente, ou seja, que gostou, partilhar o post, ou seja, reencaminhar o mesmo 

texto  para  a  sua  rede  ou  comentar  o  texto;  as  pessoas  que  não  são  da  sua  rede  de  

amigos também podem receber as suas publicações através de um amigo em comum 

e  tem os  mesmos  direitos  e  permissões  desde  que  o  utilizador  autorize  isso  no  seu  

perfil; a interface possui uma atualização dinâmica e rápida, os seus posts não se 

perdem, pois ficam no seu perfil. É importante destacar que imagens, vídeos e links 

têm o mesmo tratamento dos textos escritos, ou seja, é possível gostar, comentar e 

reencaminhar.  

Este contexto mais interativo e participativo como é o ambiente do Facebook, 

facilita a mediação pedagógica e a interação. No chat, com textos do discurso 

quotidiano, parecendo uma conversa, a escrita não acontece na relação assíncrona, 

caracterizada pela distância de tempo entre produção e receção, as conversas virtuais 

são  síncronos,  ou  seja,  realizados  em  tempo  real  e  essencialmente  usa  a  escrita.  

Como num fórum de discussão, é interessante o potencial de utilização para, por 

exemplo, um debate agendado entre todos, utilizando para isso a função Eventos e 

assim seria o que mais se compararia a um debate numa aula presencial. 

Podemos aproveitar o tempo que os alunos passam na Internet para promover 

debates  interessantes  sobre  temas  do  quotidiano  o  que  ajuda  os  alunos  a  

desenvolverem  o  seu  senso  crítico  e  incentiva  os  mais  tímidos  a  manifestarem  por  

escrito as suas opiniões. Recorrendo ao Facebook estimulamos os estudantes a 

manifestarem-se por escrito, respondendo a perguntas com base em notícias vistas 

nas  redes,  por  exemplo.  Os  calendários  das  redes  sociais  também  podem  ser  

utilizados para lembrar os alunos sobre as entregas de determinados trabalhos e datas 

de testes. Com alguns dias de antecedência, podemos combinar um horário com os 

alunos para tirar dúvidas sobre os conteúdos dados na sala de aula, utilizando os 

chats do Facebook, A grande vantagem de fazer um chat para tirar dúvidas online é a 

facilidade de reunir os alunos num mesmo sítio sem que haja a necessidade de 
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deslocamento físico. Podemos pedir aos alunos para partilharem no Facebook as suas 

opiniões e análises sobre textos ou livros que tenham sido pedidos para ler. 
Concluimos citando Nicole Naditz: 

[…] using Facebook seems to have a significant impact on language learning. It allows 
students to engage with peers in a familiar format and for an academic purpose. More 
importantly for foreign language courses, it provides opportunities for informal conversations 
in the target language. In addition, the Facebook platform allows for access to authentic 
materials and the sharing of culturally relevant photos, videos, and music. These features 
appear to promote social and active language learning. (Nicole Naditz, 2011: 47) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    

 
 

 

Parte II 
Implementação da unidade didática 
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Introdução 
 

Esta segunda parte descreve toda a concretização de uma unidade didática 

realizada com uma turma de 10º ano de Espanhol continuação, nível IV, na Escola 

Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior, durante 

aproximadamente duas semanas e meia. 

A professora cooperante leciona a disciplina de Espanhol há mais de quinze 

anos. Foi-nos atribuída uma turma do 10º ano continuação, para a qual foi 

planificada e colocada em prática uma unidade didática de 450 minutos intitulada 

Relaciones interpersonales.  

Esta unidade foi lecionada em cinco blocos de noventa minutos, entre os dias 

23 de novembro e o dia 5 de dezembro de 2012. Estes blocos constituíram assim a 

unidade didática descrita neste relatório, aparecendo no entanto, na planificação da 

professora cooperante, denominada de Socialización. Decidiu-se proceder assim, a 

pedido da professora cooperante, pois, caso contrário, tornar-se-ia muito complicado 

cumprir com a sua planificação, uma vez que eram três alunas a estagiar consigo e, 

se nenhuma seguisse a sua planificação anual, não lhe restariam aulas suficientes 

para cumprir com o que se havia proposto. 

Há ainda que referir que a planificação da professora cooperante segue os 

temas do manual Español en Marcha 4, da Editora SGEL, e o tema da Socialización 

seria dado precisamente em finais do mês de novembro. 

Fez-se de tudo para tentar adaptar esta temática ao que se pretendia fazer com 

a turma. Assim sendo, foi escolhido o tema das Relaciones interpersonales (amor, 

amistad y convivencia familiar) e utilizou-se o Facebook como um recurso 

complementar no desenvolvimento da interação/produção escrita, estimulando os 

alunos a exprimir-se sobre as suas relações de amizade, amorosas e familiares. 

Neste segunda parte será, pois, descrita toda a implementação da unidade 

didática, começando pela apresentação da escola, do grupo de Espanhol nessa 

instituição  de  ensino  e  da  turma  com  que  trabalhei.  Posteriormente,  será  feita  uma  

apresentação da unidade didática planificada e será descrita toda a intervenção 

didática e apresentadas as conclusões finais de todo o trabalho realizado. Terminando 

com a bibliografia consultada e todos os anexos utilizados. 
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1. Fase de diagnóstico 

1.1. A escola Cooperante 

1.1.1. Contexto físico e social 

A Escola Secundária César Augusto da Silva Ferreira, onde foi posta em 

prática a nossa unidade didática, está localizada na cidade de Rio Maior, capital do 

concelho homónimo. Este concelho situa-se numa área de transição entre as regiões 

do  Ribatejo  e  do  Litoral.  Abarca  uma área  de  277,4  km2 com altitudes inferiores a 

500 m, salvo raras exceções. As várias linhas de água que percorrem o seu território 

constituem uma densa rede hidrográfica da qual se destaca o rio Maior, que deu 

nome à localidade e concelho.  

Rio Maior situa-se no centro do país, a 80 km de Lisboa, 30 km de Santarém 

e 20 km de Caldas da Rainha. Pertence à denominada “Região do Oeste” e, 

administrativamente é um dos concelhos do distrito de Santarém.  

A zona norte do concelho integra-se na área protegida do Parque Natural das 

Serras d´Aire e Candeeiros da qual também fazem parte as salinas de Rio Maior, 

situadas a 3 km da povoação. 

O concelho é limitado a norte pelo município de Porto de Mós, a nordeste e a 

sul por Santarém, a sul pela Azambuja, a oeste pelo Cadaval e pelas Caldas da 

Rainha e a noroeste por Alcobaça.  

Denomina-se a “Cidade do Desporto” porque, apesar do seu tamanho, conta 

com numerosas  e premiadas infraestruturas  de desporto e com três clubes com 

alguma projeção: a União Desportiva de Rio Maior, que tem apenas o futebol como 

modalidade; o Clube de Natação de Rio Maior, que tem como modalidades mais 

destacadas a natação e o atletismo; e a Casa do Povo de Rio Maior, o mais antigo 

clube  da  cidade,  que  tem nos  últimos  anos  levado o  judo  aos  mais  altos  patamares  

nacionais e internacionais. 

 Rio Maior apostou forte nas instalações desportivas, possuindo um bem 

equipado parque desportivo, integrado pelo moderno Centro de Estágios e por uma 

piscina olímpica, estando, no entanto, muito desaproveitado em termos locais.

 

Em 1924 foi fundada pela Câmara Municipal a Escola Comercial Municipal 

de Rio Maior que, passadas cinco décadas e muitas dificuldades e transformações, 

daria origem à atual Escola Secundária.  
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O primeiro ano letivo funcionou em 1924/25, em regime noturno, na escola 

Primária  da  então  vila  de  Rio  Maior.  Dos  quatro  professores  que  aí  lecionavam  o  

curso comercial, fazia parte o Dr. Augusto César da Silva Ferreira, médico e 

delegado de saúde, radicado em Rio Maior desde 1907, e que foi o verdadeiro 

impulsionador do ensino comercial em Rio Maior.  

 

  
Figura 1: Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

 

A escola manteve-se tutelada pelo município até 1968/69, tendo passado no 

ano letivo seguinte a secção da Escola Comercial e Industrial das Caldas da Rainha, 

hoje Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro. No entanto, acabaria por se tornar 

definitivamente autónoma como Escola Secundária de Rio Maior em 1975, ainda em 

instalações provisórias. Em 1984 e em 1986 (1ª e 2ª fases de construção, 

respetivamente) entraram em funcionamento as atuais edificações situadas no Largo 

da Pá Ribeira, constituídas por quatro blocos.  

Em 1997 é atribuído o nome do Dr. Augusto César da Silva Ferreira como 

patrono da escola, considerando o seu grande contributo para o ensino em Rio Maior 

e por ter sido o principal dinamizador para a criação da então Escola Comercial 

Municipal.  

As atividades económicas predominantes da população são os serviços, a 

agropecuária, o comércio e a indústria. A escola tem procurado, ao longo dos anos, 

adaptar-se a essa realidade. Assim, existe uma grande diversidade relativamente à 

oferta educativa, para além das turmas regulares. Nos últimos anos foi feita uma forte 

aposta no ensino vocacional. Foi igualmente lançado o Centro Novas Oportunidades. 

Uma outra componente relevante para a caracterização dos recursos humanos 

no concelho de Rio Maior prende-se com os seus níveis de escolaridade e 

qualificação. Apesar de o concelho em análise apresentar carências consideráveis 

neste domínio, têm ocorrido algumas transformações positivas. No concelho de Rio 
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Maior, a percentagem de população com o ensino médio e superior aumentou, 

contrariamente à população sem qualquer nível de ensino. Não obstante, permanece 

muito elevada a percentagem de população com baixos níveis de instrução: cerca de 

55% da população possui como nível de instrução máximo o 1º ciclo do ensino 

básico. A escola encontra-se, neste momento, numa fase final do processo de 

modernização das escolas secundárias, pelo que não é possível fazer-se uma 

caracterização concreta e definitiva da mesma no que diz respeito às instalações, 

serviços e equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Novas instalações da Escola 

 

No entanto podemos adiantar que dispõe de 6 blocos: bloco A, onde podemos 

encontrar laboratórios, salas de trabalho docente e salas de arrumos; bloco B, 

destinado à área de convívio, biblioteca, centro de recursos, oficina de teatro, loja do 

estudante, vestuários e balneários para a prática do desporto, cozinha e áreas de 

serviço, salas de pessoal não docente e ainda uma sala para a Associação de Pais e de 

Estudantes; bloco C, com salas de ensino geral, salas de trabalho docente, 

arrecadação de material exterior e salas de reuniões de docentes; bloco D, também 

com  salas  de  ensino  geral,  salas  de  desenho,  sala  de  oficina  de  Artes  e  oficina  de  

manutenção, arrecadações e salas de trabalho docente; bloco E, dispõe igualmente de 

salas de ensino geral, Centro de Novas Oportunidades (CNO), salas de Tic e 

arrumos; bloco F, destinado às oficinas de mecânica, serralharia e mecatrónica. 
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A escola manteve, ao longo dos últimos anos, parcerias com inúmeras 

entidades que se têm revelado muito positivas, quer na relação com a comunidade 

educativa, quer na procura de respostas às necessidades da população discente, 

nomeadamente no que concerne à sua contribuição para a realização dos estágios dos 

cursos  de  dupla  certificação.  Anualmente,  a  escola  estabelece  protocolos  com  o  

Estabelecimento Prisional de Alcoentre e o Estabelecimento Prisional de Vale de 

Judeus. Mantém, desde 2007-2008, com o Centro Protocolar de Formação 

Profissional para o Setor da Justiça (CPJ), um acordo de colaboração no âmbito dos 

cursos de educação e formação (CEF). 

A  Escola  Secundária  Dr.  Augusto  César  da  Silva  Ferreira,  de  Rio  Maior,  

assume-se como uma escola aberta e virada para o futuro, que explicite e aprofunde o 

sentido da educação, valorizando a importância social do conhecimento e da 

formação permanente, o rigor, o desenvolvimento do espírito crítico e o gosto pelo 

saber. Sendo a única escola secundária do concelho, a oferta é, necessariamente, 

diversificada.  

Na escola funciona um Centro de Novas Oportunidades, incluindo CEF e 

formação para jovens e adultos, cursos profissionais e um centro de reconhecimento, 

validação e certificação de competências.  

Na escola Secundária César Augusto da Silva Ferreira o corpo docente é 

composto por cerca de 100 professores, dos quais cerca de 75 fazem parte dos 

quadros e têm idade compreendida entre os 30 e os 55 anos. Tendo em conta o tempo 

de serviço, podemos afirmar que se trata de um corpo docente com bastante 

experiência, já que a grande maioria dá aulas há mais de 15 anos. Do pessoal não 

docente fazem parte cerca de 25 auxiliares de administração educativa. No entanto, 

segundo a nossa professora cooperante, é um número bastante inferior àquele que 

realmente seria necessário. 

 
1.1.2. Estrutura organizacional e funcional  

De modo a desenvolver, nos jovens, determinadas competências, a que o 

espaço de sala de aula, por vezes, não permite dar resposta, a escola apresenta 

projetos e clubes em que os alunos podem participar. Estes projetos têm um papel 

muito importante no enriquecimento científico, cultural, social e físico, assim como 

no desenvolvimento da capacidade empreendedora dos jovens. 
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Esta instituição possui serviços de psicologia e orientação, de ação social 

escolar e administrativos, além de bar, bar de professores, reprografia/papelaria e 

biblioteca. 

 

 Oferta educativa e formativa 

No ano letivo 2012/13, nesta instituição de ensino, inscreveram-se cerca de 

novecentos alunos, distribuídos por trinta e uma turmas, no período diurno, e por 

duas turmas de ensino recorrente, no período noturno. A oferta formativa é 

diversificada. Leciona-se o 3.º ciclo de escolaridade obrigatória e o ensino 

secundário. Além do ensino regular, a escola disponibiliza também cursos de 

educação e formação (CEF) de Gestão Ambiental, cursos profissionais técnicos de 

Turismo, Gestão Desportiva, Mecatrónica, Multimédia, Informática de Gestão, 

Secretariado, Manutenção Industrial, Comercio e Animação Sociocultural. Também 

oferece um curso de educação e formação de adultos (EFA).  

As turmas dividem-se pelos diversos níveis de ensino da seguinte forma: 3.º 

ciclo, seis turmas de ensino regular e uma turma de CEF (Jardinagem e Espaços 

Verdes), no 9º ano; ensino secundário, oito turmas da variante de Ciências e 

Tecnologias, quatro de Línguas e Humanidades, uma de Ciências e 

Socioeconómicas, dez turmas de ensino profissional e duas turmas de ensino 

recorrente noturno. 

 

Mancha horária 

Relativamente ao ano letivo de 2012/2013, de manhã, as aulas começam às 

8:20 e terminam às 12:35 ou 13:20; de tarde, começam às 13:30 e terminam às 

18:30; de noite, as aulas podem ir das 19:10 às 23:55. 

 
Plano Anual de Atividades do grupo de Espanhol 

Em relação às atividades do Plano Anual de Atividades, o grupo de Espanhol 

tentou sensibilizar os alunos para a época natalícia, dando a conhecer os usos e 

costumes típicos dessa época. Celebraram o Dia de Reis e o dia de S. Valentim, 

dando assim a conhecer alguns conteúdos alusivos a esses temas. 
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1.1.3. Projeto Educativo da Escola 

Durante o respetivo período de vigência, 2012-2015, o Projeto Educativo da 

Escola compromete e vincula todos os membros da comunidade educativa em torno 

da finalidade comum de educar, numa perspetiva de ensinar/aprender mais e sempre. 

Existe uma associação de pais e encarregados de educação que participa na 

vida da escola e têm assento no Conselho Geral e nos conselhos de turma. 

Existe ainda uma associação de estudantes e representantes dos alunos que 

tem como objetivo prioritário intervir na vida da escola, sobretudo em questões que 

se prendem com o seu quotidiano, apresentando e desenvolvendo um plano de 

atividades.  Os  alunos  têm  representantes  no  Conselho  Geral  e  nos  conselhos  de  

turma. 

  O plano curricular de escola contém as estratégias de desenvolvimento do 

Currículo Nacional, visando adequá-lo ao contexto da escola, pensada e assumida 

como uma organização com identidade própria, e com um determinado grau de 

autonomia e poder de decisão, expressos no seu Projeto Educativo.  

  O conceito de plano/projeto curricular de escola pressupõe assim que uma das 

principais funções atribuídas à escola é a da reconstrução do Currículo Nacional com 

vista à sua adequação às situações, características e contextos em que se concretiza. 

  De acordo com o Projeto Educativo para 2012-2015, considerando os aspetos 

a melhorar, os pontos fortes a manter e o cumprimento da missão da escola 

definiram-se as seguintes prioridades, que incluem objetivos, estratégias, metas e 

indicadores:  

 promover o sucesso e reduzir o abandono escolar;  

 fomentar uma cultura participativa na escola;  

 fomentar a ligação à comunidade;  

 fomentar práticas de formação contínua;  

 promover uma cultura interna de autoavaliação.  

Trata-se de um documento dinâmico, sujeito a mudança e reformulação, sempre que 

os órgãos próprios o considerem adequado e pertinente. 

1.1.4. Constituição dos órgãos de gestão e serviços 

  Dos Elementos do Conselho Geral fazem parte: um presidente; sete 

representantes dos docentes; três representantes dos alunos; um representante do 
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pessoal não docente; quatro representantes da Associação de Pais; três representantes 

da Câmara Municipal de Rio Maior; um representante da Santa Casa da Misericórdia 

e um representante da Associação Empresarial do Concelho de Rio Maior. 

Elementos da Direção 

A direção da escola é constituída por um diretor, um vice-diretor, uma 

adjunta, um adjunto e uma assessora técnico-pedagógica. 

 
Elementos do Conselho Pedagógico 

Tem assento no Conselho Pedagógico o presidente – e diretor da escola , a 

coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; a 

coordenadora do Departamento de Línguas; a coordenadora do Departamento de 

Expressões; a coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas; a 

coordenadora dos diretores de turma do Ensino Básico; a coordenadora dos diretores 

de turma do Ensino Secundário; a coordenadora do Centro de Novas Oportunidades, 

dos Cursos do Ensino Profissional e dos Cursos de Educação e Formação; a 

coordenadora dos mediadores dos Cursos EFA; a professora bibliotecária e um 

elemento dos Serviços de Psicologia e Orientação. 

 
1.1.5. Critérios gerais de avaliação de escola  

Relativamente  à  avaliação,  esta  deve  ser  rigorosa,  clara  e  objetiva.  Deve  

contemplar os seguintes domínios: o domínio das atitudes/valores; o domínio das 

aptidões/capacidades; o domínio dos conhecimentos e o domínio das competências. 

Deve incidir sobre: a aquisição/desenvolvimento das aptidões/capacidades; a 

aquisição/desenvolvimento das atitudes/valores; a aquisição/desenvolvimento dos 

conhecimentos; a aquisição de competências por disciplina/áreas curriculares não 

disciplinares no final de cada ano de escolaridade e no final de ciclo.  

 
 1.1.6. Meios e instrumentos de avaliação  

 Os alunos são avaliados através de fichas diagnósticas; testes escritos e orais; 

formas de participação nos trabalhos (oral/escrito; individual/grupo; trabalho de 

pesquisa/investigação; comentário de textos; fichas de leitura; fichas bibliográficas; 

relatórios; inquéritos; dramatizações); participação nos trabalhos de casa e atitudes e 

comportamentos. 
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A nomenclatura para classificar os testes, trabalhos e a participação dos alunos é 

a seguinte: 

1. Ensino Básico: 

As nomenclaturas dos testes são: Fraco (0 – 19); Não Satisfaz (20-49); Satisfaz (50-

69); Satisfaz Bastante (70-89); Excelente (90-100). Nos enunciados dos Testes de 

Avaliação deve constar a cotação das questões, em percentagem. A avaliação dos 

testes é quantitativa e a dos trabalhos qualitativa.  

2. Ensino Secundário  

Os testes trazem a classificação quantitativa em valores de 0 a 20. Os enunciados dos 

testes deverão incluir a cotação de cada questão. 

 
Tanto no básico como no secundário avaliam-se as seguintes atitudes e 

comportamentos: Assiduidade, Pontualidade, Responsabilidade, Autonomia e 

Sociabilidade. 

 
Sendo que para chegar à nota final os pesos a atribuir são: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tabela 1: Percentagem atribuída a cada um dos parâmetros de avaliação 
 
 
 
1.2. A área de Espanhol na escola   
 
1.2.1. Alunos de Espanhol 

O espanhol faz parte da oferta curricular da escola desde o ano letivo de 1996. 

Pode dizer-se que o panorama relativamente ao ensino da língua espanhola continua 

a ser bastante animador. Há um grande número de alunos inscritos na disciplina, uma 

vez que existem turmas de espanhol desde o 7º ano ao 12º. 

Nivel de ensino Básico Secundário 

Testes de avaliação 60% 70% 

Trabalho na aula 15% 20% 

Trabalho extra-aula 10% 5% 

Atitudes e comportamentos 15% 5% 
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Dos 900 alunos matriculados na escola, 229 também o estão em disciplinas de 

Espanhol: 88 alunos no 3º ciclo e 113 no secundário. Nos cursos profissionais 

existem 28 alunos. 

 

1.2.2. Docentes do Grupo 350 

Nesta escola lecionam 4 professores de Espanhol, dos quais apenas um 

pertence ao quadro: a professora cooperante. As planificações realizadas são anuais e 

trimestrais e seguem os critérios dos programas do Ministério de Educação. 

 

1.2.3. Manuais adotados 

Relativamente aos manuais adotados para os diferentes cursos, encontramos: 

 no 7.º ano, ¡Ahora Español1!, da Areal Editores;  

 no 8.º ano, Español 2, da Porto Editora;  

 no 9.º ano, Español 3, da Porto Editora;  

 no 10.º ano de iniciação, Español 1, da Porto Editora;  

 no 10.º de continuação, Español en Marcha 3, da editoral SGEL;  

 no 11.º ano de iniciação, Español 2, da Porto Editora;  

 no 11.º de continuação, Sueña 3, da editorial Anaya;  

 no 12.º de iniciação, Español 3, da Porto Editora; 

 no 12 de continuação, Sueña 4, da editorial Anaya.  

 

1.2.4. Materiais disponíveis na Biblioteca 

Na Biblioteca Escolar, os alunos têm à sua disposição os seguintes recursos 

didáticos relacionados com a área de Espanhol:  

 
Dicionários 

 Dicionário de Espanhol – Português / Português - Espanhol, Nova Edição, 

Porto: Porto Editora, 2006. ISBN: 978-972-0-01288-3; 

 Nuevo Diccionario Básico de La Lengua Española, 2ª Ed.: Santillana, 2005. 

ISBN: 978-842-9-40747-1; 

 Diccionario de Dudas y dificultades de la lengua española, de Manuel Seco, 

10ª ed. Madrid: Espasa- Calpe, 1998. ISBN 84-239-9425-2, 



 

 

46 
 

 Diccionario de la lengua Española, 22ªEd. Madrid: Real Academia Española, 

2003. ISBN: 84-670-0317-0. 

 

Gramáticas para a disciplina de Espanhol 

 Alonso, Encina. (1995). ¿Cómo ser profesor/ a y querer seguir siéndolo?. 

Madrid: Edelsa; 

 Bon, Francisco Matte. (2004). Gramática Comunicativa del español: tomo I y 

II. Madrid: Edelsa; 

 Escarpanter, José. (1995). Cómo Dominar la Gramática Moderna del 

Español. Madrid: Playor; 

 Lázaro, Olga Juan. (1997). ¿Qué sabes? Gramática-Vocabulario-Cultura. 

Barcelona: Difusión; 

 Miguel, Lurdes. (1994). Como Suena, 1. Barcelona: Difusión; 

 Miguel, Lurdes. (1994). Como Suena, 2. Barcelona: Difusión; 

 Padadera, Luís Miranda. (1985). Ortografía Práctica. Madrid: Editorial 

Hernando; 

 Real Academia Española. (2002). Ortografía de la Lengua Española. 

Madrid: Espasa Libros; 

 Sarmiento, Ramón. (1997). Corrección Gramatical y de estilo. Madrid: Sgel; 

 Torrego, Leonardo. (1999). Gramática didáctica del español. Madrid: 

Ediciones Sm. 

 

Filmes em Espanhol 

 Almodóvar, Pedro, Em Carne Viva / Carne Trémula, Espanha, Visão, 1997. 

Drama, Romance, 103 minutos; 

 Almodóvar, Pedro, Fala com Ela, Espanha, Prisvideo, 2002. Drama, 112 

minutos; 

 Almodóvar, Pedro, Lei do Desejo, Espanha, Expresso,1987. Comédia, 

Drama, Romance. 102 minutos; 

 Almodóvar, Pedro, Má educação, Espanha, Expresso, 2004. Drama, Driller. 

106 minutos; 

 Almodóvar, Pedro, Mulheres à beira de um Ataque de Nervos, Espanha, 

Expresso, 1988. Comédia, Drama. 90 minutos; 
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 Almodóvar, Pedro, Negros Hábitos, Espanha, Visão, 1983. Comédia, Drama. 

114 minutos; 

 Almodóvar, Pedro, Tudo sobre a minha Mãe, Espanha, Expresso, 1999. 

Drama, 101 min; 

 Almodóvar, Pedro, Volver, Espanha, Visão, 2006. Drama.121 min. 

 Campanella, Juan José, O segredo dos seus olhos, Espanha, Látido, 2010. 

Drama.129 minutos; 

 Inarritu, Alejandro Gonzalez, Amor Cão, México, Expresso, 2000.Drama, 

135 minutos. 

 

Obras em Espanhol 

 Miguel, Lourdes. (1989). ¿Eres tú, María?. Madrid: Difusión; 

 Miguel, Lourdes. (1989). Vuelo 505 con destino a Caracas. Madrid: 

Difusión; 

 Miguel, Lourdes. (1995). Lejos de casa.  Barcelona: Difusión; 

 Miguel, Lourdes.  (2003). La llamada de la Habana. Barcelona: Difusión; 

 Miguel, Lourdes. (1989). El cartero no siempre llama dos veces. Madrid: 

Difusión; 

 Miguel, Lourdes; Santos, Alba. (1988). Congreso en Granada. Madrid: 

Edelsa; 

 Miguel, Lourdes; Santos, Alba, (2002). Do de Pecho, Madrid: Edelsa. 

 

 
1.3. A professora cooperante e as aulas assistidas 
 
 A professora cooperante com quem trabalhámos ensina Espanhol apenas a 

duas  turmas:  uma do  10.º  ano  (Espanhol  de  continuação  -  Nível  IV)  e  outra  do  9.º  

ano (Nível III). Só lhe foram atribuídas estas duas turmas porque tem outras 

responsabilidades e faz parte da direção da escola.  

 Na primeira semana de outubro, assistiu-se a um bloco de noventa minutos 

das aulas da professora cooperante. E, esse bloco de noventa minutos, juntamente 

com as conversas que se mantiveram com a professora e o questionário respondido 

pelos alunos, foi suficiente para conhecer um pouco mais sobre a turma. 
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A sala onde a observação de aulas teve lugar era um espaço muito pequeno, 

com doze mesas e vinte e quatro cadeiras para os alunos, uma mesa e cadeira para a 

professora. Não havia espaço para armários, computador, nem projetor. A mesa da 

professora estava demasiado perto do quadro e quase não havia espaço para circular 

entre as mesas. 

Para concluir, esta sala nada tinha de moderna e dificilmente permitiria a 

utilização de diversos tipos de materiais nas aulas, não motivando em nada os alunos 

para a sua aprendizagem. O que foi algo dececionante, uma vez que no ano anterior 

esta escola tinha sido alvo de uma requalificação geral, que fazia parte de uma 

terceira fase de modernização de escolas secundárias. 

Pensando já na realização da unidade didática, decidimos solicitar à 

professora cooperante o favor, de, se possível, reservar uma sala mais espaçosa que 

aquela, onde houvesse espaço para colocar um computador, um projetor, um leitor de 

cd e onde se pudesse circular à vontade entre as mesas. 

 

 

1.4. A turma 

1.4.1. Caracterização 

No que concerne ao comportamento dos alunos, e mediante observação das 

aulas assistidas, destaca-se essencialmente o facto de se poder trabalhar com eles, 

mas a muito custo, pois revelaram-se pouco participativos nas várias atividades que 

lhes  iam  sendo  pedidas.  A  grande  maioria  não  parecia  disposta  a  trabalhar  e,  sem  

dúvida, notava-se que muitos deles não dominavam nem o vocabulário, nem as 

estruturas gramaticais que seria de esperar neste nível. Revelavam portanto alguma 

falta de bases. 

 A única queixa que a professora cooperante manifestou relaciona-se com o 

facto de serem muito conversadores, alguns um pouco preguiçosos e o facto de, por 

vezes, se dispersarem. 

O grupo de alunos com o qual trabalhámos na nossa unidade didática era 

composto, no início, por 19 alunos, das turmas 10ºA/D/E de espanhol de 

continuação, com uma competência em LE correspondente ao nível B.1, segundo o 

QECRL. A partir da segunda semana de outubro, novos alunos passaram a integrar a 

turma, após mudanças prévia de LE, visto não terem atingido os resultados previstos 

na disciplina de inglês. No final do mês de outubro, inícios do mês de novembro, a 
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turma era já constituída por 24 alunos. Estes alunos pertenciam a 3 turmas diferentes: 

10 alunos do 10.º A do Curso de Ciências e Tecnologias; 9 alunos do 10.º D do 

Curso de Línguas e Humanidades; e 5 alunos do 10.º E do Curso de Línguas e 

Humanidades também. 

Esta turma tinha Espanhol duas vezes por semana: 90 minutos, à quarta-feira, 

das 11h50 às 13h20 e 90 minutos à sexta-feira, das 10h10 às 11h40. Alguns alunos 

frequentaram o terceiro ciclo nesta escola; no entanto, a maioria veio de outras 

escolas dos arredores de Rio Maior. Tratava-se, portanto, de um grupo bastante 

heterogéneo que vinha de diferentes realidades escolares.  

 

1.4.2. Diagnósticos efetuados  

Com o objetivo de conhecermos melhor estes alunos, no que à sua motivação 

para com a aprendizagem de ELE e ao seu perfil linguístico dizem respeito, 

elaborou-se um questionário, que se encontrava dividido em quatro partes: 1 - Dados 

pessoais; 2 - Dados familiares; 3 - Dados escolares/Aprendizagem de Espanhol e 4 - 

Experiência com as TICs.  

De referir, desde já, que, relativamente ao dia em que o questionário foi 

entregue à turma, esta era constituída apenas por 19 alunos. Desta forma, os dados 

recolhidos e tratados só terão em conta esse universo (e não os 24 alunos presentes 

durante a realização da unidade didática).  

Quando soubemos que nos ia ser atribuída uma turma de espanhol de 

continuação, nível IV, ficámos um pouco apreensivos, pois, apesar de darmos aulas 

de espanhol há quatro anos, nunca tínhamos tido uma turma de continuação. No 

entanto, a professora cooperante informou-nos logo no início que não se tratava, 

efetivamente, de um grupo de alunos de um B1, e muito menos a caminho de um B2, 

como seria de esperar; mas sim, de alunos com algumas dificuldades e que, por isso, 

não criássemos demasiadas expetativas.  

Na  verdade,  ela  tinha  razão.  Durante  a  observação  das  suas  aulas  pudemos  

verificar que se tratavam de alunos que em nada se pareciam com alunos de 10.º ano 

de espanhol continuação. Eram alunos um pouco preguiçosos e desmotivados para 

continuar a aprendizagem de ELE. 

Era perfeitamente notório que três ou quatro alunos, sentados ao fundo da 

sala, revelavam uma total falta de interesse, falta de concentração e uma capacidade 

tremenda para ignorar as atividades realizadas na aula. Notava-se que alguns deles 
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tinham vergonha em participar e que, por isso, desculpavam-se com o facto de que 

não sabiam falar espanhol para não participarem. Apenas 3 ou 4 alunos, mais atentos 

e confiantes participavam espontaneamente.  

Este questionário foi entregue com o propósito de recolher o máximo de 

dados possíveis sobre os alunos para nos permitir elaborar a nossa unidade didática. 

O primeiro grupo de perguntas relacionava-se com alguns dados pessoais, como a 

idade,  o  sexo,  o  curso  em  que  estavam,  a  residência,  etc.  Seguidamente,  tinha  um  

segundo grupo que focava alguns dados familiares, como as pessoas com quem 

viviam, as línguas que se falavam no seio familiar, as habilitações académicas dos 

pais  e  a  profissão  dos  mesmos.  Num  terceiro  grupo  o  conjunto  de  questões  estava  

inteiramente relacionado com alguns dados escolares referentes à aprendizagem do 

espanhol. E um último sobre a utilização das TICs.  

Todo o questionário estava redigido em português e o obetivo, por parte dos 

alunos, era responder em português também, à exceção da pergunta 21, do 3º grupo, 

onde havia duas bandas desenhadas da Mafalda em que os alunos tinham que 

escolher e comentar uma delas, escrevendo um texto de um parágrafo. Optámos por 

colocar-lhes esta pergunta para avaliar de maneira aproximativa a sua competência 

textual. Esperavamos um parágrafo estruturado de forma simples, mas coerente, 

comentando uma banda desenhada.  

Passemos então à descrição de alguns dos resultados mais pertinentes. 

Como referimos anteriormente, este grupo, aquando a realização do 

questionário de diagnóstico, era constituído por 19 alunos: 8 rapazes e 11 raparigas; 

no entanto, quando iniciámos a nossa unidade didática, eram já 24 alunos: 12 rapazes 

e 12 raparigas. 

Relativamente à idade dos diferentes elementos da turma, estes oscilavam, no 

início da unidade didática, entre os 14 e os 17 anos de idade. 

No início do ano, esta turma era composta por 9 alunos do Curso de Ciências 

e Tecnologia e 10 alunos de Línguas e Humanidades. Contudo, posteriormente 

vieram cinco alunos novos para a disciplina de Espanhol. 

Quanto ao local onde moram, pudemos constatar que destes alunos menos de 

metade reside na cidade de Rio Maior (Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Residência dos alunos 

 

Muitos deles vêm de bastante longe para a escola e, por isso, demoram algum 

tempo na deslocação casa-escola, tendo assim que se levantar bastante cedo para 

iniciarem as aulas às 8:20 da manhã. 

A esmagadora maioria destes alunos tem uma família monolingue e de 

nacionalidade portuguesa, um deles tem mãe de origem espanhola. Moram na sua 

maioria com os pais e um terço deles tem também irmãos. 

Em relação à sua situação escolar e aprendizagem do espanhol, em particular, 

é de notar que um terço dos alunos já ficou retido em algum momento do seu 

percurso escolar. 

Um outro dado curioso prende-se com o facto de a grande maioria ter 

escolhido espanhol, novamente no 10º ano, por ser uma língua mais fácil do que o 

inglês (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3: Razões que levaram à escolha de espanhol no 10ºano 

 

Este  resultado  seria  com  toda  a  certeza  ainda  maior  se  os  5  alunos  que  

chegaram mais tarde tivessem também respondido a este questionário, pois todos 
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eles tinham desistido do inglês por causa das notas do primeiro teste e trocado essa 

disciplina pela de espanhol.  

De  salientar  que  um terço  dos  alunos  afirmou gostar  muito  da  disciplina  de  

espanhol, aspeto bastante positivo tratando-se de uma turma de continuação. 

No que diz respeito ao estudo da disciplina, a maioria confessa estudar ao fim 

de semana ou então só quando tem teste (Gráfico 4), o que indica por si só alguma 

falta de empenho e/ou interesse pela disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gráfico 4: Frequência com que os alunos estudam espanhol 
  

 Na próxima questão os alunos podiam indicar três opções. Uma grande 

maioria afirma preferir ter imagens a acompanhar os textos lidos na aula e ver as 

palavras escritas para assimilar melhor o vocabulário (Gráfico 5), e foi precisamente 

isso que tentámos fazer ao longo de toda a unidade didática. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Em que circunstâncias aprendem melhor espanhol 
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Relativamente aos trabalhos de casa verificámos que também não era esse o 

seu forte, pois apenas 11 por cento declarou fazer sempre os trabalhos de casa. 

Embora 26 por cento afirme fazê-lo raramente e outro tanto frequentemente (Gráfico 

6). Daí termos considerado pertinente usar o Facebook - algo que uma esmagadora 

maioria utiliza diariamente - como recurso complementar para os motivar a escrever 

e a fazer com mais regularidade os trabalhos de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6: Regularidade com que os alunos realizam os trabalhos de casa 

 

As escolhas  realizadas  pelos  alunos  na  questão  que  se  segue  revelam que  a  

maioria considera útil, na aprendizagem do espanhol, escrever e ler textos (Gráfico 

7) - embora não seja esse tipo de atividades que prefiram. Por isso mesmo, mais uma 

razão para utilizarmos o Facebook com os alunos para praticar essas mesmas 

destrezas, não descurando, obviamente, as restantes. Foram todas trabalhadas 

equitativamente. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7: Melhor maneira de aprender espanhol 

 

A maioria  dos  alunos  tem gosto  em treinar  a  pronúncia  e  aprender  palavras  

novas. Daí a nossa preocupação, durante as leituras que os alunos realizaram, de ir 
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tentando corrigir a pronúncia e pedir para repetirem as palavras novamente cada vez 

que as pronunciavam mal.  

O estudo do vocabulário e a leitura revelaram ser as atividades que os alunos 

fazem com menor dificuldade nas aulas de espanhol; enquanto a aprendizagem de 

verbos, a escrita e a oralidade está entre aquelas que revestem mais dificuldades 

(Gráfico 8). Optámos por isso por fazer discretamente, ao longo da unidade, algumas 

revisões  de  tempos  verbais,  como  os  passados,  o  condicional  e  o  conjuntivo;  e  ter  

tentado promover as suas destrezas orais e escritas com bastante frequência. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 8: Maiores dificuldades na aprendizagem do espanhol 
 
 

Quando questionados quanto às suas preferências a maioria referiu a escrita 

como aquela que menos gostam de fazer. Talvez por ser aquela onde demonstram 

mais dificuldades e que, por isso, requer um maior esforço da sua parte (Gráfico 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9: Destrezas preferidas dos alunos 

 

Com este questionário pudemos perceber que os alunos não gostavam de 

escrever. Assim, após termos refletido bastante sobre o assunto, oferecemos algo que 

à partida já sabíamos que não gostavam de fazer – escrever – mas de uma maneira 

diferente e com algo que eles muito gostam de utilizar: o Facebook.  
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No que diz respeito à utilização das TICs, ficou claro, como já calculava, que 

todos tinham Facebook. É a rede social mais utilizada pelos alunos e entram nela, na 

sua maioria, diariamente. 

A maior parte dos alunos, quando questionados acerca da possibilidade de vir 

a trabalhar com o Facebook, nas aulas de espanhol, respondeu afirmativamente. 

Avaliam-no como um recurso bastante motivador e interessante que poderá ajudar na 

aquisição da língua espanhola, nomeadamente no desenvolvimento da compreensão 

leitora e expressão escrita (Gráfico 10).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 10: Utilidade do Facebook nas aulas de espanhol 
 
 
 
 
2. Intervenção didática 

 
2.1.Pressupostos metodológicos de ensino e planificação  

 
 Na planificação da unidade didática de 450 minutos, lecionada na Escola 

Secundária César Augusto da Silva Ferreira, em Rio Maior, tomámos como ponto de 

referência o QECR (Conselho da Europa, 2001), que, felizmente, tivemos 

oportunidade de conhecer e aprofundar melhor na disciplina de Didática do Espanhol 

I, no ano anterior; o Programa de Espanhol 10.º ano – nível continuação (Fernández, 

2002); e, outro documento igualmente importante e indispensável, a planificação 

anual da professora cooperante.  

Tivemos sempre o cuidado de criar materiais e delinear atividades tendo em 

conta o grupo com que íamos trabalhar, a sua faixa etária e os seus interesses, bem 

como os recursos que tínhamos à nossa disposição. Partimos sempre dos alunos para 

criar e fazer o que quer que fosse para a unidade didática, tal como refere o programa 

acima citado: “outra linha orientadora destes programas, em consonância com os 
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citados documentos e com toda a metodologia actual, é a que centra todo o trabalho 

didáctico no seu protagonista, o aluno.” (Fernández, 2003: 23).  

Apesar de ser uma turma muito heterogénea, houve sempre um especial 

cuidado com as diferentes motivações, interesses e ritmos de aprendizagem de cada 

um. O que não foi nada fácil, visto ser um grupo constituído por vinte e quatro 

alunos, com alguns elementos desmotivados, conversadores e com necessidade de 

que se lhes despertasse novamente o interesse pela língua espanhola e a sua 

aprendizagem. 

As aulas foram pensadas e planificadas de acordo com uma orientação 

metodológica comunicativa, onde todas as tarefas propostas em sala de aula fossem 

interessantes e motivadoras; devendo relacionar-se com a realidade e com as 

necessidades dos alunos; estimulando a autonomia e promovendo estratégias para 

ultrapassar prováveis dificuldades de comunicação, abrangendo, ao mesmo tempo, as 

competências básicas (falar, ler, escrever e ouvir). Tal como diz o Programa de 

Espanhol Continuação: 
(…) é necessário encetar um processo de negociação para adequar a planificação inicial a 
cada grupo concreto de alunos, em função das suas capacidades, interesses e necessidades, 
para que eles possam gradualmente conquistar a autonomia na aprendizagem da língua 
espanhola, que se pretende extensível às restantes disciplinas e que, mais tarde, lhes permita 
continuar a tarefa de aprender a aprender. (Fernández, 2003:23) 
 

Tentámos partir, sempre que possível, das experiências dos alunos, 

facilitando aprendizagens significativas e propondo tarefas que favorecessem o 

contacto entre o que já tinha sido aprendido e o que se ia aprender. Tentando sempre 

encadear todas as atividades umas com as outras, de modo a que tudo tivesse um fio 

condutor do princípio ao fim. 

As atividades criadas basearam-se nas descritas no QECR e foram moldadas a 

este grupo para corresponderem aos níveis B2, para as competências recetivas, e B1, 

para as produtivas. 

 Como é do conhecimento de qualquer professor de LE, neste caso de 

espanhol, o plano curricular privilegia o uso social e comunicativo da língua e 

promove as quatro competências linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever, integrando a 

ortografia e léxico nas atividades de comunicação. A escrita é  tida  como  a  

competência mais difícil e menos natural e espontânea ao homem, condição agravada 

quando nos referimos à aprendizagem de LE e por isso considerámos ser essencial 

preparar os alunos para tal. Foi o que tentámos fazer na nossa unidade didática. 
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O tema da unidade “Relaciones interpersonales” enquadra-se num domínio 

de referência próximo dos interesses e motivações dos alunos: as relações, os jovens 

e a convivência. Procurámos que os subtemas tratados abordassem os sentimentos e 

as relações de amizade, amorosas e familiares, assim como os seus conflitos, tal 

como sugere o programa da disciplina. Este tema relacionava-se com o que a 

professora cooperante havia planeado para o final do primeiro período. Com 

consentimento prévio da mesma, resolvemos apropriar-nos do tema da Socialização e 

tratar de relações interpessoais, tentando abordar alguns dos conteúdos planeados 

pela professora cooperante para desenhar a sequência didática. 

 

2.2. Descrição geral da unidade didática  
 

Título: Relaciones Interpersonales 

Área temática: Relaciones Interpersonales (Sentimientos y emociones; Carácter de 

las personas; Convivencia; Problemas y consejos) 

Nível de língua: B1 – 10.º Espanhol Continuação 

Duração prevista: 450 minutos 

Objetivos: Adquirir e praticar vocabulário relacionado com as relações de amizade e 

de amor; produzir e trocar mensagens e textos escritos relacionados com o tema; 

compreender mensagens orais e escritas relacionas com o tema da unidade; exprimir-

se acerca da importância dos amigos e da amizade; comentar frases e provérbios 

relacionados com o tema; expressar-se sobre as qualidades e defeitos das pessoas; 

descrever o melhor amigo e o par ideal; promover a cooperação, a interajuda e o 

trabalho entre os seus pares. 

Tarefas (Facebook):  

- Redigir um parágrafo sobre a amizade e descrever o seu melhor amigo, colocando-

o posteriormente no mural do Facebook da turma;  

- Compor um parágrafo sobre a convivência com os outros, colocá-lo no mural do 

Facebook, ler e comentar pelo menos dois textos dos colegas e adivinhar a que 

colega se referia o texto;  

- Fazer um questionário ao colega e escrever um texto com as suas respostas acerca 

do par ideal, ler pelo menos dois ou três textos escritos pelos colegas, comentá-los, 

tentar encontrar algum erro e corrigi-lo. 
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- Escrever um texto expressando a sua opinião pessoal a cerca da influência da 

Internet na convivência familiar, colocá-lo no mural do Facebook para ser lido, 

melhorado e comentado pelos colegas; 

- Redigir um texto sobre o tema da aula ou outro(s) abordado(s) ao longo da unidade, 

juntamente  com  o  colega  do  lado,  para  expressar  acordo/desacordo  e  em  seguida  

partilhá-lo no mural da turma, para ser lido, melhorado e comentado pelos restantes 

colegas. (Nesta última tarefa a professora cooperante sugeriu que o texto fosse feito 

individualmente e que os textos fossem recolhidos para ela posteriormente os 

avaliar); 

Conteúdos 

- Gramaticais: Formação de palavras – substantivos; uso de lo; revisão de formas 

verbais  simples  de  indicativo  e  conjuntivo  e  contraste  entre  os  tempos  de  passado  

simples e compostos; orações relativas com preposição. 

- Funcionais ou comunicativos: expressar sentimentos e estados de ânimo; falar e 

escrever da convivência com os outros; descrever a relação com as pessoas; explicar 

sensações; descrever qualidades e defeitos; dar conselhos; expressar ideias e 

opiniões. 

- Culturais: Grupo musical pop rock espanhol; ditos populares; provérbios 

relacionados com a amizade; os jovens Portugueses e os Espanhóis. 

Avaliação: Observação direta de atitudes e competências; avaliação formativa e 

contínua das tarefas realizadas na sala de aula e no Facebook; autoavaliação; 

coavaliação. 

Recursos utilizados: videoclip de Amaral e Chetes com a canção - Marta, Sebas, 

Guille y los Demás; projetor; portátil; PowerPoint; imagens; banda desenha; 

provérbios; poemas; cartões; leitor de cds, colunas de som; Facebook; questionários; 

fichas  de  trabalho;  textos  diversos  retirados  de  foros  e  blogs; quadro; marcadores; 

grelhas de observação direta e Ficha de autoavaliação. 

 
 
2.3. Desenvolvimento da sequência didática  

 
Relativamente à planificação e realização da unidade, há que referir que foi 

adotada uma organização por micro tarefas - não no final da unidade, mas ao longo 

da mesma. Ou seja, no final de cada aula havia uma atividade final que os alunos 

tinham que realizar e posteriormente colocar no Facebook criado para a turma, tendo 
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em conta tudo o que tinha sido lido, discutido, ouvido e escrito na aula. Pois 

consideramos que para ajudar os nossos alunos a escrever é fundamental dotá-los das 

ferramentas para o fazer, e para isso temos que lhes dar o input necessário que lhes 

permita  evitar  as  deficiências  que  têm  da  LE  e  estas  impeçam  assim  o  fluir  da  

composição. Tal como refere Cassany:  
En líneas generales, es recomendable ofrecer al aprendiz el input o caudal lingüístico 
necesario que permita evitar que las lagunas en el conocimiento de la L2 lo bloqueen en la 
composición, además de organizar las tareas de escritura de forma que faciliten el desarrollo 
de los procesos cognitivos. (Cassany, 2004: 933) 

 

Segundo Nunan (2004), uma unidade didática deve facilitar o processo da 

aprendizagem de uma LE e promover o uso das diferentes competências, tendo em 

conta as necessidades e interesses dos alunos e ligando as diferentes atividades de 

uma maneira lógica e racional. O professor deve proporcionar situações de 

comunicação autênticas e facultar material adequado e interessante, viabilizando e 

instigando o progresso gradual dos alunos. Importa realçar que tentámos transmitir 

aos alunos que o sucesso da aprendizagem dependia, em primeiro lugar, deles 

próprios; enquanto o nosso papel resumia-se ao de meros orientadores. 

Seguidamente passamos a apresentar os objetivos de cada atividade, os 

recursos utilizados, as destrezas envolvidas e a descrever todas as etapas da unidade. 

 

Primeiro bloco de 90 minutos realizado no dia 23 de novembro de 2012: 

 Atividade 0: Apresentação  

Descrição: Começámos por nos apresentar aos alunos e explicar-lhes por que 

motivo ali estávamos. Foram informados sobre o que iriamos fazer ao longo das 

próximas aulas, bem como da maneira como iriam ser avaliados.  

Abrimos  oralmente  a  lição  e  a  data,  dizendo:  “Hoy son las lecciones 

número…” e esperava que eles completassem com os números das lições e depois 

perguntei: “¿Qué día es hoy?” e eles próprios disseram o dia da semana e do mês em 

que estávamos, uma vez estão habituados a fazê-lo com a professora cooperante. 

Este processo repetiu-se no início de todas as aulas da unidade.  

 
 Atividade 1 

Esta primeira atividade tinha como objetivos observar e descrever imagens; 

relacionar imagens com banda desenhada; deduzir o tema da unidade e promover a 
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expressão oral. Desenvolveu-se essencialmente a expressão oral. Foram usados: 

projetor, computador, imagens e tiras de banda desenhada. Teve a duração de 

aproximadamente 5 minutos. 

 
Descrição: Para entrarmos na unidade propriamente dita começámos por 

projetar um PowerPoint (Anexo  III.5)  com  algumas  imagens  para  os  conduzir  ao  

tema da unidade. Perguntando-lhes: ¿Qué veis?; ¿Qué asociáis a estas imágenes? 

De seguida mostrámos três quadrados de banda desenhada. Eram imagens de uma 

banda desenhada, claras e ilustrativas, sobre as relações interpessoais: relações entre 

amigos, relações amorosas e relações familiares. Para os incentivarmos a falar, foram 

colocadas as seguintes perguntas: ¿Tendrán estos cómics algo en común con las 

imágenes anteriores?; ¿De qué tratan? Os alunos iam dizendo o que pensavam e 

aceitámos  todas  as  hipóteses.  O  importante  era  que  se  exprimissem  em  espanhol  e  

ativassem conhecimentos prévios sobre o tema. Havia cinco elementos novos na 

turma que pareciam ter-se integrado bem e conferiam mais dinamismo ao grupo. 

 

 Atividade 2 

Com a próxima atividade pretendíamos que ouvissem uma canção e 

deduzissem o tema da aula; identificassem tempos passados e desenvolvessem um 

pouco a sua compreensão e expressão oral e sentido crítico.  

Os recursos utilizados foram o computador, o projetor de vídeos e o 

videoclipe da canção “Marta, Sebas, Guille y los demás”6.  

Queríamos que trabalhassem as destrezas de compreensão e expressão oral e 

que o fizessem em mais ou menos dez minutos. 

 

Descrição: Explicámos-lhes que íamos então entrar no tema da aula daquele 

dia e que íamos projetar-lhes um título: “Marta, Sebas, Guille y los demás”. Fomos 

conduzindo-os ao tema da aula perguntando: ¿Qué significarán estas palabras?, 

¿Qué serán estas palabras?, ¿Serán un título?, ¿Un título de qué?, ¿De qué 

hablará? Aqui alguns alunos responderam que podia ser o título de um filme, outros 

disseram que era o título de um livro e por fim o de uma canção. Quando acertaram 

ao  dizer  que  era  o  título  de  uma canção,  perguntámos-lhes  sobre  o  assunto  de  que  

falaria essa canção, ao que responderam, e muito bem, amigos e amizade. Então 
                                                             
6 http://www.youtube.com/watch?v=4rqm8kUxAZU&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=4rqm8kUxAZU&feature=related
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mostrámos o videoclip, explicando que se tratava da canção de um grupo espanhol 

de pop rock denominado Amaral. Perguntámos-lhes se já tinham ouvido falar do 

grupo, mas ninguém o conhecia. Pedimos-lhes para ouvir a canção e que 

verificassem se realmente falava daquilo que eles tinham dito, ou seja, sobre amigos 

e amizade e que palavras ouviram que apontavam para isso.  

Após  terem  visionado  o  videoclipe,  questionámo-los  se  realmente  a  canção  

era sobre o que lhes indicava o título, e que palavras estavam presentes que 

indicavam isso mesmo. Depois, perguntámos-lhes se tinham gostado da música, 

embora já soubéssemos qual seria a sua resposta, pois pelos seus rostos era evidente 

que lhes tinha agradado bastante e alguns cantarolavam mesmo o refrão da canção.  

Para que falassem um pouco mais, continuámos a perguntar: ¿Tenéis muchos 

o pocos amigos?; ¿Os lleváis bien? Prosseguimos dizendo que naquela canção a 

protagonista contava várias histórias sobre os seus amigos e perguntámos-lhes se se 

lembravam que tempo utilizava para o fazer. Ao que eles responderam: passado. 

Então perguntámos-lhes que tempos passados estavam presentes na canção. E após 

algumas tentativas falhadas chegaram ao indefinido e ao imperfeito.  

Seguidamente questionámo-los a cerca da utilização de um e outro tempo. E 

aqui constatámos, para nossa surpresa, que a maioria não sabia distinguir bem os 

seus usos. De imediato, vimos que numa aula posterior teríamos que os rever um 

pouco, ainda que não fizessem parte da nossa planificação inicial, pois era uma 

estrutura gramatical que já devia estar mais que assimilada.  

Prosseguindo a aula, para desenvolver um pouco mais a oralidade e introduzir 

a atividade seguinte continuámos dizendo: La protagonista de la canción antes 

pasaba muchas horas com sus amigos, pero ahora no. ¿Y vosotros?, ¿Hace mucho 

que no tenéis noticias de un(a) amigo(a)?; ¿Qué le diríais al verlo(a)?; ¿Cuál sería 

la primera cosa que le expresaríais? Aqui participaram apenas dois ou três alunos,  

que se adivinhavam ser os melhores da turma.  

Notava-se que alguns alunos não falavam porque não o conseguiam fazer na 

língua espanhola e/ou tinham medo de dar erros. Então tentávamos encorajá-los 

dizendo que o que nos interessava era que falassem espanhol, não se preocupando 

muito com os erros que faziam, pois estes eram um sinal de que estavam a esforçar-

se e a aprender a utilizar a língua para comunicar. 

Achámos pertinente utilizar nesta atividade uma canção cuja letra falasse do 

tema que iria ser abordado nesta aula e nas seguintes para os motivar e ajudar a 
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melhorar a sua compreensão oral e pensamento crítico. A música é uma forma de 

comunicar através de melodias e de exposição de sentimentos e é algo que os alunos 

gostam de ver nas suas aulas. A seleção adequada de recursos didáticos para a aula 

de espanhol como língua estrangeira é de extrema importância para que se leve a 

cabo uma aprendizagem significativa para os alunos e para criar neles a necessidade 

de comunicar em espanhol. Pensamos por isso que a escolha desta canção foi bem 

conseguida. 

 

 Atividade 3 

Nesta atividade pretendíamos que os alunos tentassem identificar expressões 

para cumprimentar; relacionassem cumprimentos com o seu significado e 

cumprimentassem pessoas que já não viam há muito tempo. Para isso foi utilizado o 

computador e o projetor de vídeos.  

Trabalhou-se essencialmente a interação oral. Foi uma atividade que se 

realizou em aproximadamente dez minutos. 
 
Descrição: Seguidamente, projetámos algumas expressões (Anexo III.5) que 

se utilizam para cumprimentar pessoas que já não vemos há muito tempo e dissemos-

lhes: Imagínate que ya no ves a un amigo tuyo hace mucho tiempo. Abajo tienes 

expresiones que se usan exclusivamente cuando hace tiempo que no vemos a una 

persona. ¿Podrías situarlas en el lugar correspondiente de la tabla?. Os alunos 

tinham que relacionar cada expressão com o seu significado. Por exemplo, tinham 

que relacionar a expressão “¡Qué caro te vendes!” com: “indicar que pensamos que 

es difícil ver a la otra persona”. O exercício foi resolvido oralmente com a 

participação voluntária dos alunos e foi feito sem qualquer dificuldade. 

Para pôr em prática as expressões acabadas de aprender, os alunos tinham que 

imaginar que andavam pela rua e que já não viam os seus colegas há muito tempo. 

Para isso tinham que se levantar e circular pela sala de aula, cumprimentando os 

colegas, utilizando as expressões que tinham aparecido no exercício anterior. Como 

os alunos, de início, estavam um pouco acanhados, resolvemos dar o primeiro passo 

e dirigimo-nos a um aluno utilizando as expressões que tinham sido trabalhas e 

incentivámo-lo a fazer o mesmo. Depois os alunos soltaram-se um pouco mais e 

divertiram-se bastante com a atividade.  
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Temos que acrescentar que se não tivéssemos pedido à nossa professora 

cooperante para mudar a aula para uma sala mais espaçosa, esta atividade jamais se 

poderia ter realizado, pois esta turma tem aulas de espanhol numa sala extremamente 

pequena para o número de alunos que possui.  

 

 Atividade 4 

Os objetivos da próxima atividade consistam em ler um texto sobre a 

importância da amizade e dos amigos, encontrar palavras ou expressões sinónimas e 

contrárias, alargando o seu vocabulário e relacionar imagens com conselhos.  

Foi necessário uma ficha de trabalho, o computador, o projetor de vídeos e o 

PowerPoint da Microsoft.  

Promoveu-se principalmente a compreensão escrita e durou aproximadamente 

dez minutos. 
 
Descrição: Entregámos uma ficha de trabalho (Anexo III.2) aos alunos 

explicando que se tratava de um questionário sobre a amizade e que servia para saber 

como  cada  aluno  era  com  os  seus  amigos.  Após  alguns  minutos,  perguntámos  aos  

alunos qual tinha sido o resultado do questionário e solicitámos a três para ler a 

solução que a maioria tinha tido relativamente ao número de respostas dadas. 

Seguidamente resolveram um exercício onde lhes eram dadas algumas expressões e 

palavras e eles tinham que encontrar expressões sinónimas e/ou contrárias no 

questionário.  Resolveu-se  o  exercício  oralmente  e  em  conjunto  com  a  ajuda  de  

alunos que participaram espontaneamente.  

Seguidamente dissemos: Ahora que ya sabéis como sois con vuestros amigos, 

vamos a ver lo que no debe ser la amistad. E explicámos-lhes que ilhamos projetar 

um PowerPoint (Anexo III.5) com umas imagens que ilustravam o contrário daquilo 

que devia ser uma amizade e que eles tinham que relacionar essas imagens com os 

conselhos que tinham de lado. Vários alunos ofereceram-se para fazer o exercício; no 

entanto, como começavam a ser sempre os mesmos, decidimos escolher dois ou três 

alunos menos participativos. Estes alunos resolveram o exercício oralmente e sem 

qualquer problema. 
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 Atividade 5 

No passo seguinte, pretendíamos pô-los a comentar uma banda desenhada, 

sublinhar palavras relacionadas com a amizade, ler e compreender um texto. 

Foi utilizada uma nova ficha de trabalho (Anexo III.3). 

Desenvolveu-se sobretudo a expressão oral e compreensão escrita, durante 

aproximadamente quinze minutos. 
 
Descrição: Distribuímos uma segunda ficha com um texto também ele sobre a 

amizade, com o título: “Así nace un amigo”. Explicámos-lhes que no seguimento do 

que  tínhamos  feito  até  então,  iam  ler  um  texto  sobre  como  fazer  amigos.  A  nosso  

pedido, os alunos começaram por observar e comentar a banda desenhada que 

antecedia e introduzia o texto. Muitos deles começaram por fazê-lo em português, no 

entanto como nós sorríamos e dizíamos que não estávamos a entender nada do que 

diziam, aperceberam-se que - como era lógico – deviam estar a utilizar a língua 

espanhola. Seguidamente pedimos-lhes para fazer uma leitura rápida do texto e que 

sublinhassem palavras relacionadas com a amizade. Posteriormente, solicitámos a 

três alunos para ler o texto em voz alta e, no final da leitura, perguntámos se havia 

alguma palavra cujo significado desconhecessem. Como ninguém disse nada, 

resolvemos perguntar pelo significado da palavra “plantea” e da expressão 

“zarpazos de la vida”. E ainda bem que o fizemos, pois não sabiam o que 

significava. Como tal, explicámos na língua alvo o seu significado e posteriormente 

resolveram um exercício de verdadeiro/falso em conjunto.  

 
 Atividade 6 

Nesta atividade, pretendia-se que os alunos tentassem identificar sufixos e 

formassem substantivos com sufixos, alargando assim o seu vocabulário para se 

expressarem sobre o tema da aula e completar conselhos.  

Utilizou-se,  mais  uma vez,  o  computador,  projetor  de  vídeos  e  PowerPoint. 

Realizou-se em cerca de quinze minutos. 
 
Descrição: No seguimento do exercício anterior, pedimos a três ou quatro 

alunos para dizerem as palavras que tinham sublinhado no texto (Anexo III.2) 

relacionadas com a amizade durante a leitura silenciosa. Aproveitámos também para 

perguntar como terminavam essas mesmas palavras e alguns alunos responderam de 
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imediato e corretamente. Seguidamente, pedimos-lhes para resolver o exercício 

seguinte, que consistia em procurar substantivos para os adjetivos dados, e 

apresentámos-lhes um PowerPoint (Anexo III.5), onde tinham que formar nomes a 

partir dos adjetivos, verbos e outros nomes dados. Resolveram o exercício 

facilmente, não demostrando qualquer dificuldade.  

Continuámos a aula, dizendo-lhes: Seguro que os gusta tener amigos, 

pero¿sabéis cuidarlos? E pedimos-lhes para completar conselhos para que uma 

amizade fosse duradoira, escrevendo o substantivo correspondente ao adjetivo dado 

entre parêntesis. Os alunos resolveram o exercício individualmente e em silêncio, 

para posteriormente se corrigir oralmente com toda a turma, por alunos por nós 

escolhidos. Não manifestaram grande dificuldade e resolveram-no com entusiasmo. 

 

 Atividade 7 
 
Seguidamente, pretendíamos relembrar adjetivos de caráter para puderem 

descrever o caráter das pessoas. Para isso foi utilizado caderno, lápis, computador, 

projetor de vídeos, PowerPoint, quadro branco e marcador. Realizou-se em cerca de 

cinco minutos. 

Descrição: Para preparar a atividade, pedimos-lhes para anotar no caderno 

todos os adjetivos que se lembrassem para descrever o seu melhor amigo e demos-

lhes meio minuto para o fazer. Neste passo houve dois ou três alunos que nos 

chamaram ao lugar para tirar dúvidas sobre a escrita de alguns adjetivos que queriam 

apontar no caderno e resolvemos escrevê-los no quadro, embora achássemos que, 

neste nível, tinham já obrigação de saber escrever essas palavras. Depois quisemos 

saber que adjetivos tinham escrito, tanto positivos como negativos, perguntando a 

alguns alunos menos participativos.  

De  seguida  projetámos-lhes  uma  serie  de  adjetivos  (Anexo  III.5) para 

descrever o carácter das pessoas e pedimos-lhes para os relacionarem com os seus 

contrários. Os alunos copiaram os adjetivos para o caderno e corrigiu-se oralmente. 

Os alunos mostraram-se na sua generalidade mais soltos,  participativos  e  

empenhados. 
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 Atividade 8 

Desejávamos ajudá-los a desenvolver a sua compreensão oral, a identificar 

traços de carácter, promover a consciência intercultural com ditos populares e utilizar 

ditos populares com animais.  

Foi utilizada uma nova ficha (Anexo III.4), lápis, radio-leitor de cds, colunas. 

Praticaram-se as destrezas da interação e compreensão oral, durante, 

aproximadamente, 10 minutos. 
 
Descrição: Prosseguimos a aula dizendo-lhes que em muitas culturas existem 

alguns ditos populares com traços de carácter associados a animais e perguntámos-

lhes: ¿Qué se asocia en tu país con estos animales? Os animais que tinham a seguir 

eram o burro, o porco e o papagaio, entre outros. Vários alunos responderam 

corretamente. 

Explicámos-lhes então, distribuindo uma ficha de trabalho (Anexo III.4), que 

iam ouvir alguns diálogos onde se descrevia o carácter das pessoas e eles tinham que 

indicar o que significavam essas descrições. Como por exemplo: num diálogo 

aparecia a expressão: “ser como un loro” e de seguida os alunos tinham as opções: a) 

muy elegante; b) presumido; c) muy hablador e tinham que escolher a correta, neste 

caso seria “muy hablador”. Passámos os diálogos duas vezes e os alunos resolveram 

o exercício muito facilmente e com bastante agrado, pois os diálogos eram muito 

divertidos. No final escolhemos alguns alunos para corrigir o exercício oralmente.  

Por fim, os alunos tinham que saber utilizar as expressões ouvidas nos 

diálogos em três situações que lhes foram apresentadas. Foi feito oralmente e em 

conjunto através da participação espontânea de alguns alunos. Desta vez, felizmente, 

não foram os mesmos a querer participar, houve vários alunos que se ofereceram e 

alguns deles eram dos mais tímidos. Foram precisamente esses que escolhemos para 

corrigir o exercício. 

 

 Atividade 9 

Os alunos tinham que escrever um pequeno parágrafo sobre a amizade e 

descrever o seu melhor amigo, utilizando caderno, lápis e posteriormente 

computador (Facebook). 

 Desenvolveu-se essencialmente a expressão escrita, em aproximadamente 10 

minutos. 
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Descrição: Para finalizar a aula, pedimos-lhes para escrever um parágrafo 

sobre a amizade e ou o melhor amigo/a e a importância de ter amigos. Explicámos-

lhe que teriam que o publicar no mural do Facebook da turma, acompanhado ou não 

de uma imagem e solicitámos-lhes que lessem os textos dos colegas e colocassem um 

like no texto que mais gostassem. Neste passo os alunos consultaram alguns dos 

materiais utilizados na aula e iam pedindo ajuda relativamente a algum vocabulário e 

à escrita de algumas expressões. Antes de lhes dar a resposta ao que solicitavam, 

pedia sempre primeiro aos colegas para se ajudarem mutuamente. 

 

Segundo bloco de 90 minutos realizado a 28 de novembro de 2012 

 Atividade 1 
 

Pretendíamos corrigir o trabalho de casa, melhorar a pronúncia e incentivá-los 

a exprimirem-se na língua alvo. Levou aproximadamente 10 minutos. 

Descrição: Como tínhamos consultado previamente o mural do Facebook da 

turma, já sabíamos quem tinha ou não tinha feito o trabalho de casa e por isso 

começámos por isso por perguntar diretamente a quem não o tinha feito por que 

razão não o fez. A maioria desculpou-se dizendo que têm tido muito testes e que 

tinham que estudar, mas que faziam questão de o escrever e enviar para o Facebook 

logo que pudessem. E assim foi, nesse mesmo dia, dois dos cinco que não tinham 

feito, enviaram o seu texto para o mural. 

Tendo faltado um aluno na aula anterior,  dos vinte e três que tinham estado 

presentes na aula, cinco não o fizeram, nem colocaram o texto no Facebook. Uma 

aluna entregou-me posteriormente por escrito o texto que era suposto colocar no 

Facebook, porque não tinha conseguido ter acesso à Internet e entrado no mural.  

Infelizmente, os alunos não se manifestaram relativamente ao qual gostaram 

mais, no Facebook, e por isso escolhi dois ou três alunos para ler o seu parágrafo e 

perguntei aos restantes colegas o que achavam de cada um e se estavam de acordo ou 

eram  de  opinião  diferente.  Apenas  três  alunos  quiseram  comentar  os  textos  dos  

colegas. Fizeram-no com frases simples mas corretas. 

Tenho que realçar que esta aula iniciou com 15 a 20 minutos de atraso, 

devido a problemas relacionados com a sala de aula, que teve que se mudar à última 
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da hora por causa de uma professora. Devido a este imprevisto, não consegui cumprir 

com a planificação que tinha pensado e tive por isso que a ir ajustando no decorrer da 

aula.   

 

 Atividade 2 

Tínhamos como objetivo levar os alunos a comentar um provérbio, ler e 

compreender um texto e melhorar a pronúncia.  

Utilizou-se uma nova ficha de trabalho (Anexo IV.2) e trabalhou-se a 

compreensão escrita.  

Durou aproximadamente quinze minutos. 

 

Descrição: Para iniciar a aula começámos por distribuir uma ficha de 

trabalho, explicando em simultâneo que tinham que ler um provérbio e tentar 

explicá-lo pelas suas próprias palavras: “Amigos que no dan y navaja que no corta, 

si se pierden, poco importa.” Demos-lhes um minuto para pensar no que poderia 

significar  o  provérbio  e  escolhemos  alguns  alunos  para  tenta  explicar  por  palavras  

suas o seu significado. Para nosso espanto, alguns alunos não sabiam o que 

significava a palavra “navaja”  e  pedimos,  por  isso,  a  outros  colegas  que  tentassem 

explicar o seu significado em espanhol, mas em vão. Então tivemos que ajudá-los a 

chegar ao significado do termo começando por perguntar o que significava 

“cuchara” e  “tenedor”. Aí houve um ou dois alunos que conseguiram chegar ao 

significado de “navaja” lembrando-se de “cuchillo”. Seguidamente perguntámos-

lhes se conheciam algum provérbio parecido em português, mas ninguém conhecia. 

Apenas um aluno referiu o provérbio: “Os amigos são para as ocasiões” e 

aceitámos. 

Continuando,  escolhemos  três  alunos  para  ler  o  texto  em  voz  alta  e  sempre  

que achámos pertinente corrigimos a pronúncia de algumas palavras e elogiámos a 

leitura.  No  final  da  leitura,  quisemos  saber  se  tinham  alguma  dúvida  em  relação  a  

alguma palavra e – como ninguém tinha, porque de facto o texto era bastante 

acessível7 – pedimos-lhes para darem um título ao texto e justificarem. Aqui quase 

todos optaram por um título em volta de como escolher amigos e  souberam justificá-

lo bem. Posteriormente, para trabalhar um pouco mais o vocabulário do texto, 

                                                             
7 Texto adaptado de http://temasdechicos.blogspot.pt/2010/09/amiigos-o-enemiigos.html 

http://temasdechicos.blogspot.pt/2010/09/amiigos-o-enemiigos.html
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realizaram o exercício seguinte, que consistia em encontrar no texto palavras ou 

expressões sinónimas às dadas. Fizeram-no a pares e sem grandes dificuldades. A 

correção foi feita oralmente por alunos que se ofereceram para o fazer. 

 

 Atividade 3 

Esta atividade tinha como objetivos analisar frases, identificar a forma “lo” e 

deduzir as regras do seu uso, ajudando-os a dar ênfase ao que querem dizer.  

Utilizou-se  uma  ficha  de  trabalho  (Anexo  IV.2),  computador,  projetor  de  

vídeos, PowerPoint (Anexo IV.5).  

Tentámos promover a compreensão escrita dos alunos. Realizou-se em cerca 

de dez minutos. 
 
Descrição: Após localizar e corrigir as palavras ou expressões sinónimas, 

pedimos aos alunos para analisar as orações que vinham a seguir e que tinham sido 

retirados do texto que acabavam de ler. Nestas orações estava sublinhado a forma 

“lo” e os alunos tinham que deduzir que tipo de palavra era e para que servia. A 

maioria não soube indicar o seu uso, o qual, após a realização do exercício seguinte, 

tornou-se mais claro. Neste exercício, tínhamos-lhes dado um exemplo como modelo 

e  os  alunos  tinham  que  reescrever  as  frases  dadas  utilizando  a  forma  “lo”. 

Conseguiram realizar o exercício individualmente e a correção foi feita oralmente, 

por alunos que participaram espontaneamente.  

Seguidamente, projetámos um PowerPoint para consolidar e praticar um 

pouco mais o uso de “lo”, onde tinham mais uma vez que analisar frases e deduzir 

regras. Quando planificámos este exercício, pensámos que os alunos iriam ter mais 

dificuldades do que aquelas que realmente tiveram.  

O uso  de  “lo” fazia parte da planificação da professora cooperante, que nos 

tinha solicitado para tentar dar alguns conteúdos gramaticais para ela própria 

conseguir posteriormente cumprir com a sua planificação e não ficar sem tempo para 

as aulas onde seria tratado esse assunto. Tivemos a preocupação de dar frases com 

“lo” sempre contextualizadas e associadas ao tema da aula e da unidade em si.  

 
 Atividade 4 

Nesta atividade pretendia ajudar os alunos a compreender dados pessoais e 

descrever relações com outras pessoas.  
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Utilizaram-se tarjetas (Anexo IV.3), quadro e marcador, caderno e lápis. 

Praticou-se essencialmente a interação oral, compreensão e expressão escrita, 

durante mais ou menos dez minutos. 
 

  Descrição: Prosseguimos com a aula dizendo: Ahora que ya sabéis como 

escoger vuestros amigos, vamos a imaginar que os habéis registrado en una página 

web de relaciones para encontrar amigos. ¿Con quién os llevaríais bien?, ¿con 

quién no?, ¿por qué? Escolhemos algo relacionado com a web porque  já  sabíamos  

que lhes interessava e que seguramente os motivaria na leitura do mesmo, uma vez 

que o mundo da Internet faz parte do dia-a-dia da esmagadora maioria dos alunos da 

turma.  Esperámos  que  alguns  alunos  respondessem e  entregámos  um cartão  a  cada  

um, explicando que tinham que ler os dados que nele constavam acerca de uma 

pessoa e escrever uma frase, dizendo se se dariam bem ou mal com ela e porquê.  

  Para ficar bem claro o que tinham que fazer, escolhemos um cartão, lemos em 

voz alta o que tinha escrito e escrevemos no quadro a seguinte frase: “Por ejemplo, 

yo creo que no me llevaría bien con… porque a mí me gusta mucho hablar y, 

además, soy un poco desordenada.” Talvez para alunos de um 10º de espanhol 

continuação já não fosse necessário escrever no quadro frases para os ajudar, mas, 

como havia alguns elementos neste grupo com bastantes dificuldades, achámos 

necessário continuar a faze-lo, quanto mais não fosse para que se sentissem mais 

confiantes, participassem e arriscassem mais.  

  Demos-lhes dois ou três minutos para ler o cartão e escrever a frase e, após 

esse tempo, pedimos a cinco alunos, que geralmente são pouco participativos, que 

lessem o seu cartão e a sua frase. E, como se saíram muito bem, prendámo-los com 

um grande sorriso, dizendo–lhes: ¡Muy bien¡  ou  !Estupendo!  ou  ainda  ¡Qué bien 

hablas! E isto fez com que outros mais quisessem participar e falar da personagem 

do seu cartão. Foi uma atividade que lhes agradou bastante e na qual participaram 

com empenho. 

 
 

 Atividade 5 

Como objetivos para esta atividade tínhamos delineado ajudar os alunos a 

relatar e descrever situações e sentimentos. Para isso houve necessidade de 

identificar tempos verbais; rever o uso do condicional; reconhecer verbos que 
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expressam sentimentos e funcionam como o gustar; reconhecer verbos que 

expressam sentimentos e funcionam de maneira distinta ao gustar.  

Recorreu-se novamente ao computador, projetor de vídeos e PowerPoint 

(Anexo IV.5).  

Teve a duração de aproximadamente cinco minutos. 
 
Descrição: Após a leitura das frases por parte dos alunos, no exercício 

anterior, perguntámos-lhes que tempo verbal tinham utilizado nas suas frases quando 

diziam: “yo me llevaría bien/ mal con…” Para nosso espanto ouvimos respostas, 

como: indefinido e futuro! Então projetámos-lhes um PowerPoint para rever algumas 

situações em que se utiliza o condicional, pedindo a alguns alunos para ler o 

diapositivo. Julgamos que ficou assim mais claro o seu uso e formação. De seguida, 

num dos diapositivos seguintes, os alunos tinham que sublinhar verbos que servem 

para expressar sentimentos e que funcionam como o verbo gostar, como por 

exemplo: me cae/n (muy) bien / mal /fatal; me da/n (mucha) risa/pena; me da/n (un 

poco de/mucho) miedo; me interesa/n (mucho); no me interesa/n (nada); me pone/n 

(muy/un poco) nervioso; me preocupa/n (mucho/un poco); me molesta/n 

(mucho/poco); me emociona/n; me encanta/n. Este exercício foi feito oralmente e 

corrigido em conjunto, por alunos voluntários, sem qualquer dificuldade por parte 

dos mesmos. Seguidamente, quisemos saber se conheciam mais verbos que 

significassem gostar ou não gostar, mas que funcionassem de maneira distinta. 

Ninguém respondeu e então passámos uma lista com alguns desses verbos e pedimos 

a um aluno para ler frases como: Yo adoro las personas amables y comunicativas. / 

Yo odio ir a las clases de Ciencias. / Yo no soporto a la gente hipócrita. / Yo no 

aguanto gente que habla mucho. 

 

 Atividade 6 

Aqui pretendiamos ajudar os alunos a descrever pessoas fisicamente; 

descrever o carácter das pessoas; reconhecer rasgos de carácter, físico e gostos 

pessoais; desenvolver a compreensão oral e promover a leitura expressiva.  

Utilizou-se uma nova ficha (Anexo IV.4), lápis e leitor de cd’s e trabalhou-se 

especialmente a compreensão oral durante cerca de quinze minutos. 
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Descrição: Seguidamente explicámos que íamos continuar a falar de pessoas 

e da maneira como nos relacionamos com elas e que para isso lhes ia entregar uma 

nova ficha onde tinham que observar algumas fotografias de pessoas e tentar 

imaginar que carácter teriam e com quem se dariam ou não bem. E aqui teriam que 

utilizar novamente o condicional.  

Pedimos a alguns voluntários que descrevessem essas pessoas e dissessem se 

se  dariam ou  não  bem com elas.  De  seguida  colocámo-los  a  ouvir  a  descrição  que  

alguns indivíduos faziam das fotos e explicámos-lhes que tinham que preencher a 

tabela com os dados relativos ao carácter, ao físico e aos gostos. Ouviram duas vezes. 

Na correção do exercício, alguns alunos ofereceram-se para dizer o que tinham 

anotado. Surgiram algumas dúvidas quanto a escrita de certas palavras e dois alunos 

pediram-nos para escrever algumas no quadro. De início estávamos um pouco 

renitentes em fazê-lo, pois tratava-se de vocabulário que eles já deviam dominar, mas 

acedemos e escrevemos essas palavras no quadro, solicitando a participação de 

alguns alunos para o mesmo. 

No seguimento da planificação, era suposto, nesta fase, ser-lhes entregue 

umas tirinhas de papel com inícios e finais de frases sobre relações entre pessoas. 

Eles tinham que relacionar os inícios das frases com os finais. Nestas tirinhas 

apareciam frases com expressões como: llevarse bien/mal; le cae bien / mal/ fatal; 

ponerse nervioso, etc.  No  entanto,  como  esta  aula  se  iniciou,  como  já  referimos  

anteriormente, com 15 a 20 minutos de atraso, este exercício  e outro mais à frente 

 achámos  por  bem  não  os  realizar.  Assim,  resolvemos  passar  para  a  próxima  

atividade que consistia em ouvir dois diálogos que incluíam muito do vocabulário 

trabalhado até então. 

Era suposto passar os diálogos apenas duas vezes, mas acabámos por passar 

mais uma vez e parando fala a fala porque verificámos que estavam com dificuldades 

em anotar o que lhes era pedido8. Depois escolhemos quatro alunos para ler os dois 

diálogos com expressividade e, como tinham gostado muito de os ouvir, pediram, no 

final, para ouvir mais uma vez tudo seguido e concordámos.  

Acabámos por demorar um pouco mais do que tinhamos previsto, mas valeu a 

pena ver o deleite com que os alunos ouviram novamente o diálogo.  

 

                                                             
8 Note-se que este diálogo foi adaptado do manual Mañana B1 da Editora Anaya e, como tal, seria 
acessível aos alunos. 
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 Atividade 7 

Com  os  objetivos  de  promover  a  oralidade  e  a  escrita  dos  alunos,  

desenvolvendo a interação oral e também a expressão escrita, foi realizada esta 

atividade que durou aproximadamente dez minutos e necessitou do uso do caderno, 

lápis, computador, (Facebook). 

Descrição: Neste último exercício, explicámos aos alunos que tinham que 

dialogar com, pelo menos, 2 colegas e fazer-lhes perguntas acerca das suas relações 

com os outros. Poderiam perguntar o seguinte: ¿Con qué tipo de personas te llevas 

bien/mal?; ¿Qué tipo de personas te cae bien/mal?; ¿Quién o qué te aburre?; 

¿Cuándo te enfadas?... entre outras que quisessem acrescentar. 

Depois teriam que escolher um deles, escrever um parágrafo acerca do 

mesmo e colocá-lo no mural do Facebook. Os restantes colegas tinham que ler pelo 

menos dois textos e adivinhar de quem falavam.  

Embora circulássemos sempre entre as mesas para acompanhar de perto o 

trabalho que os alunos estavam a realizar, estes dispersaram-se um pouco e 

começaram  a  falar  sobre  outros  assuntos  com  os  colegas.  E,  como  estavam  a  ficar  

sem tempo e  prevendo que  não  iam conseguir  dialogar  com os  colegas  e  anotar  os  

dados necessários, resolvemos adaptar o exercício que tínhamos planeado e pedir-

lhes para fazerem o texto sobre eles próprios. Para casa teriam, portanto, que 

escrever um texto sobre o seu relacionamento com os outros. Referia a possibilidade 

de pensarem nas resposta a perguntas como: ¿Con qué tipo de personas te llevas 

bien/mal?; ¿Qué tipo de personas te cae bien/mal?; ¿Quién o qué te aburre?; 

¿Cuándo te enfadas? 

Os quinze a vinte minutos de atraso com que começámos a aula criaram-nos 

alguma tensão e nervosismo, porque tínhamos atividades muito interessantes e 

apercebemo-nos de imediato que não íamos ter tempo para as fazer. Julgamos que o 

ritmo que colocámos nesta aula foi um pouco mais acelerado que nas restantes e, 

talvez, não tenhamos dado tanta atenção aos alunos como estes mereciam. 

 

 
Terceiro Bloco de 90 minutos realizado a 28 de novembro de 2012 

 Atividade 1 
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As destrezas trabalhadas foram essencialmente a interação e compreensão 

orais. Pretendia-se corrigir o trabalho de casa e a pronúncia dos alunos.  

Durou aproximadamente dez minutos. 

 
Descrição: Começámos por perguntar quem tinha e não tinha realizado o 

trabalho de casa. A desculpa que a maioria deu continuou a ser o facto de terem 

muitos testes e que tinham que estudar. Depois disto, escolhemos três alunos para ler 

o parágrafo que tinham colocado no Facebook.  

Estavam presentes vinte e dois alunos e dezasseis deles fizeram o trabalho de 

casa. Era de prever, pois era uma sexta-feira e o trabalho de casa tinha sido pedido 

numa quarta-feira. Tratando-se da antepenúltima semana de aulas  época de 

realização de testes , este resultado já era de esperar. Atrevemo-nos a dizer mesmo 

que, se o trabalho de casa não envolvesse trabalhar com o Facebook, provavelmente 

teria havido um maior número de alunos que não o teriam feito.  

 

 Atividade 2 

Os objetivos previstos para esta atividade eram saber identificar qualidades e 

defeitos e expressar-se sobre os mesmos. 

Utilizou-se  uma  ficha  de  trabalho  (Anexo  V.2)  e  lápis,  quadro  branco  e  

marcador. Desenvolveu-se essencialmente a interação oral e durou cerca de cinco 

minutos. 
 
Descrição: Iniciámos a aula escrevendo no quadro seis características para 

descrever o carácter das pessoas e pedimos-lhes para pensarem em pessoas da sua 

família ou amigos que se caraterizassem por possuírem essas mesmas qualidades e 

defeitos. Houve meia dúzia de alunos que participaram espontaneamente, de forma 

ordenada e correta.  

Seguidamente, distribuímos uma ficha de trabalho (Anexo V.2) com uma lista 

de substantivos, como, por exemplo: “la simpatia”, “el egoísmo”, “la infidelidad”, 

etc. Depois, perguntámos-lhes que qualidades apreciavam mais nas pessoas e que 

defeitos lhes pareciam mais graves. Vários alunos tentaram participar, mas ao mesmo 

tempo, e então escolhemos alguns menos participativos para responder.  

De seguida, a partir da lista de substantivos que aparecia na ficha, tinham que 

dizer que qualidades consideravam mais importantes e que defeitos achavam piores 



 

 

75 
 

numa relação de amizade, amorosa e familiar. Alguns alunos desconheciam o 

significado de “pedantería” e  “tenacidad”, então, pedimos àqueles que sabiam o 

significado dessas palavras que tentassem explicá-las em espanhol. Apenas um aluno 

conseguiu responder adequadamente. No seguimento disto, pedimos-lhes para 

tentarem dizer o adjetivo correspondente para cada substantivo que havia na lista. E 

aí já resultou mais fácil para todos.  

 

 Atividade 3 

Com os objetivos de identificar um fórum, reconhecer qualidades e defeitos, 

praticar a leitura e escrever frases, os alunos continuaram a trabalhar com a ficha 

anterior (Anexo V.2) e com umas tirinhas de papel (Anexo V.5), trabalhando 

essencialmente a compreensão e expressão escrita.  

Durou cerca de quinze minutos. 
 
Descrição: Expliquei-lhes que iriam ler um fórum sobre o carácter das 

pessoas, onde cada uma dizia qual era o seu pior defeito. Mais uma vez escolhi um 

texto diferente e que os levasse para o mundo da Internet, de modo a motivá-los. Era 

suposto, nesta atividade, os alunos lerem o que dizia cada pessoa do fórum e eleger 

qual seria o traço que mais os caracterizava. Alguns alunos voluntariaram-se para ler 

e, seguidamente, em conjunto, vimos qual era a característica que descrevia cada um. 

A seguir, pedimos-lhes para imaginar que também eles iriam participar num 

fórum e, para isso, teriam de escrever uma frase numa tirinha de papel, explicando 

qual era o seu pior defeito, mas sem escrever o nome, pois em seguida iriamos ler a 

frases de cada um e os colegas tinham que adivinhar de quem se tratava. Neste 

exercício alguns alunos chamaram-nos para perguntar como se diziam algumas 

palavras em espanhol. Quando nos pediam para escrever as palavras que não sabiam, 

optámos por pedir a outros alunos para as escreverem no quadro, pois 

considerávamos que já devia ser vocabulário do seu conhecimento e, além disso, 

muitas delas já tinham aparecido no início da unidade. Desta maneira colaboravam 

uns com os outros na escrita das suas frases, ajudando-se mutuamente. 

Demos-lhes dois minutos para pensar e escrever uma frase simples sobre o 

seu pior defeito e depois percorremos a sala para recolher todos os papelinhos. De 

início  era  iríamos  ler  apenas  seis  ou  sete  frases  para  eles  adivinharem  de  quem  se  

tratava. No entanto, estavam tão entusiasmados com a atividade que nos pediram 
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para continuar a ler as frases para eles adivinharem sobre quem era. Acabámos por 

ler mais de metade e decidimos não continuar porque já estávamos há muito tempo 

nesta atividade e o comportamento deles estava a tornar-se um pouco agitado e algo 

perturbador, tal era a satisfação com que estavam a realizar a atividade.  

 

 Atividade 4 

Tinha como objetivo ajudar os alunos a descrever as circunstâncias em que 

conheceram o melhor amigo, tentando para isso reconhecer tempos passados, utilizar 

corretamente o pretérito indefinido e o estaba + gerúndio, ordenar parágrafos de uma 

história e responder a perguntas sobre um texto.  

Continuou-se a trabalhar com a mesma ficha (Anexo V.2).  

Desenvolveram, essencialmente, a interação oral e compreensão escrita, 

durante aproximadamente doze minutos. 

Descrição: Neste exercício tentámos fazer uma ligação com o que já tinha 

sido realizado por eles, e dissemos-lhes que, como já tinham comentado qualidades e 

defeitos nos diversos tipos de relação, agora queríamos que nos dissessem o que 

esperavam de um bom amigo. Demos oportunidade a quatro ou cinco alunos para 

falarem e depois perguntámos a mais dois ou três que eram menos participativos, 

para não serem sempre os mesmos a falar. Conseguiram fazê-lo com alguma ajuda e 

recorrendo por vezes à língua materna, embora os incentivassemos a fazê-lo sempre 

em espanhol. 

 Seguidamente quisemos saber quando tinham conhecido o seu melhor amigo 

e o que estavam a fazer na altura, para ativar o uso dos tempos de passado. Os dois 

únicos alunos que quiseram participar conseguiram utilizá-los com alguma ajuda da 

nossa parte, uma vez que íamos fazendo-lhes perguntas com esses tempos verbais e 

eles na resposta tinham o cuidado de os usar: ¿Cuándo conociste a tu mejor amigo?; 

¿Dónde estabas y qué estabas haciendo?. 

Depois disto os alunos tinham que ordenar vários parágrafos de uma história 

onde alguém contava como tinha conhecido o seu melhor amigo. Fizeram-no 

individualmente e, em seguida, pedimos a três alunos para lerem a história ordenada 

(cada um leu dois parágrafos). Corrigimos a leitura sempre que achámos pertinente e 

elogiámos o seu bom desempenho. Para terminar, responderam oralmente a cinco 

perguntas que tinham no final da história. 
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 Atividade 5 

Como em aulas anteriores nos tínhamos apercebido de alguma insegurança 

relativamente  aos  tempos  de  passado,  esta  atividade  realizou-se  com  o  objetivo  de  

rever os usos e formas do pretérito indefinido e o estaba + gerúndio, para poderem 

narrar e descrever situações.  

Trabalhou-se com uma ficha de trabalho (Anexo V.2) e com um PowerPoint 

(Anexo V.6). Durou aproximadamente dez minutos. 

Descrição:  Como,  no  exercício  de  ordenar  os  parágrafos  da  história,  alguns  

alunos mostraram alguma insegurança relativamente a determinadas formas do 

pretérito indefinido, achámos pertinente projetar um PowerPoint para rever os seus 

usos e formas, sendo sempre eles a deduzir as regras e os usos dos passados 

apresentados. No último diapositivo havia um texto onde tinham que sublinhar a 

forma correta, do pretérito indefinido ou do estaba + gerúndio. Para resolver este 

exercício escolhemos cerca de cinco alunos para ir lendo o texto e escolhendo o 

tempo adequado. Tivemos o cuidado de arranjar um texto também sobre o mesmo 

tema, neste caso, de alguém que narrava as circunstâncias em que tinha conhecido a 

sua namorada. 

Todos os PowerPoints utilizados  nas  aulas  eram  colocados  no  mural  do  

Facebook da turma para que todos tivessem acesso e pudessem estudar.  

 

 Atividade 6 

Esta atividade tinha como objetivos relacionar problemas com conselhos e 

reconhecer o condicional.  

Os alunos utilizaram umas tirinhas de papel e foi-lhes entregue uma nova 

ficha de trabalho (Anexo V.3).  

Trabalhou-se, essencialmente, a compreensão escrita e oral. 
 
Descrição: Para prosseguir a aula explicámos que tinham que imaginar que 

encontravam na rua um amigo que estava muito desanimado e que este lhes contara 

alguns problemas pessoais, com os quais não sabia bem como lidar. Em simultâneo, 

distribuímos umas tirinhas de papel com possíveis conselhos para esses mesmos 

problemas. Entregámos 4 problemas e 4 conselhos a cada grupo de 4 alunos e eles 

tinham que fazer corresponder a cada problema o seu respetivo conselho. Apareciam 
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problemas como: “Mi mejor amiga ha encontrado novio y me ha dejado sola”. O 

conselho seria: “Lo que tienes que hacer es buscar otra amiga, u otro novio”. 

Para corrigir o exercício pedimos a dois grupos que lessem os problemas e 

dissessem quais eram os respetivos conselhos. Seguidamente, perguntámos aos 

restantes  grupos  se  estavam  ou  não  de  acordo.  Também  quisemos  saber  em  que  

tempo estavam esses verbos  “Quizás deberías…”, “Deberías hablar…”  e 

aqui, neste passo, não chegaram tão rápido, como seria de esperar, ao condicional. 

Tratava-se de um tempo verbal que já tinha sido estudado e revisto em aulas 

passadas pela professora cooperante. Resolvemos não fazer qualquer exercício na 

aula sobre isso, mas, tal como já prevíamos, entregámos-lhes uma ficha de trabalho 

(Anexo  V.3)  para  fazer  em  casa  e  rever  o  condicional.  Para  isso  tinham  que  ir  ao  

Facebook  da  turma,  ouvir  a  declamação  de  um  poema  de  Jorge  Luís  Borges  –  

Instantes – e completar os espaços em branco com o condicional.  

 

 Atividade 7 

Com os objetivos de reconhecer e sistematizar estruturas para dar sugestões e 

conselhos e promover a compreensão oral e a leitura expressiva, os alunos 

trabalharam com uma nova ficha (Anexo V.4) e utilizou-se o rádio leitor de cds, cd, 

lápis. 

Trabalhou-se fundamentalmente a compreensão escrita e oral, durante cerca 

de dez minutos. 
 
Descrição: Na continuação do exercício anterior, foi-lhes entregue uma nova 

ficha de trabalho e explicámos que as frases que lhes eram apresentadas tinham sido 

retiradas dos conselhos que tinham aparecido no exercício anterior e que consistiam 

num resumo gramatical que sistematizava algumas formas de dar sugestões e 

conselhos a alguém. Escolhemos dois alunos para ler as frases e identificar as formas 

verbais presentes e explicámos que o exercício subsequente consistia em ouvir dois 

diálogos e completar as frases que lhes eram dadas, anotando os conselhos ouvidos. 

Ouviram  os  diálogos  duas  vezes  e  depois  pedimos  a  dois  alunos  para  ler  com  

expressividade. Corrigimos a leitura sempre que achámos pertinente e elogiámos o 

seu desempenho.  
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 Atividade 8 

Com  os  objetivos  de  descrever  o  par  ideal;  treinar  a  competência  oral  e  

escrever frases sobre o tema, os alunos continuaram a utilizar a ficha de trabalho 

anterior (Anexo V.4).  

Trabalharam a expressão e interação oral e a compreensão escrita em 

aproximadamente cinco minutos. 
 
Descrição: Continuámos a aula explicando-lhes que, uma vez que já tinham 

falado sobre o que esperavam de um amigo, agora teriam que dizer o que esperam de 

um(a)  namorado(a).  Dois  ou  três  alunos  levantaram  de  imediato  a  mão  para  

participar. Demos-lhes oportunidade de o fazer e, de seguida, perguntámos aos 

restantes se estavam de acordo ou se esperavam algo diferente. Responderam que 

estavam de acordo, mas pensamos que o fizeram, simplesmente, para não falar, ou 

porque não o sabiam explicar em espanhol. Tentámos incentivá-los a falar, 

perguntando: ¿Qué asociáis al amor?; ¿Qué es lo que más influye cuando nos 

enamoramos: el físico, el carácter…? Responderam mais alguns alunos. Desta vez o 

fizeram, também, alguns dos mais tímidos e menos conversadores.  

No exercício seguinte tinham que dizer como seria o seu par ideal e escolher 

as descrições que mais lhes correspondessem. Foi-lhes dado um minuto para ler as 

descrições e escolher as que lhes diziam respeito e, depois, perguntámos a três ou 

quatro alunos que dissessem quais tinham sido as suas escolhas.  

 

 Atividade 9 

Para ajudar os alunos a responder a um questionário, promover a interação 

oral e escrever um texto com as respostas do colega sobre o par ideal, continuou-se a 

explorar a ficha de trabalho do exercício anterior (Anexo V.4) e em casa o 

computador e o Facebook.  

Trabalhou-se a compreensão escrita, a interação oral e a expressão escrita. 

Decorreu em mais ou menos quinze minutos. 
 
 Descrição: Explicámos-lhes que tinham que fazer o teste, presente no 

exercício seguinte, ao colega do lado, para assim tirar conclusões acerca de como 

ele/a desejava que fosse o seu par ideal e anotar todas as suas respostas, porque, a 

seguir, teriam que escrever um texto sobre ele/a com essas mesmas respostas. 
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Solicitámos-lhes que lessem o texto que eles tinham no final da página e explicámos-

lhes que podiam construi um texto seu parecido àquele. Em casa todos os alunos 

deviam colocar o texto no mural do Facebook e, durante o fim de semana, ler pelo 

menos dois ou três textos escritos pelos colegas, comentá-los, tentar encontrar algum 

erro e corrigi-lo. Seria como que uma caça ao erro e  gostávamos  de  saber  quem  

caçaria mais erros.  

  

Quarto Bloco de 90 minutos realizado a 5 de dezembro de 2012 

 Atividade 1 

As destrezas trabalhadas foram essencialmente a interação e a compreensão 

escrita. Utilizou-se o computador e projetor de vídeos. 

Durou aproximadamente quinze minutos. 

 
Descrição: Como temos acesso ao mural do Facebook da turma, já sabíamos 

quem tinha feito o trabalho de casa e por isso perguntámos diretamente a quem não o 

tinha feito por que razão não o fez. A desculpa que a maioria deu continuou a ser o 

facto  de  terem muitos  testes  e  que  tinham que  estudar.  Um deles  encontrava-se  de  

castigo e não podia ir ao Facebook. 

No início da aula, só estavam presentes vinte e um alunos, dos quais três não 

tinham feito o trabalho de casa por completo, continuando a argumentar que estavam 

em época de testes e tinham muito que estudar. No entanto, de acordo com as notas 

da nossa grelha de observação (Anexo IX), um deles não fazia sistematicamente os 

trabalhos de casa e outro encontrava-se de castigo, não podendo aceder à Internet. De 

todos  eles,  apenas  três  tentaram  encontrar  erros  nos  textos  dos  colegas.  O  que  nos  

levou a crer que provavelmente não teriam lido os textos dos companheiros ou, 

então, sentiam-se com receio de melindrar os colegas ao corrigir os seus textos. 

Calculando que isto pudesse acontecer, tínhamos previamente escolhido dez 

textos do mural do Facebook, apagado a sua identificação e colocado no word para, 

posteriormente, os projetar na aula e corrigir em conjunto. Assim, seria uma maneira 

de  ler  e  corrigir  os  textos  dos  colegas  sem se  saber  quem tinha  cometido  os  erros.  

Todo o processo funcionou da seguinte maneira: eram pedidos voluntários para ler o 
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texto  e,  seguidamente,  todos  tentavam  encontrar  algum  erro.  Houve  alunos  que  

raramente participavam nas aulas, mas que, no entanto, o fizeram neste exercício.  

A outra atividade que tinha ido para casa  a audição do poema e o 

preenchimento dos espaços em branco  foi corrigida no final da projeção dos 

textos retirados do Facebook. Escolhemos duas alunas para ler o poema e os 

restantes foram corrigindo. Não tiveram dificuldades em fazê-lo e, pelo que 

comentaram, tinham gostado bastante de o ouvir através do Facebook.  

 

  Atividade 2 

Nesta atividade pretendia que os alunos descrevessem, perante a turma, o seu 

melhor amigo, ou o par ideal ou falar dos seus amigos, identificando e praticando 

orações de relativo com preposição.  

Foi feito uso do quadro branco, marcador, computador e projetor de vídeos. 

Promoveu-se a compreensão escrita. 

Durou aproximadamente dez minutos. 
 
Descrição: Continuámos a lição escrevendo no quadro duas frases que tinham 

aparecido na última ficha dada na aula passada e sublinhando o seguinte: “Buscas a 

una persona…, con la que puedas compartir opiniones y aficiones. “; “…deseas 

compartir tu vida con alguien a quien le guste la tranquilidad.” 

Perguntámos-lhes que tipo de palavras estavam sublinhadas. Conseguiram 

identificar as preposições e chamámos a atenção para os relativos com preposição. 

Projetámos-lhes um PowerPoint sobre este conteúdo gramatical, onde os alunos, 

através da análise de frases, tinham que chegar à regra do uso dos relativos com 

preposição. Este conteúdo gramatical fazia parte da planificação da professora 

cooperante e a seu pedido conseguimos encaixá-lo na unidade para que ela 

conseguisse cumprir com a sua planificação. Tivemos a preocupação de utilizar este 

item sempre contextualizado com o tema da unidade e tentámos conduzir os alunos a 

usar esta estrutura, por exemplo, para descrever o melhor amigo, o par ideal ou falar 

dos seus amigos. Algumas das frases presentes no PowerPoint eram as seguintes: 

“Este es el compañero de quien te hablé.” /  “Estos son los amigos con los que voy 

de viaje.”/ “Es una persona en quien confío.” 
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 Atividade 3 

Neste passo tinha como objetivos promover a competência leitora dos alunos 

e desenvolver a sua compreensão escrita. 

  Utilizaram uma ficha de trabalho (Anexo VI.2).  

Decorreu em cerca de dez minutos. 

 
Descrição: No seguimento da atividade anterior, explicámos-lhes que íamos 

continuar a falar de relações amorosas e que, para isso íamos, entregar-lhes uma 

ficha  de  trabalho,  na  qual  tinham  que  completar  um  texto  com  pronomes  relativos  

com preposição. Pedimos-lhes para o fazerem individualmente, para saber se tinham 

percebido ou não a estrutura gramatical. Circulando sempre pela sala de aula, 

passados dois ou três minutos resolvemos perguntar-lhes como estava a correr, pois 

tínhamos notado que a tarefa não estava a ser fácil. Então, como a maioria estava a 

ter alguma dificuldade, alguns pediram para fazermos em conjunto, acedemos e 

resolvemos fazer o exercício oralmente e em conjunto – para grande alívio deles. 

Solicitámos a voluntários para ler o texto e pedimos-lhes para não se preocuparem, 

que em conjunto as coisas se tornariam mais fáceis. E assim foi, à medida que liam, 

em conjunto tentavam completar os espaços em branco. Por vezes iam surgindo 

algumas dúvidas relativamente ao vocabulário, e então pedíamos a alguns alunos 

para tentar explicar o seu significado na língua alvo; outras vezes eramos nós que o 

faziamos.  

 

 Atividade 4 

Esta atividade pretendia promover a interação e compreensão oral. 

Os alunos trabalharam numa nova ficha (Anexo VI.3). 

Também foi preciso usar o leitor de cd’s.  

A atividade demorou cerca de dez minutos. 
 
Descrição: Continuámos a aula perguntando-lhes o que fazem quando têm 

algum problema, se telefonam a algum amigo, se falam com os seus pais, se não 

contam nada a ninguém ou se escrevem para alguma revista. Os alunos foram 

respondendo frases curtas, mas corretas. Com esta pequena conversa pretendíamos 

levá-los a falar de revistas que normalmente abordam este tema de dar conselhos a 

pessoas que escrevem contando os seus problemas. Perguntámos-lhes se conheciam 
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algumas revistas que fizessem isso e reponderam que sim, mas não souberam dizer o 

nome de quase nenhumas, só se lembraram da revista Maria. Então interrogámo-los 

para saber se já tinham ouvido falar de alguma revista espanhola  alguns referiram 

a ¡Hola!  e, nós falámos-lhes da edição em espanhol da revista Psychologies. 

No seguimento desta pequena conversa com os alunos, explicámos-lhes que 

iam imaginar que tinham acesso à secção de conselhos de uma revista conhecida e 

que o atendedor de chamadas tinha gravado algumas mensagens de pessoas a pedir 

conselhos. Para isso pedimos ajuda a uma aluna para distribuir pelos colegas outra 

ficha de trabalho (Anexo VI.3), e íamos-lhes explicando que tinham que ouvir com 

atenção o atendedor de chamadas e tomar nota dos problemas apresentados. Ouviram 

duas vezes, no entanto, como tiveram algumas dificuldades em compreender tudo o 

que o atendedor de chamadas dizia e escrever e simultâneo, passámos mais uma vez, 

parando após a audição de cada problema, enquanto eles iam dizendo em que 

consistia. Correu bem e sem dificuldade. 

 

 Atividade 5 

Pretendia, com esta atividade, que os alunos reconhecessem expressões com 

indicativo e com conjuntivo, para que identificassem problemas e conseguissem 

posteriormente exprimir a sua opinião pessoal acerca dos mesmos.  

Os  alunos  continuaram a  trabalhar  com a  ficha  de  trabalho  (Anexo VI.3),  e  

desenvolveu-se essencialmente a compreensão escrita.  

Decorreu em cerca de dez minutos. 
 
Descrição: Na continuação da atividade anterior, pedimos aos alunos que, a 

pares, lessem os conselhos que tinham a seguir – também eles retirados de uma 

revista e que pretendia ajudar as pessoas a relacionarem-se mais e melhor. Depois 

tinham que completar uma tabela classificando as expressões a negrito que havia 

nesses mesmos conselhos. Aqui esperávamos que os alunos reconhecessem as 

expressões que se usam com o indicativo e com o conjuntivo. Pedimos voluntários 

para fazer a correção oralmente e, seguidamente tinham que completar um quadro 

com essas mesmas expressões. Algumas dessas expressões eram: “Está mal que 

molestes a los demás”; “No es cierto que Abel hable mal de ti”; “Es lógico que des el 

primer paso”; etc. 
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Houve menos dificuldades do que as que esperávamos e fez-se de imediato a 

correção oral do exercício, com a ajuda de alunos que participaram espontaneamente.  

 
 Atividade 6 

Nesta atividade pretendíamos promover a interação oral dos alunos, construir 

frases e dar conselhos. 

Utilizaram-se cartões (Anexo VI.5).  

Durou cerca de cinco minutos. 
 
Descrição: Continuámos a aula explicando que várias pessoas escrevem todos 

os meses para revistas, contando os seus problemas e pedindo ajuda porque sofrem 

de males de amores. Então, começámos a distribuir um pequeno cartão a cada par, 

com um desses problemas, para o qual, juntamente com o colega, tinham que pensar 

num possível conselho ou sugestão. Os alunos resolveram o exercício facilmente e 

sem dificuldades. Apenas um ou outro nos chamaram para esclarecer alguma dúvida. 

Todos os pares leram o seu problema e deram o seu conselho, utilizando as estruturas 

trabalhadas previamente. 

 
 Atividade 7 

Pretendíamos que os alunos lessem um texto; compreendessem esse mesmo 

texto e desenvolvessem a sua competência leitora.  

Trabalhou-se com uma nova ficha de trabalho (Anexo VI.4).  

A atividade durou cerca de dez minutos. 
 
Descrição: Iniciámos a atividade apresentando um texto sobre alguém que 

tinha conhecido a sua namorada na Internet e aproveitámos para lhes perguntar se 

conheciam alguém que tivesse conhecido assim o seu/ a sua namorado(a). 

Começaram a rir e um par de alunos respondeu afirmativamente. Os restantes 

acanharam-se e fixaram-se no texto que estavam prestes a ler. Vários alunos se 

ofereceram para ler e tentámos escolher aqueles que menos participam. Sempre que 

foi necessário clarificámos o significado de alguns termos na língua alvo. Corrigimos 

algumas palavras mal pronunciadas, pedindo-lhes para repetir, e elogiámos a leitura 

de  todos.  Seguidamente  resolveram,  sem  qualquer  problema,  um  exercício  de  

verdadeiro e falso, que se fez e corrigiu em conjunto. Posteriormente responderam 
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ainda a algumas perguntas sobre o texto a pares e em silêncio. Demos-lhes dois ou 

três minutos e corrigiu-se oralmente.  

 
 Atividade 8 

Tínhamos como objetivo promover a interação oral e escrita dos alunos, 

utilizando a mesma ficha de trabalho (Anexo VI.4).  

Durou cerca de quinze minutos. 

Descrição: Para terminar, perguntámos-lhes o que achavam daquelas pessoas 

que tinham conhecido o seu amor através da Internet e pedimos-lhes para que, a 

pares, refletissem e discutissem sobre algumas questões, como: ¿Te parece normal 

que la gente decida encontrar pareja por Internet?; ¿Crees que Internet es una 

buena forma de encontrar pareja?;¿Piensas que la gente que busca pareja en 

Internet tiene dificultades para encontrarla de otro modo?  

Achámos melhor o trabalho ser feito a pares, porque já tínhamos verificado 

que em grupo eles dispersam-se e falam de tudo e mais alguma coisa, menos sobre o 

que lhes é pedido.  

No final tinham que escrever um texto expressando a opinião de cada um 

sobre este assunto, tendo como ajuda uma sistematização de algumas expressões que 

se usam para pedir e dar opinião e para mostrar acordo e desacordo. Algumas destas 

expressões exigiam o uso do indicativo e conjuntivo, que eles já tinham praticado 

anteriormente.  Este  texto  devia  ser  colocado no  mural  do  Facebook,  em casa,  para  

que os colegas tivessem oportunidade de ler e comentar.  

 

Quinto bloco de 90 minutos realizado a 7 de dezembro de 2012 

 Atividade 1 

Trabalharam-se a interação oral e a compreensão escrita.  

Foram utilizados o caderno diário, lápis, computador e projetor de vídeos.  

Era para ser feita em mais ou menos oito ou dez minutos; no entanto, acabou 

por demorar aproximadamente quinze minutos. 
 
Descrição: Dos vinte e cinco alunos presentes, apenas três não tinham feito o 

trabalho de casa. Um deles não tinha vindo à aula anterior e duas tinham saído meia 
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hora mais cedo, porque iam participar numa atividade desportiva organizada pela 

escola. No entanto disseram que iam fazê-lo no fim de semana. Foi, portanto, um 

balanço positivo.  

Elogiámos os trabalhos colocados no Facebook e aqueles alunos que, para 

além de escreverem o seu texto juntamente com o colega, também tinham comentado 

os textos de outros colegas. No entanto, desejávamos que tivessem sido mais alunos 

a comentar os textos dos colegas. Com esse objetivo, pedimos a dois ou três alunos 

para lerem os seus textos e solicitámos a alguns voluntários para os comentarem. 

Fizeram-no muito brevemente e com frases simples, mas corretas.  

Como nas primeiras aulas íamos chamando a atenção para os trabalhos dos 

alunos no Facebook, escrevendo-lhes no mural para reverem o texto porque havia 

algumas faltas de atenção, ou alertando-os para algum tempo verbal ou outra palavra 

mal escrita, uma aluna - mais exigente - disse que sentia a nossa falta na correção dos 

trabalhos, porque havia textos dos colegas com erros. Tentámos explicar que não era 

grave haver erros, pois estes faziam parte da aprendizagem e que eles próprios 

podiam sempre comentar esses mesmos erros dos colegas debaixo do trabalho, sem 

que estes se sentissem melindrados. Acrescentámos ainda que, se quisessem, 

podíamos corrigir alguns dos trabalhos naquele momento, tal como tínhamos feito na 

aula anterior, pois trazíamos alguns connosco e podíamos projetá-los. E assim foi. 

Projetámos uns cinco ou seis trabalhos e, em conjunto, corrigiram-se os erros. 

Acabámos por demorar um pouco mais do que tínhamos planeado, mas ficámos 

satisfeitos  por  nos  termos  lembrado de  trazer  mais  trabalhos  retirados  do  Facebook 

para a aula. Este passo não estava previsto na planificação, mas achámos por bem 

fazê-lo. 

 
 

 Atividade 2 

Nesta atividade pretendísmo que os alunos comentassem uma banda desenha, 

promovendo a sua competência oral.  

Utilizaram-se o computador, projetor de vídeos e uma banda desenha. 

 Trabalharam se a expressão oral e a compreensão escrita, em 

aproximadamente dez minutos. 

Descrição: Começámos a aula projetando a imagem de uma banda desenhada 

(Anexo VII.2) que tínhamos colocado no dia anterior no Facebook e que eles 
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reconheceram de imediato e quiseram logo ler e comentar – para nossa satisfação! –. 

Foi  gratificante  saber  que  os  alunos  frequentavam  com  regularidade  o  mural  da  

turma e interessavam-se em colocar imagens que ilustrassem os temas que iam ser 

tratados nas aulas. A imagem desta atividade focava a relação entre pais e filhos hoje 

em dia. Vários braços se levantaram para participar. Se escolhíamos um e não outro, 

ficavam aborrecidos porque todos queriam participar, mas demos a palavra a todos 

porque realmente queríamos que eles falassem e exprimissem a sua opinião. 

Deixámo-los falar livremente e sem os corrigir, para que outros não se sentissem 

acanhados e receosos de falar. No final corrigimos um ou outro erro que 

considerámos mais grave. 

 
 Atividade 3 

Esta segunda atividade tinha como objetivos responder a perguntas, ler um 

texto e promover a competência oral dos alunos.  

Utilizou-se uma nova ficha de trabalho (Anexo VII.3) 9. 

  Este passo durou cerca de cinco minutos. 
 

Descrição:  Pedimos  a  uma  aluna  para  nos  ajudar  a  distribuir  a  ficha  de  

trabalho, na qual tinha uma imagem para comentar e três perguntas para responder. 

Tratava-se de uma imagem divertida e que podia ajudá-los a falar um pouco do tema. 

Pensamos que ilustrava na perfeição o texto que iam ler em seguida.  

Pedimos a alguns voluntários para comentar a imagem e em simultâneo 

responder às perguntas, pois estavam ambos relacionados. As perguntas a que 

responderam foram: ¿Crees que los jóvenes actuales tienen buena imagen de sí 

mismos?; ¿Cuáles crees que son sus prioridades? ¿Cuáles son los principales 

problemas. Para nossa admiração, a grande maioria respondeu que sim, que os 

jovens tinham uma boa imagem deles, que o mais importante eram os amigos e a 

família e que não tinham problemas.   

 

 Atividade 4 

Tínhamos como objetivo a correção da pronúncia e a compreensão do texto.  

Continuaram a trabalhar com a mesma ficha (Anexo VII.3).  

                                                             
9 adaptada de Xabier Vázquez Casanova - http://elburroexplosivo.blogspot.com. 

http://elburroexplosivo.blogspot.com./
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Desenvolveu-se a compreensão escrita.  

A duração foi de, aproximadamente, dez minutos. 

Descrição: Solicitámos a três alunos para ler o texto que precedia a imagem 

que tinham descrito e comentado anteriormente; corrigimos a pronúncia de algumas 

palavras e elogiámos a pela leitura. Como não surgiram dúvidas de vocabulário, 

passámos de imediato para o exercício seguinte, que consistia em relacionar 

expressões que se encontravam sublinhadas no texto com o seu respetivo significado. 

Demos-lhes três minutos para o fazerem individualmente e, após esse tempo, dois 

alunos ofereceram-se para fazer a correção oralmente.  

 
 Atividade 5 

Queríamos trabalhar a compreensão da leitura e a interação oral dos alunos.  

Utilizou-se a mesma ficha de trabalho da atividade anterior (Anexo VII.3). 

Decorreu em cerca de quinze minutos. 
 
Descrição: Desta vez colocámos o foco sobre a convivência familiar. 

Perguntámos-lhes com quem viviam e se gostavam de viver com eles, fossem ou não 

os pais, e porquê. Alguns conseguiram responder em espanhol, outros iam dizendo 

metade em espanhol e outra metade em português, mas notava-se que estavam a 

querer comunicar e não evidenciavam tanto medo de errar como no início. 

De seguida apresentámos algumas opiniões retiradas de um fórum da Internet 

sobre as relações entre pais e filhos. Neste exercício, os alunos tinham que completar 

as opiniões retiradas do fórum com expressões que lhes eram dadas em baixo.  

Demos-lhes cinco minutos para ler e preencher os espaços em branco das 

frases e, depois, escolhemos alguns alunos para corrigir o exercício. Cada aluno leu 

uma opinião. 

Continuámos perguntando se ajudavam nas lidas da casa, se discutiam com os 

seus pais e porquê, o que gerava conflitos entre eles, se o Facebook ou o tempo que 

passam na Internet geravam discussões em casa. Os alunos foram bastante 

participativos, a maioria limitava-se a formular frases curtas e muito simples, mas 

sem erros. Havia outros que queriam participar, mas faziam-no ora em espanhol, ora 

em  português,  então  em  conjunto,  com  a  ajuda  dos  restantes  colegas,  tentavam  
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reformular o que queriam dizer na língua alvo. Tentámos sempre fazê-los sentirem-

se à vontade para falar, encorajando-os com expressões de apoio e reforço. 

 

 Atividade 6 

Com esta atividade esperávamos promover a expressão oral dos alunos e a 

compreensão da leitura, utilizando uma nova ficha de trabalho (Anexo VII.4).  

Durou cerca de dez minutos. 
 
Descrição: Dando continuidade à aula, escolhemos um aluno para ler a banda 

desenhada que acompanhava o próximo texto. A maioria dos alunos não concordou 

com a ideia da época de desumanização que abordava a imagem. Pedimos-lhes então 

que lessem em silêncio o texto seguinte – que tinha sido adaptado de um estudo feito 

sobre a influência da Internet na convivência familiar – e que sublinhassem uma 

ideia ou frase com a qual estivessem ou não de acordo, porque em seguida iríamos 

comentá-las em conjunto.  

Após mais ou menos cinco minutos, pedimos voluntários para lerem e 

comentarem as ideias com as quais concordavam ou não. Tentávamos ir perguntando 

sempre aos demais se também pensavam assim e porquê. Resultou muito bem, e os 

alunos mostraram-se bastante participativos e interessados. 

 

 Atividade 7 

Pretendíamos promover a expressão/interação escrita dos alunos e para isso 

foi utilizado o caderno diário e um marcador.  

Utilizaram a mesma ficha (Anexo VII.4).  

Tiveram mais ou menos quinze minutos para a realizar. 
 
Descrição: Pretendia-se que os alunos escrevessem um texto sobre o tema da 

aula, com o colega do lado, utilizando as expressões que tinham num quadro para 

expressar opinião, acordo ou desacordo: Desde mi punto de vista…; No creo que 

sea…, entre  outras,  e  depois  partilhar  o  texto  com  toda  a  turma.  Tinham  à  sua  

disposição diversos dicionários, de Português/Espanhol, Espanhol/Português e até 

monolingues, que antes da aula tínhamos requisitado na biblioteca. No entanto a 

professora cooperante, preferiu que fosse feito individualmente e que os textos 

fossem recolhidos para ela posteriormente também os avaliar.  
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Após terem redigido o texto e este ter sido entregue, distribuímos uma ficha 

de autoavaliação (Anexo VIII), explicando-lhes que era importante para termos 

algum feedback da parte deles em relação à unidade que tínhamos trabalhado em 

conjunto e para saber o que realmente eles tinham retido.  

Pedimos-lhes também que no verso da ficha nos atribuíssem uma nota e a 

justificassem, dizendo o que mudariam em tudo o que foi realizado, o que correu 

bem e menos bem, o que gostaram mais e menos, pois só assim podemos melhorar e 

ir de encontro aos seus gostos e interesses.  

No final, a pedido da professora cooperante, perguntámos-lhes com que nota 

autoavaliavam o seu desempenho nesta unidade e posteriormente dissemos-lhes que 

nota  lhes  daríamos  também,  tendo  em  conta  as  grelhas  de  observação  tínhamos  

utilizado  nas  aulas.  Em  vinte  e  cinco  alunos,  apenas  um  teria  nota  negativa  (9  

valores) e as restantes notas oscilavam entre os 14 e 16 valores.  
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3. AVALIAÇÃO 

3.1. Metodologia  

 
A avaliação no âmbito do ensino é necessária para obter informações sobre o 

processo ensino/aprendizagem, de modo a tomar conhecimento se todos os 

instrumentos  estão  a  funcionar  e  se  estão  a  obter  os  objetivos  para  os  quais  foram  

concebidos; ou para certificar as competências dos alunos. A avaliação faz parte de 

todo o processo de ensino/aprendizagem e, como tal, está contemplada tanto nos 

programas de língua espanhola, como no QECRL.  

Relativamente à avaliação escolhida para esta unidade didática – dado que a 

abordagem que  fizemos  assentou  num trabalho  por  micro  tarefas  –  tomámos  como 

referência o Programa de espanhol continuação, o QECR e obviamente os critérios 

de avaliação existentes na escola na qual aplicámos a nossa unidade. Decidimos 

optar por uma metodologia que diversificasse os tipos de avaliação usados e por isso 

elegemos três tipos de avaliação: a avaliação contínua-formativa, a autoavaliação e a 

avaliação entre pares (coavaliação). É uma avaliação que coloca o aluno no centro do 

processo de ensino/aprendizagem, conferindo-lhe uma maior responsabilidade na 

construção e controlo do seu processo avaliativo.   

Ao darmos preferência a uma avaliação contínua, onde os alunos conheciam, 

desde  a  primeira  aula,  os  objetivos  do  trabalho  e  os  instrumentos  de  avaliação,  

seguimos o que nos indica o Programa de Espanhol, Nível de continuação 10º Ano:  

No âmbito da avaliação, pretende-se estimular o sucesso educativo dos alunos, favorecer a 
autoconfiança e contemplar os vários ritmos de desenvolvimento e progressão. (…) De um 
ponto de vista didático, o tipo de avaliação que mais favorece o processo de aprendizagem é 
a formativa e contínua, integrada no processo, que analisa as dificuldades e procura soluções 
quando ainda é possível superá-las. (Fernández, 2002: 29-30) 

 Na nossa opinião, seria despropositado realizar um teste sumativo para os 

avaliar durante estas cinco aulas. Já que o objetivo principal deste trabalho é 

estimular a produção e interação escrita dos alunos, motivando-os com a utilização 

de redes sociais, mais concretamente o Facebook. Não faria sentido escolhermos um 

tipo de avaliação que privilegiasse sobretudo um teste final. Pelo contrário, pareceu-

nos mais indicado aplicar uma avaliação contínua e progressiva, cujo principal 

instrumento de análise de resultados fossem os diversos textos produzidos pelos 

alunos ao longo da unidade. Tal como sugere Bordón: 
 […] al tener que producir un número variado de textos escritos  […] se tiene una visión más 
amplia y profunda de las habilidades de los estudiantes, así como de su desarrollo y 
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evolución a lo largo del curso y consecuentemente, la evaluación se llevará a cabo de una 
manera más justa y fiable que si se realiza sobre un solo texto. (Bordón, 2006: 290)  

Comunicar não é apenas falar, mas também ouvir, ler e escrever, e, com todos 

eles, pressupõe-se perceber e interpretar. Para isso o aluno precisa de um feedback, 

necessita saber se está a comunicar de forma adequada ou não. A este procedimento 

chama-se também avaliação, que pode ser quantificado ou não, mas cujo objetivo é 

produzir uma reação, supostamente, a de melhorar o desempenho. Ao levarmos a 

cabo uma avaliação contínua, o feedback ajuda-nos a reorientar de forma eficaz o 

processo  de  ensino/aprendizagem.  Daí  termos  optado  por  dar  sempre  um  feedback 

àquilo  que  os  alunos  iam  fazendo  na  sala  de  aula  e  utilizado  ainda,  como  

complemento,  uma  página  de  Facebook,  criada  para  a  turma,  para  a  

interação/produção escrita dos alunos. Podemos ver abaixo alguns dos comentários e 

apreciações realizados aos textos dos alunos (Anexo VIII):  

 

De facto, a avaliação formativa foi explorada, sempre que possível, através do 

trabalho colaborativo, tanto entre pares, como entre pequenos grupos, tanto na sala 
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de aula como através do Facebook (Anexo XIII). A utilização desta rede social 

permitiu-nos desenvolver um ensino mais centrado no aluno e ofereceu-nos uma 

maior flexibilidade quanto ao lugar e tempo, já que a aula continuou fora das paredes 

da escola. 

Estimulámos a participação ativa e incentivámos os alunos a autocorrigirem-

se  e  a  corrigirem-se  uns  aos  outros  de  forma  produtiva,  acreditando  que  esta  

metodologia levava o aluno a refletir sobre o seu próprio trabalho, através da 

inevitável comparação com os colegas e a melhorar o seu desempenho futuro. Esta 

ideia de que o aluno tem capacidade para ser responsável pela sua aprendizagem é 

um dos pilares do QECR e dos programas de espanhol.  
A auto-avaliação e a co-avaliação – ou a capacidade de avaliar os próprios progressos – é a 
avaliação mais formativa, porque potencia o desempenho das estratégias de aprender a 
aprender, porque se centra nos processos e porque acredita na capacidade de o aluno ser 
responsável pela sua aprendizagem. É esta uma das linhas de força do Quadro Europeu 
Comum de Referência. (Fernández, 2002: 30) 

 

 

3.2. Instrumentos de avaliação 

 
Semelhante às indicações que encontramos no QECR e para que tentássemos 

ter uma avaliação o mais justa possível, procurámos fazer com que os juízos de valor 

implicados nas decisões subjetivas fosse reduzidos ao máximo. Para tal, procurámos 

sempre especificar o conteúdo de avaliação e definir critérios específicos rigorosos. 

Quando  avaliamos,  devemos  valorizar  a  relação  entre  o  processo  e  o  produto,  não  

nos limitando apenas ao produto de aprendizagem alcançado pelos alunos.  

Para tal, e porque o processo de aprendizagem é contínuo e individual, 

criámos duas grelhas de observação direta (Anexo IX) para utilizar ao longo de toda 

a unidade. Uma delas focava-se na assiduidade, comportamento, empenho e 

participação espontânea na aula por parte dos alunos. Era atribuída uma nota 

qualitativa: muito bom (MB), bom (B), suficiente (S) e insuficiente (I). A outra 

grelha registava a realização dos trabalhos de casa com um visto ( ), para quem te 

feito  e  um menos  (-)  para  quem não  o  tinha  realizado;  e  qualificava  de  muito  bom 

(MB), bom (B), suficiente (S) e insuficiente (I) a utilização do vocabulário (fluência / 

riqueza vocabular) e das estruturas gramaticais dadas ao longo da unidade, bem 

como da pronúncia. 
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 Estes critérios presentes nas grelhas de observação permitiram-nos seguir de 

perto o desempenho e os progressos dos alunos ao longo da unidade. A grande 

maioria dos alunos era assíduo e pontual, apenas 2 ou 3 chegavam de vez em quando 

atrasados e 5 deles faltaram 1 ou 2 vezes. Relativamente ao comportamento, 

tínhamos seis alunos que se destacavam pelas conversas paralelas que mantinham 

com os colegas, sendo, por vezes necessário chamar-lhes a atenção. Eram alunos 

bem-educados e respeitadores e no decorrer das aulas mostraram-se bastante 

empenhados na realização das tarefas, à exceção de um aluno. Relativamente à 

participação oral, apenas 5 ou 6 alunos participavam regularmente, os restantes 

gostavam de participar mas nem sempre o faziam voluntariamente. Quanto à 

participação escrita, de um modo geral, todos iam fazendo os textos que lhes eram 

pedidos, como veremos mais adiante. 

Este trabalho procurou comparar a capacidade de escrita dos alunos antes e 

no final da unidade didática. Assim, os textos colocados no mural da turma, foram 

estudados para analisar os seus progressos e utilizámos uma grelha que observava os 

seguintes aspetos: fidelidade ao tema, cumprimento da tarefa, coerência, utilização 

correta de estruturas gramaticais e de vocabulário, dados ao longo da unidade, e 

criatividade (Anexo X). 

 Antes de iniciarmos a nossa intervenção didática, estes alunos escreveram 

um comentário (Anexo XI) a uma banda desenhada, alusiva ao tema que se iria 

abordar na unidade. Achámos pertinente levar a cabo esta atividade de diagnóstico, 

presente num questionário inicial (Anexo I), que foi entregue aos alunos numa aula 

da professora cooperante, para podermos ter acesso às suas competências de escrita. 

Consideramos o recurso a questionários bastante útil, pois podem ser 

facilmente aplicados a vários indivíduos em simultâneo e os dados obtêm-se 

rapidamente. Os resultados conseguidos foram sendo comparados com os posts 

colocados no Facebook e com o último texto, mais extenso, produzido na última 

aula.  

Como já referimos, para avaliar a progressão da produção escrita dos alunos, 

foram solicitados alguns textos na fase de diagnóstico, prévia à unidade, onde lhes 

era  pedido  um  comentário  a  uma  banda  desenhada.  Eis  três  amostras  desses  

comentários10: 

                                                             
10 Para consultar restantes cometários ver Anexo XI 
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Mediante esta breve atividade, pudemos perceber que nos íamos deparar com 

uma turma com bastantes dificuldades ao nível da produção escrita. 

Era esperado que os alunos escrevessem em espanhol um comentário à banda 

desenhada da Mafalda. Um dos alunos não soube escrever uma única frase na língua 

alvo e fê-lo em português; nos restantes casos, os erros mais notórios são gramaticais 

e de interferência com a língua materna. 

 
No final de cada bloco de 90 minutos, os alunos tinham que escrever e, 

posteriormente, colocar um texto de opinião no mural do Facebook, ler pelo menos 2 

ou 3 textos dos seus colegas e comentá-los. Apesar de a maioria dos alunos ter 

cumprido com a tarefa de escrever no mural o seu texto, para que os colegas o lessem 

e comentassem  e colocassem ou não um gosto , poucos comentaram os textos 

dos colegas e tentaram corrigi-los, como era suposto fazer. Alguns alunos alegaram 

que se encontravam numa fase de muitos testes e que tinham muito que estudar, 

outros disseram que os pais não os deixavam aceder ao Facebook, precisamente por 

se encontrarem em fase de testes. Daí podermos afirmar com toda a certeza que, caso 

esta unidade didática tivesse sido feita numa altura em que não houvesse avaliações, 

as interações entre os alunos teriam sido muito superiores àquelas que se realizaram 

efetivamente. 

Relativamente à adequação e correção dos textos colocados no mural e aos 

comentários tecidos pelos colegas, pode-se dizer que, como é óbvio, deparámo-nos 

com situações muito diversas; no entanto a maioria dos textos eram bastante 

razoáveis. O facto de apresentarem em público os seus textos parece ter causado 

algum impacto no que concerne aos aspetos formais da escrita. 

Passemos à observação de alguns desses mesmos textos:11 

 

 

 

                                                             
11Para analisar os restantes ver Anexo XII 



 

 

97 
 

A turma foi sendo avaliada ao longo de toda a unidade através destas 

atividades que colocavam no mural do Facebook (tanto síncronas como assíncronas). 

No início da unidade didática, todos os alunos foram informados de que os seus posts 

e  restante  participação  no  mural  do  Facebook  seriam  importantes  para  a  sua  

avaliação, bem como todo o seu desempenho ao longo da unidade, desde a sua 

participação e empenho na aula à sua pontualidade/assiduidade. Para isso utilizaram-

se as grelhas, citadas anteriormente, que eram preenchidas no final de cada aula. 

Como podemos ver pelo gráfico seguinte, a grande maioria dos alunos fez os 

trabalhos de casa e escreveu no mural o texto que lhes era pedido.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 11: Atividades escritas no mural do Facebook 
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Ao recorrermos a esta rede social, proporcionámos aos nossos alunos um 

contexto bastante motivador para a prática da leitura e da escrita e conseguimos dar 

visibilidade aos seus trabalhos. 

Seguidamente apresentamos alguns exemplos de comentários aos textos dos 

colegas.  
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Tentámos sempre valorizar a participação e o comportamento dos alunos; não 

descartando, no entanto, a evolução e os esforços individuais para melhorar a 

oralidade e a escrita. Todos os trabalhos escritos que os alunos realizaram, integram a 

avaliação formativa ou contínua e tiveram um peso considerável na sua nota final. 

Tendo em consideração todos estes dados, no final, e solicitada pela professora 

cooperante, foi atribuída uma nota quantitativa a cada aluno (Anexo IX). Apenas um 

aluno não obteve nota positiva. Observando a prestação geral dos alunos, os 

resultados finais exibem a qualidade do seu trabalho, empenho e interesse na aula.  

Na última aula os alunos escreveram um texto  que foi recolhido e entregue 

à professora cooperante  para verificar se realmente a escrita dos alunos tinha ou 

não melhorado e também como mais um elemento de avaliação, visto que neste 

período  só  tinham  realizado  um  teste  escrito  e  uma  prova  oral.  Comparando  este  

texto com o comentário inicial que realizaram no questionário de diagnóstico, 

pudemos concluir que realmente os alunos perderam o medo de escrever e 

conseguiram produzir textos mais longos que aqueles que faziam no início da 

unidade. Assim mesmo, tornou-se evidente que a maioria conseguiu aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. Claro que as condições, em que 

produziram este último texto, foram bastante diferentes daquelas que habitualmente 

tinham para escrever os seus textos no mural do Facebook. Pois ao escreverem numa 

folha de papel não têm o corretor ortográfico a marcar-lhes e corrigir-lhes os erros 

ortográficos, por exemplo. Seguidamente, expomos alguns exemplos desses textos 

produzidos na última aula (Anexo XII): 
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No que se refere à aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo das 

atividades finais de cada aula, na generalidade, foi bem-sucedida, tanto a nível 

lexical, gramatical, como comunicativo. Os seus textos transpareciam o que tinha 

sido abordado nas aulas e conseguiram fazer um uso adequado dos conteúdos 

lecionados. Conseguiram comunicar com os colegas, elaborando pouco a pouco 

melhores textos e mais extensos do que os iniciais. Consideramos que foi importante 

o diálogo que existiu entre os alunos através do Facebook ao comentarem e tentarem 

melhorar os textos uns dos outros. Além das suas produções textuais, os alunos 

colocaram no mural imagens e videoclips com músicas alusivas ao tema da unidade 

lecionada, partilhando assim os seus gostos e sentimentos com os outros (Anexo 

XIII). 

A análise global dos resultados obtidos leva-nos a concluir que a maioria dos 

alunos atingiu os objetivos estipulados e revelou possuir razoáveis capacidades de 

produção. Nesta avaliação, não posso descurar o facto de ter notado, nalguns alunos, 

um certo constrangimento na correção dos textos dos colegas no mural do 

Facebook12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
12 Apesar de saberem que seriam avaliados não só pelos textos que escreviam e colocavam no mural, 
mas também pelas observações que efetuavam aos textos dos colegas, estes comentários colocados no 
mural do Facebook ficaram muito aquém do esperado, talvez por não quererem melindrar os colegas 
com a deteção de alguns erros ou discordar de uma ou outra afirmação. 
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Considerações finais  

 
Pensamos que o trabalho realizado junto dos alunos foi bastante positivo. 

Divertimo-nos e aprendemos imenso ao construir esta unidade didática. O modo 

como  as  aulas  foram  organizadas  cativou  o  interesse  dos  alunos  e  pensamos  que  

seguramente os motivou para continuar a aprendizagem do espanhol. Todas as aulas 

foram planificadas com vista a aumentar os níveis de motivação para a aprendizagem 

da língua espanhola. Tivemos a preocupação de tornar cada aula diferente e 

interessante no que respeita aos temas, tarefas e exercícios, trabalhando todas as 

competências linguísticas e variando o tipo de recursos, de modo a permitir a 

aquisição e aplicação de conhecimentos por parte de todos os alunos, respeitando os 

seus estilos e ritmos de aprendizagem. Julgamos que as matérias foram abordadas 

com  clareza,  os  materiais  estavam  bem  organizados  e  encadeados  entre  si  e  foram  

disponibilizados à professora cooperante atempadamente. Dado o tema da unidade, 

talvez nos tenhamos empolgado de mais em querer fornecer vários materiais aos 

alunos para lhes proporcionar o input necessário para poderem comunicar acerca do 

tema e escrever os seus textos no mural. 

Procurámos sempre chegar aos alunos e aproximar-nos dos seus interesses. 

Tentámos imprimir dinamismo às aulas e encorajá-los a exprimir as suas ideias em 

espanhol. Escolhemos temas que os conquistassem e fizessem da aula um momento 

de aprendizagem, não só eficaz, mas também agradável. Tal como eles tinham 

indicado no questionário de diagnóstico, tivemos a preocupação de colocar, antes dos 

textos que iam ser lidos, uma imagem ou banda desenhada que ilustrasse o tema que 

ia ser abordado e os preparasse para essa mesma leitura.  

Pensamos que a utilização de textos provenientes do mundo da Internet, como 

blogs e fóruns resultou muito bem, tal como a utilização do Facebook como um 

recurso complementar para a interação e expressão escritas. Julgamos ter aproveitado 

igualmente o tema da Internet e do Facebook para os motivar a falar, abordando os 

seus possíveis efeitos na convivência com aqueles que os rodeiam. 

Apesar de ser um grupo de alunos numeroso, tentámos sempre fomentar a 

interação e a participação ao longo das aulas em todas as atividades e tarefas. 

Deslocámo-nos pela sala de aula e procurámos responder às múltiplas solicitações 

dos  alunos.  Utilizámos  meios  audiovisuais  ao  longo  das  sessões  -  entre  eles  



 

 

104 
 

videoclips e PowerPoints  relacionados  com  o  tema  -  e  tentámos  organizar  uma  

unidade didática coesa, procurando comunicar sempre com os alunos na língua alvo.  

Um outro aspeto que entendemos ser objeto de crítica prende-se com o facto 

de não se descortinar na planificação qualquer preparação prévia destinada à escrita 

em si. Já que nos focámos na expressão e interação escritas, poderia ter sido 

pertinente destinar uma parte da aula a praticar as várias fases que envolvem o 

processo de escrita. No entanto, tendo em linha de conta o número reduzido de aulas 

postas em prática na realização desta unidade, seria extremamente difícil fazê-lo.  

Os alunos demonstraram grande interesse pelo uso das redes sociais como 

espaço de leitura e escrita, o que os manteve motivados durante todo o processo de 

concretização da unidade. Isso facilitou a realização das atividades e, do ponto de 

vista do ensino/aprendizagem, trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento das 

práticas de leitura e escrita dos alunos.  

Consideramos que as amostras de texto produzidas pelos alunos no início da 

unidade foram excessivamente breves. Pensamos que devia ter sido solicitado um 

texto com um limite mínimo de palavras. Teria sido preferível recolher textos mais 

extensos  para  podermos  avaliar  melhor  a  produção  escrita  dos  alunos  antes  da  

unidade. Esses mesmos textos, realizados no início poderiam ter sido avaliados mais 

profundamente e comparados posteriormente com os posts que iam colocando no 

mural do Facebook e com o último texto que produziram. Deveriam ter sido 

avaliados melhor as diferentes maneiras de interagir com os colegas, desde os chats, 

aos posts, passando também pelos comentários produzidos, adotando claro, critérios 

diferentes para cada uma delas – uma vez que se tratavam de produções distintas, 

produzidas também elas em contextos diferentes (síncronas e assíncronas). 

 Se  o  trabalho  com esta  turma tivesse  ocorrido  numa outra  altura  do  ano  ou  

durante um período ou ano letivo completo, seguramente se teriam obtido outros 

resultados mais elucidativos relativamente ao uso do Facebook no desenvolvimento 

da escrita destes alunos.  

Ao dispormos de mais tempo para trabalhar com esta turma, poderíamos ter 

realizado, por exemplo, um fórum de discussão, onde fossem abordados os temas 

tratados em aula. Poderia ter sido interessante ter havido espaço para comparar os 

diferentes tipos de escrita dos alunos, utilizando as distintas aplicações disponíveis 

no Facebook. Devíamos ter insistido mais nos comentários realizados aos posts dos 

colegas e na interajuda aquando a correção dos textos. Podíamos também ter optado 
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por incentivar os alunos a encontrar um grupo semelhante ao deles e dar-lhes 

oportunidade de interagirem com falantes nativos da língua alvo, estudantes ou não. 

Naturalmente, se as condições tivessem sido outras, poderiam ter trabalhado 

mais com o Facebook dentro da própria sala de aula e não apenas como trabalho de 

casa. Poderíamos continuar a numerar uma série de “ses”, no entanto o que 

conseguimos realizar foi o que descrevemos nas páginas anteriores. Estivemos desde 

o início condicionados pelo fator tempo e pelos poucos recursos tecnológicos 

presentes na sala de aula. 

Julgamos que a turma em questão compreendeu que a escrita não é só aquela 

que o professor exige na sala de aula, mas que as suas frases, recados e mensagens 

postadas no Facebook também significam escrever. A utilização desta rede social 

pareceu-nos uma opção adequada para cativar os alunos e demonstrar-lhes uma real 

utilidade para a aprendizagem da língua espanhola – interagir com amigos e colegas 

no Facebook, por exemplo.  

 

Trabalhar com o Facebook na disciplina de Espanhol foi algo que os alunos 

nunca tinham feito e que classificaram de muito positivo. Por vezes na sala de aula 

não conseguimos acompanhar todos os alunos como gostaríamos e estes não 

conseguem chegar até nós, seja por timidez ou falta de oportunidade. Simplesmente 

não conseguem intervir livremente e exprimir a sua opinião. Ao utilizar o Facebook 

ajudámos os alunos mais tímidos e menos participativos a interagir mais, reduzindo a 

inibição nas suas participações. Muitos deles procuraram a nossa ajuda para lhes tirar 

dúvidas e comentar situações que se passaram na sala de aula, utilizando tanto o chat 

como as mensagens. Penso que podemos afirmar que propiciámos uma 

aprendizagem mais informal, espontânea e criativa, onde se geraram enlaces 

interpessoais de confiança e apoio. Em geral, os alunos sentiram-se mais à vontade 

para escrever, numa atividade que consideravam, à partida, pesada e pouco apelativa. 

 Como pudemos constatar no questionário de diagnóstico, realizado no início 

da unidade, os alunos revelavam algumas dificuldades em expressar-se por escrito. 

No entanto, penso que com o uso do Facebook perderam parte do receio que tinham 

em escrever espanhol e progrediram um pouco mais.  

No final da unidade didática, foi-lhes entregue uma ficha de autoavaliação 

para fazer o balanço de todo o trabalho realizado (Anexo VIII) e pudemos verificar 

que os alunos sentem-se mais confiantes, mas continuam um menos à vontade nas 
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estruturas gramaticais e, ao contrário do início da unidade, agora consideram que não 

têm tantas dificuldades na escrita, nem na leitura e nos exercícios de audição. Alguns 

consideram que ainda têm que melhorar na oralidade e na compreensão auditiva 

como podemos ver no Gráfico 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 12: Classificação nas diferentes destrezas 

 

A esmagadora maioria dos alunos considera que a utilização do Facebook 

facilitou a sua interação com os colegas, contribuiu para melhorar as suas 

competências na escrita e na leitura, deu-lhes uma oportunidade diferente de interagir 

mais com a professora e sentiram-se mais motivados para continuar a aprendizagem 

da  língua  alvo.  Ao  escrever  no  mural  do  Facebook  os  alunos  sentiram  que  a  sua  

escrita fluía melhor, pois identificavam mais rapidamente os seus erros ortográficos e 

gramaticais, ampliou o seu vocabulário e ajudou-os a melhorar a sua escrita. 
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HORÁRIO DA PROFESSORA COOPERANTE  

ANEXO I 
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Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 
 

QUESTIONÁRIO 

Este questionário destina-se a recolher dados sobre as tuas competências, no âmbito do trabalho que estou a 
realizar para a disciplina de IPP3 do Mestrado em Ensino, na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. Por favor, responde a todas as questões com sinceridade, pois só assim será possível efetuar o 
tratamento dos dados com rigor.  

 
I. Dados Pessoais 

 

1. Sexo:  
(_) Masculino             
(_) Feminino  
 

2. Idade: ______ 
3. Curso:___________________________________________________________________________ 
4. Residência:_______________________________________________________________________

II. Dados Familiares 
 

5. A tua família é: 
(_) Monolingue (indica a língua) __________________________________________________________ 

(_) Bilingue (indica as línguas) ___________________________________________________________ 

(_) Multilingue (indica as línguas) _________________________________________________________ 
 

6. Com quem vives? 
(_) Mãe 
(_) Pai 
(_) Irmã/o  

(_) Outros familiares (avós, tios…) 
(_) Outros adultos (não familiares) 
(_) Outro: __________________________ 

  
7. Tens irmãos? Se sim, quantos? 

_____________________________________________________________________________________       
 

8. Profissão dos pais: 

Mãe: ___________________________ Pai: ___________________________ 
 
Habilitações literárias dos teus pais: Mãe Pai 
1º Ciclo do Ensino Básico   
2º Ciclo do Ensino Básico   
3º Ciclo do Ensino Básico   
12º Ano    
Bacharelato   
Licenciatura   
Mestrado   
Doutoramento   
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9. Ao longo da tua vida escolar, já tiveste alguma retenção?  
(_) sim                 (_) não 
 
9.1 Se respondeste que sim, quantas?_____________________________________________ 
 
10.   Por que razão escolheste espanhol no 10º ano? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
11. Gostas das aulas de espanhol? 
(_) Gosto muito                   (_) Gosto                  (_) Gosto pouco                   (_) Não gosto 
 
12. Por que razão gostas/ não gostas das aulas de espanhol? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
13. Quando estudas espanhol? 
(_) nunca 
(_) só quando tens teste 
(_) algumas horas durante a semana 
 

(_) ao fim de semana 
(_) todos os dias 
(_) outro. Qual?

14. Com que regularidade fazes os trabalhos de casa de espanhol? 
(_) nunca 
(_) raramente 
(_) ocasionalmente 
 

(_) frequentemente 
(_) sempre 
 

15. Na tua opinião qual é a melhor maneira de aprender espanhol. (indica 3 opções)
(_) praticar diálogos 
(_) escrever textos 
(_) ouvir gravações e ou canções 
(_) ver filmes 

(_) fazer ditados 
(_) ler 
(_) outro 
Qual? _________________________________ 

 
16. O que mais gostas de aprender numa língua estrangeira, neste caso no espanhol?
(_) palavras novas 
(_) pronuncia 
(_) verbos 

(_) cultura 
(_) outra 
Qual? ________________________________ 

 
17. Qual é a tua maior dificuldade na aprendizagem do espanhol? (indica 3 opções)
(_) estudar o vocabulário 
(_) estudar os verbos 
(_) falar 
(_) escrever 

(_) ouvir 
(_) ler 
(_) outro 
Qual? ________________________________

 
18. Que material preferes que a tua professora de espanhol utilize nas aulas? (indica 3 opções)  
(_) Manual 
(_) Fichas 
(_) Quadro 
(_) Powerpoint 

(_) Filmes 
(_) Música 
(_) Outros / Quais? 
_______________________________________ 

 
19. És participativo nas aulas de espanhol (oralmente)?  
(_) muito                       (_) pouco                     (_) nada 

 

III. Dados escolares/Aprendizagem do espanhol 
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20. Nas aulas de Espanhol, preferes: 
(_) ler                    (_) ouvir                        (_) escrever                     (_)falar 
 
21. Escreve um parágrafo, em Espanhol, onde comentes uma das seguintes imagens.   

 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV -  TIC  
 
22. Tens computador em casa?  
(_) sim                   (_) não 
 
23. Quais são os recursos/ferramentas das TIC que mais utilizas? 
(_) Processador de texto (Word ou outro) 
(_) Powerpoint 
(_) Moviemaker 
(_) Youtube 
(_) Facebook 
(_) Outro  
Qual?_____________________________________________________________________________

24. O teu computador está ligado à internet?  
(_) sim                   (_) não 
 
25.  Em que local acedes habitualmente à Internet? 
(_) em casa 
(_) na biblioteca da escola 
(_) casa de familiares 

(_) casa de amigos 
(_) telemóvel 
(_) outro. Qual? ________________________ 

 
26. Com que frequência acedes à Internet? 
(_) todos os dias 
(_) 3 ou 3 vezes por semana 
(_) aos fins de semana 

 
(_) 2 ou 3 vezes por mês 
(_) outro. Qual? _________________________ 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________ 
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27. Que redes sociais utilizas com mais frequência? 
(_) Youtube 
(_) Facebook 
(_) Messenger 
(_) Twitter 

(_) Flickr  
(_) outra.  
Qual? ___________________ 

 
28.  Tens Facebook? 
(_) sim                   (_) não 
 

28.1. Se respondeste sim, com que frequência o utilizas? 
(_) diariamente                      
(_) 2 ou 3 vezes por semana               

(_) aos fins de semana 
(_) mensalmente 

 
29.  Na tua opinião, a utilização das redes sociais tem efeitos positivos nas relações 
familiares? 
(_) sim                              (_) não                         (_) não sei 
 

         29.1. Se respondeste sim, quais? (escolhe apenas 2) 
(_) manter contato com a família  
(_) comunicar com familiares que vivem mais longe 
(_) melhorar as relações familiares 

(_) partilhar informação com familiares 
(_) ajuda a relacionar-se com mais gente 
(_) outro. Qual?________________________

 
 29.2. Se respondeste não, que efeitos negativos tem? (escolhe apenas 2) 

(_) a família fica para segundo plano 
(_) falta de comunicação  
(_) discussões por causa do tempo aí passado 

(_) perda de tempo 
(_) más influências  
(_) outro. Qual? __________________________ 

 
30. Na tua opinião, a utilização das redes sociais tem efeitos positivos na relação com os 
teus amigos? 
(_) sim                              (_) não                       (_) não sei 
 

30.1. Se respondeste sim, quais? (escolhe apenas 2) 
(_) manter contato com os amigo 
(_) fazer planos e encontros 
(_) ter noticias de amigos que já não vês há 
muito tempo 

(_) é mais barato que falar ao telemóvel 
(_) fazer novos amigos 
(_) a comunicação é mais fácil 
(_) outro. Qual? _________________________

30.2.Se respondeste não, que efeitos negativos tem? (escolhe apenas 2) 
(_) mal entendidos 
(_) perda de contato pessoal 
(_) conversas impróprias 
(_) dão-se a conhecer dados pessoais 

(_) más influencias 
(_) acesso a informação menos desejável  
(_) outros. Qual?_________________________

 
31.  Gostarias de utilizar o facebook nas aulas de espanhol? Porquê? 
(_) sim                   (_) talvez                   (_) não 
 
32. Na tua opinião, utilizar o Facebook nas aulas de espanhol poderá servir para: (indica 2 
opções) 
(_) motivar e criar interesse pela língua 
(_) facilitar a adquisição da língua espanhola 
(_) desenvolver a compreensão auditiva 
(_) desenvolver a expressão oral 
(_) desenvolver a compreensão leitora 
(_) desenvolver a expressão escrita  

(_) outra. Qual? ___________________________

OBRIGADA PELA TUA COLABORAÇÃO! 
 



 

 

Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira - Rio Maior 
 

Planificación de la unidad: Relaciones Interpersonales 
 
Tiempo: 5 bloques de 90 m.                                                                 Grupo: 10ºA/D/E 

Clases: 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 
 

Fechas: 23, 28 y 30 de noviembre; 5 y 7 de diciembre 

Profesora: Élia Patrícia Calvo 
 

 
 

Contenidos  

Objetivos comunicativos 

(escuchar, leer, escribir y 
hablar) 

 

Actividades/ Estrategias 

 

Materiales 
/Recursos 

 

Evaluación 

Temáticos/ 
léxicos Culturales 

 
 
Funcionales/ 
comunicativos 

Gramaticales 

 
 1. Sentimientos 

y emociones 
 

 Amistad 
 Amor 
 Familia 

 

 

2. Carácter  
de las personas 
 

  Cualidades y 
defectos 
 

- Grupo musical 
pop rock español: 
AMARAL (con la 
canción Marta, 
Sebas, Guille y los 
demás) 
 
- Dichos populares 
con animales 
(rasgos de carácter) 
 
- Refrán sobre la 
amistad 
 
- Los jóvenes 
portugueses y 
españoles 
 

- Expresar 
sentimientos y 
estados de 
ánimo 

 

- Hablar de la 
convivencia y de 
los amigos 

 

 - Hablar de 
problemas y 
conflictos 

- Formación de 
sustantivos 
 
- Artículo 
neutro lo 
 
- Tiempos en 
pasado 
(imperfecto e 
indefinido) 
 
- Condicional 
 
- Indicativo y 
subjuntivo 
 
- Oraciones de 
relativo con 
preposición 

- Adquirir y practicar 
vocabulario relacionado con las 
relaciones de amistad, de pareja y 
familiares 

 

- Producir textos por escrito 
relacionados con el tema 

 

- Comprender mensajes orales 
y escritos relacionados con el 
tema 

 

- Visualización de un vídeo clip 
con una canción sobre la 
amistad 

- Observación y comentario de 
imágenes y comics 

- Relacionamiento de adjetivos 
contrarios 

- Deducción  de reglas 
gramaticales 

- Cuestionario sobre la amistad 

- Texto sobre la amistad 
titulado: Así nace un amigo. 
 

- Videoclip de 
Amaral y Chetes 
con la canción 
Amaral - Marta, 
Sebas, Guille y 
los Demás  

-Proyector de 
diapositivas 

 

 - Powerpoints 

 

- Ordenador 

 
-Observación 
directa de 
actitudes y 
competencias 
 

-  Evaluación 
formativa de las 
actividades y 
tareas 
propuestas en 
clase 
 
 

- Tareas hechas 
en el Facebook 
del grupo 
 

- Auto 
evaluación.  
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3. Convivencia, 
Problemas y 
consejos  
 

 Amigos 
 Pareja 
 Padres 
 Internet 

 
 

  

- Describir 
relaciones entre 
las personas 

 

- Explicar 
sensaciones 

 

- Describir 
cualidades y 
defectos 

 

- Dar consejos 

 

- Describir la 
pareja ideal 

 

- Expresar ideas 
y opiniones 

 

- Explicar 
problemas de la 

- Saludar a alguien que no se 
haya visto hace tiempo 
 
- Hablar de la importancia de 
los amigos y de la amistad 
 
- Comentar y explicar un 
refrán 
 

- Expresarse sobre cualidades y 
defectos 

 

- Comentar un refrán sobre la 
amistad 

 

- Hablar del valor de la amistad 

 

- Describir personas 

 

- Hablar de las relaciones entre 
personas 

 

- Expresarse sobre cualidades y 

- Comentario a cómic 
 
- Ejercicios de verdadero o 
falso 
 
- Presentación de PowerPoint 
 
- Formación de palabras nuevas 
con sufijos 
 
- Dichos populares con 
animales sobre rasgos de 
carácter 
 
-  Comentario  a   refrán  sobre  la  
amistad 

- Identificación  y uso del 
artículo neutro lo 

- Descripción de personas  

- Ejercicios de comprensión 
oral : diálogos 

- Producción de textos de 
opinión 

- Lectura de foros de opinión  

- Ordenación de párrafos de una 
historia 

 

- Imágenes  

 

- Cómics  

 

- Refranes  

 

- Poema 

 

- Tarjetas  

 

- Radio lector 
CD 

 

- Facebook del 
grupo 

 

- Fichas de 
trabajo 
elaboradas por 
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Internet 

 

defectos 

 

- Describir a un amigo/a 

 

- Describir a la pareja ideal 

 

- Fomentar la cooperación, el 
trabajo y el aprendizaje en grupo 

- Audición del Poema de Jorge 
Luis Borges para completar con 
verbos en condicional 

- Audición de diálogos 

- Reconocimiento de problemas 
y sugerencia de consejos  

- Lectura de textos sobre 
relaciones amorosas.  
 
- Escritura de textos diversos en 
el Facebook del grupo y 
comentarios a esos mismos 
textos 

- Caza al error 

- Resolución de una ficha sobre 
los pronombres relativos con 
preposición 

- Audición de un contestador 
automático de una revista 
planteando problemas   

- Ficha con consejos y 
reconocimiento de expresiones 
de indicativo y subjuntivo 

- Ficha sobre la convivencia 
familiar y sus conflictos 

la profesora    

 

-Cuestionarios 

 

- Foros 

 

- Blogs  



 

 

 
 

PLANIFICAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS 
NA PRIMEIRA AULA 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

Curso Lectivo: 2012/2013 

Español Nivel IV 

Profesora: Élia Patrícia Rato Calvo                                                                                       Grupos: 10ºA/D/E 
Unidad didáctica – Relaciones Interpersonales 
Clase: 39/40                                                                                                           Fecha: 23 de noviembre de 2012 
Resumen:  
Audición y comentario de una canción. 
Cuestionario sobre la amistad. 
Comentario de un cómic y lectura de un texto sobre la amistad. 
Formación de palabras nuevas a partir de sufijos. 
Objetivos: 
- Observar y relacionar imágenes para deducir el tema de la unidad 
- Entrenar la competencia oral 
- Desarrollar la comprensión auditiva 
- Deducir el tema de la clase. 
- Describir como se conoció el mejor amigo  
- Desarrollar la competencia lectora 
- Identificar tiempos verbales 
- Repasar tiempos pasados 
- Saludar a alguien que no se haya visto hace tiempo 
- Comentar un cómic 
- Hablar de la importancia de los amigos y de la amistad 
- Identificar clases de palabras 
- Identificar sufijos 
- Formar palabras nuevas con sufijos 
- Comentar y explicar un refrán 
- Desarrollar la competencia escrita 
- Expresarse sobre cualidades y defectos 
Contenidos: 
Los amigos y la amistad 
Carácter de las personas 
Formación de sustantivos 
Dichos populares con animales 

Actividades Actividades Materiales Tiempo 
 

Presentación: 
 
 

La profesora se presenta a los alumnos y habla un 
poco de lo que van a hacer a lo largo de la unidad 
que empiezan hoy y que durará 5 bloques de 90 
minutos y de cómo serán evaluados en la misma.  
Después la profesora abre la lección y la fecha con 
los alumnos oralmente.  

Pizarra 
+ rotuladores 

+- 
10 min 

1. Actividad 
 
PowerPoint 
(expresión oral) 
Precalentamiento 
 
 

La profesora proyecta algunas imágenes para 
conducir a los alumnos al tema de la unidad. 
Ayuda haciendo algunas preguntas, tales como: 
¿Qué asociáis a estas imágenes? 
¿Tendrán algo en común con estos cómics? 
¿De qué tratan?, ¿Conseguís asociar estas viñetas 
a algunas de las imágenes anteriores?   

Ordenador + 
proyector  de 
diapositivas 

+- 
2 min 

ANEXO 
IV.1 
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2. Actividad 
 
Pre audición 
(expresión oral) 
 

La profesora proyecta el título de una música: 
“Marta, Sebas, Guille y los demás” y pregunta a los 
alumnos qué significarán aquellas palabras. Hace 
preguntas como: ¿Qué serán estas palabras? / 
¿Serán un título? / ¿De qué? / ¿De qué hablará? 

Ordenador + 
proyector + 
diapositivas 

+- 
1 min 

3. Actividad 
 
Audición y visualización 
del videoclip 
(comprensión y expresión 
oral) 
 

Los alumnos ven el videoclip, escuchan la música y 
contrastan sus hipótesis. La profesora pregunta a los 
alumnos si la canción  habla de lo que esperaban. 
Pregúntales si han entendido la canción y sigue 
indagando: 
¿Tenéis muchos o pocos amigos? 
¿Os lleváis bien? 
¿Hace mucho que conocéis vuestros amigos? 

Ordenador + 
proyector de 
diapositivas 

+- 
5 min 

4. Actividad 
 
Post audición 
(interacción oral) 

La profesora sigue diciendo que: En esta canción 
nos cuentan varias historias sobre sus amigos.  
Todas están en pasado. ¿En qué tiempo habla la 
protagonista de sus amigos?  
La profesora repasa sus usos, preguntándoles  
cuando se utiliza uno y otro tiempo verbal y sigue 
diciendo: la protagonista de la canción antes 
pasaba muchas horas con sus amigos, pero ahora 
no. ¿Y vosotros? ¿Hace mucho que no tenéis 
noticias de un amigo/a?  ¿Qué le diríais al verlo?, 
¿Cuál sería la primera cosa que le expresaríais? 
 

Ordenador + 
proyector + 
diapositivas 

+- 
5 min 

5. Actividad 
 
(interacción oral) 

Después, remítelos para el ejercicio, donde tienen 
que completar una tabla con algunas de esas 
expresiones. Lo hacen en parejas y lo corrigen 
oralmente en conjunto. 
A continuación, los alumnos tienen que imaginar 
que ya no ven a sus compañeros hace mucho tiempo 
y  tienen  que  levantarse  y  circular  por  el  aula  
saludándolos, utilizando estas expresiones. 

Ordenador + 
proyector  de 
diapositivas 

+- 
10 min 

6. Actividad  
 
(comprensión y expresión 
escrita) 
 

Enseguida la profesora entrega una ficha (Nr.1) a 
los alumnos con un cuestionario sobre la amistad 
para saber cómo son con sus amigos y resuelven un 
pequeño ejercicio de buscar en el texto palabras 
sinónimas y contrarias. 
La profesora sigue con la clase: Ahora que ya 
sabéis como sois con vuestros amigos, a 
continuación vais a ver algunas imágenes que 
ilustran como no debe  ser la amistad y tenéis que 
escribir una regla para cada imagen que sea 
contraria a lo que veis.  
Lo hacen oralmente y se corrige en pleno.  

Ficha 1 
(Adaptado de 

Compañeros B1  – 
SGEL) 

+  
Ordenador + 
proyector  de 
diapositivas 

+- 
10 min 

7. Actividad 
 
(comprensión 
escrita) 
 
 

Tras  esto,  la  profesora  distribuye   una  ficha  (Nr.2)  
con un texto sobre la amistad intitulado: Así nace un 
amigo. 
Los alumnos observan y comentan el cómic que 
tienen antes del texto; hacen, en silencio, una 
lectura rápida del texto y subrayan las palabras que 
asocian a la amistad.  
La profesora pide a algunos alumnos para leer en 
voz alta y aclara dudas de vocabulario que puedan 
existir.  
Los alumnos contestan v/f sobre el texto, en pleno. 

Ficha 2 
(Adaptado de Español 

en Marcha B2 – 
SGEL) 

 

15 min 
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8. Actividad 
 
 (Formación de palabras - 
léxico) 
 

A continuación la profesora pregúntales qué 
palabras han subrayado en el texto relacionadas con 
la amistad y como terminan, pídeles también para 
buscar nombres correspondientes a algunos 
adjetivos que tienen en el ejercicio siguiente.  
La profesora pregunta cuáles son los sufijos que 
forman esas palabras y preséntales un PowerPoint, 
donde los alumnos tienen que formar nombres a 
partir de adjetivos, verbos y otros nombres. Y tienen 
también que saber qué sufijos se añaden a qué 
palabras para crear sustantivos nuevos. 

Ficha 2 
(Adaptado de Español 

en Marcha B2 – 
SGEL) 

 
+  

Ordenador + 
proyector de 
diapositivas 

+- 
10 min 

9. Actividad 
 
(Interacción oral + 
comprensión 
Escrita –Léxico) 
 

Enseguida la profesora habla con los alumnos 
diciendo: Seguro que os gusta tener amigos. ¿Cómo 
hacéis amigos?¿sabéis cuidarlos? 
La profesora pídeles para hacer el próximo 
ejercicio, que consiste en escribir el nombre 
correspondiente al adjetivo o verbo entre paréntesis.  
La profesora escoge algunos alumnos para corregir 
el ejercicio oralmente. 

Ficha 2 
(Adaptado de Español 

en Marcha B2 – 
SGEL) 

 
 

+- 5 
min 

10. Actividad 
 
(léxico – calidades y 
defectos) 

Enseguida la profesora pide a los alumnos que 
individualmente apunten todos los adjetivos que 
consigan imaginar para describir a su mejor amigo. 
Después la profesora preséntales  una serie de 
adjetivos y pídeles  que los relacionen con sus 
contrarios.  
En pleno intentan definir cuáles son las cualidades y 
cuáles son los defectos.  
  

Ordenador + 
proyector de 
diapositivas 

+- 
5 min 

11. Actividad 
 
(interacción y 
comprensión oral) 

 La profesora sigue diciendo que en muchas culturas 
algunos rasgos de carácter surgen asociados a 
algunos animales. Les entrega una ficha (nr.3) y 
resuelven el primer ejercicio oralmente y en pleno. 

 Enseguida la profesora pone algunos diálogos y los 
alumnos tienen que indicar qué significa cada una 
de las expresiones que tienen delante. 

 Al final la profesora escoge algunos alumnos para 
corregir oralmente el ejercicio. Y hacen la última 
actividad en pleno.  

Ficha 3 
(Adaptado de Pasaporte 

B2 – Edelsa) 
 

+- 
10 min 

12. Actividad 
 
(expresión escrita) 

 Los alumnos tienen que escribir un pequeño párrafo 
sobre la amistad o sobre la importancia de tener un 
amigo. En casa tienen que ponerlo en el mural del 
Facebook, con una imagen que lo ilustre o no, y 
todos tienen que elegir el mejor párrafo. 

Facebook   
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 ¿Cómo eres con tus amigos? 
 Lee y contesta el cuestionario.  

 

 

  

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

  

 

 

 

 
 Busca en el texto palabras o expresiones que sean: 

 

- Lo contrario de divertido 
- Sinónimo de alegría 
- Alguien que nunca cuenta un secreto 
- Lo contrario de idealista 

(Adaptado de Compañeros B1  – SGEL) 
 

Ficha 1 

ANEXO 
IV.2 
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A) Lee el texto y  subraya las palabras que relacionas con la amistad. 

 
Así nace un amigo 
 

Es la única 

relación de igual a igual 

que se plantea sobre una 

base de franqueza, 

libertad, complicidad y 

desinterés absoluto. Con 

el amigo nos sentimos 

cómodos y expresamos 

lo mejor que hay en 

nosotros mismos. 

Muchas veces nuestros mejores amigos los encontramos en la escuela, pero no 

siempre la amistad nace de lo cotidiano, a veces encontramos un amigo lejos de nuestras 

rutinas. Según la socióloga Claire Bidart, la mayoría de la gente habla de confianza como 

la mejor definición de la amistad. Se trata de una noción que asociamos a grandes virtudes, 

como la franqueza, la honestidad, la sinceridad, el desinterés o la falta de celos. Amigo es, 

sobre todo, la persona con la que nos sentimos cómodos y con la que podemos expresar lo 

mejor de nosotros mismos. Amigo es el que siempre acude a nuestra llamada. Amigo es el 

que nos conoce en profundidad, mucho más allá de las apariencias. “Amigo -cantaba 

Miguel  Ríos-  es  el  que  a  menudo me recuerda  a  mí  mismo”.  Quizá  por  esto  lo  que  más  

esperamos de un verdadero amigo es que comparta la imagen que tenemos de nosotros 

mismos o, al menos, que ésta no sea demasiado distinta.  

La amistad es un vínculo potente que resiste muchos de los zarpazos de la vida. 

Pero no puede sobrevivir a una deslealtad. 

 
B) Elige entre verdadero (V) o falso (F). 

1. En la mayoría de las ocasiones encontramos los amigos en el trabajo. 

2. Confianza es la palabra que mejor define la amistad. 

3. Un amigo es ante todo una persona con la que viajar durante las vacaciones. 

4. Es casi imposible que una amistad resista a la deslealtad. 

Ficha 2 

ANEXO 
IV.3 
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C) Busca ahora el nombre correspondiente a los siguientes adjetivos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

D) Escribe el nombre abstracto correspondiente al adjetivo entre paréntesis.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

(Adaptado de Español en Marcha B2 – SGEL) 

 

 

Adjetivo Nombre 
leal lealtad 
sincero  
honesto  
franco  
confiado  
libre  
profundo  
aparente  
cómplice  

¿Cuáles son los 
sufijos más 
frecuentes? 

Formación de palabras: la sustantivación 

Algunos de los sufijos más frecuentes para formar 
nombres son:  
 

tolerar           tolerancia 
esperar esperanza 
raro  rareza 
educar educación 
capaz capacidad 
pensar pensamiento 
leal            lealtad 
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Dichos populares con animales 

A) En muchas culturas algunos rasgos de carácter surgen asociados a algunos animales. ¿Qué 
se asocia en tu país con estos animales? 

 

 

B) Escucha estos pequeños diálogos e indica qué significa cada una de las expresiones 
siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C) ¿Qué expresiones de las anteriores utilizarías en estas situaciones? 

1. Sus amigas la evitan porque siempre las toca. 
2. Nadie quiere ir a su despacho porque, cuando vas con una pregunta, te tiene una hora 

hablando. 
3. Tenía éxito personal, era feliz con su vida familiar, todo le iba bien. Un día decidió dejarlo 

todo y hacerse budista.  
(Adaptado de Pasaporte B2 – EDELSA) 

 

Ficha 3 

Burro 
Cerdo 
 

Hormiga 
Loro 
 

Pulpo 
Zorro  

ANEXO 
IV.4 
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POWERPOINT  

ANEXO 
IV.5 
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138 
 

 



 

139 
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141 
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147 
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151 
 

 

 

 

 

PLANIFICAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS  

NA SEGUNDA AULA   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO V 



 

152 
 



 

153 
 

 
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

Curso Lectivo: 2012/2013 

Español Nivel IV 

Profesora: Élia Patrícia Rato Calvo                                                                                       Grupos: 10ºA/D/E 
Unidad didáctica – Relaciones Interpersonales 
Clase: 41/42                                                                                                    Fecha: 28 de noviembre de 2012 
Resumen:  
Leer un texto sobre cómo escoger amigos. 
Identificar y practicar el artículo lo. 
Escuchar descripciones y completar una tabla con sus rasgos y gustos. 
Practicar verbos que funcionan como gustar 
Objetivos: 
- Comentar un refrán sobre la amistad 
- Entrenar la lectura expresiva 
- Leer y comprender un texto 
- Identificar el artículo lo 
- Saber utilizar el artículo lo 
- Hablar del valor de la amistad 
- Describir personas 
- Desarrollar la comprensión auditiva 
- Hablar de las relaciones entre personas 
- Preguntar por las relaciones con otras personas 
- Entrenar la competencia oral 
- Desarrollar la competencia escrita 
Contenidos: 
- Cómo escoger amigos 
- Carácter de las personas 
- Convivencia 
- Artículo lo 

Actividades Actividades (desarrollo)  Materiales Tiempo 
1. Actividad 
 
Precalentamiento  

La profesora abre la lección y la fecha con los 
alumnos, enseguida pregúntales si todos han puesto 
el párrafo pretendido en el mural del Facebook y 
puesto un “like” en su preferido.  
Tras esto la profesora pide a 2 o 3 alumnos para leer 
su párrafo. 

 
 
 
 

+- 10 min 

2. Actividad 
 
Comprensión escrita 

Enseguida la profesora distribuye una ficha (Nr.4) 
con un texto. Intentan todos aclarar el significado 
del refrán y son escogidos 2 o 3 alumnos para leer el 
texto en voz alta.  
Al final la profesora aclara posibles dudas de 
vocabulario, pídeles un título para el texto y que lo 
justifiquen.  
Después los alumnos hacen en parejas el ejercicio 

Ficha 4 
(Adaptado de 

http://temasdechicos.bl
ogspot.pt/2010/09/ami

igos-o-
enemiigos.html) 

 

+- 
15 min 

ANEXO 
V.1 

http://temasdechicos.bl/
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que tienen a continuación: encontrar expresiones 
sinónimas. Corrección oral y en pleno. 

4. Actividad 
 

(gramática - artículo 
lo) 

La profesora pide a los alumnos para analizar las 
oraciones sacadas del texto e intentar elegir una 
regla. 
Hacen individualmente el ejercicio siguiente de 
reescribir las frases. 
La profesora pasa una diapositiva para consolidar y 
practicar el articulo lo. 

Ficha 4 
 
 
 

Ordenador 
 + proyector de 

diapositivas 

+- 
10 min 

5. Actividad 
 
(expresión oral) 

La profesora sigue la clase diciendo:  
Ahora que ya sabéis como escoger vuestros amigos, 
vamos a imaginar que os habíais registrado en una 
página web de relaciones para encontrar amigos. 
¿Con quién os llevaríais bien?, ¿Con quién no?, 
¿Por qué? 
La profesora entrega una tarjeta a cada alumno, 
estos tienen que leerla y escribir una frase 
explicando si se llevarían bien o mal con ella y 
porqué. Por ejemplo: Yo creo que no me llevaría 
bien con… porque a mí me gusta mucho hablar y 
además soy un poco desordenada.  

Tarjetas 
Cuaderno + lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pizarra+ 
rotuladores 

+- 
10 min 

6. Actividad  
 

(gramática – artículo 
neutro lo) 

Tras esto, la profesora pregunta qué tiempo verbal 
utilizaron en sus frases y pasa un PowerPoint  
donde se repasan algunas de las situaciones en las 
cuales se usa el condicional que había aparecido en 
las tarjetas y lo utilizaron los alumnos en las frases 
que escribieron, haciendo hipótesis sobre quien se 
llevarían o no bien. 
Enseguida la profesora pide a los alumnos para 
subrayar verbos que sirvan para expresar 
sentimientos y que funcionen como el verbo gustar. 
La corrección es hecha en pleno, enseguida los 
alumnos tienen una lista de verbos que funcionan 
como gustar y otra con verbos que tienen el mismo 
significado pero que funcionan de manera distinta. 

Ordenador + 
proyector 

Diapositivas 

+- 
5 min 

7. Actividad 
 
(comprensión oral) 
 
 
 

Enseguida la profesora distribuye otra ficha (Nr.5), 
donde los alumnos tienen que describir algunas 
fotos de personas e imaginar cómo son. Después 
escuchan sus descripciones y completan una tabla. 
La profesora escoge algunos alumnos para corregir 
oralmente el ejercicio. La profesora pregunta con 
cuál de ellos se llevarían bien y porqué. 

Ficha 5 
(Adaptado de Español 

en Marcha B1 – 
SGEL) 

 
 

+-  
10 min 

 

8. Actividad 
 
(interacción y 
comprensión escrita) 
 

 Después, entrega unas tiritas de papel para que ellos 
relacionen inicios y finales de frases sobre 
relaciones entre personas. Lo hacen en parejas y la 
que termine primero corrige el ejercicio leyendo las 
frases correctamente.  

Tiritas de papel 
 

+- 
5  min 
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9. Actividad  
 
(comprensión oral) 

 Enseguida la profesora explica el ejercicio siguiente 
donde tienen que escuchar y completar un dialogo. 
Para corregirlo la profesora pide a 4 alumnos para 
leerlo.  

Ficha 5 
(Adaptado de Mañana 

B1 –Anaya) 

+- 
5 min 

10. Actividad 
 
(comprensión oral) 

En el próximo ejercicio, los alumnos escuchan a dos 
profesoras hablando y, en parejas, tienen que definir 
las relaciones existentes entre los distintos alumnos. 
La profesora escoge algunas parejas para corregir el 
ejercicio oralmente.  
Enseguida los alumnos leen una sistematización con 
los recursos para hablar de relaciones entre las 
personas. 

Ficha  5 
(Adaptado de 

Pasaporte B1 – 
EDELSA) 

 

+- 
10 min 

11. Actividad  
 
(expresión escrita) 

En el último ejercicio, los alumnos tienen que 
dialogar con 2 compañeros y preguntarles por sus 
relaciones. Al final, tienen que escoger uno de ellos, 
escribir un pequeño texto sobre él/ella y enviarlo 
para el mural del Facebook. Los demás tienen que 
leer al menos 2 textos de sus compañeros y adivinar 
de quién se trata.  

Cuaderno+ lápiz 
Facebook 

+- 
10 min 
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A) Lee el siguiente proverbio e intenta explicarlo por palabras tuyas. 
“Amigos que no dan y navaja que no corta, si se pierden, poco importa.”  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

B) Lee el texto siguiente y dale un título.  

Título: ___________________________ 
 

Los amigos deben prestarse para ayudar, pues, si uno no puede recurrir a ellos ante una 

necesidad, no lo son de verdad y a eso se refiere la poca utilidad que tienen. Muchas veces 

escogemos a nuestras amistades basándonos solamente en la “química”, somos amigas de tal 

o cual persona simplemente porque congeniamos. 

Es muy importante sentirnos bien con los amigos, pero eso no debe ser el único 

criterio a la hora de escoger nuestras amistades…Una persona te puede “caer bien”, pero hay 

otras cosas a las que debemos poner atención a la hora de seleccionar nuestros amigos, cosas 

como sus cualidades más profundas, sus valores y costumbres. Porque “caerle bien a todos” 

no es suficiente, no le ponemos atención a esas cualidades y terminamos sufriendo grandes 

desengaños. 

En una relación de amistad las personas que se hacen llamar tus amigas, deberán 

demostrarlo con hechos tomando en cuenta que algunas veces es necesario para preservar la 

amistad hacer caso omiso de algunas cosas “malas” y tomarlas como tonterías o como algún 

“defecto” transitorio. Sin embargo hay cosas que no podemos ignorar y por mucho afecto que 

exista, es necesario alejarse de amistades que podrían hacernos mucho daño, por medio de 

una traición o falta de lealtad. 

Hay quienes no creen en el valor de la amistad, incluso hay quienes aseguran que los 

amigos se cuentan con los dedos de una mano. Lo que es verdad, es que todos en algún 

Ficha 4 

ANEXO 
V.2 
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momento hemos creído tener un mejor amigo, al que le hemos confiado nuestros temores, 

secretos y más. En términos generales, un amigo es fiel, leal, te sabe escuchar y aconsejar; 

tiene empatía y, lo más importante, es que en ningún momento busca sacar provecho de ti, 

mucho menos hacerte daño. 

Con  los  amigos  podemos  hacer  casi  todo.  Lo  importante  es  saber  que  hasta  en  los  

peores momentos, se puede tener su consejo y apoyo. 

Cuando estamos con los amigos, somos “nosotros”, bromeamos, reímos; estar con 

ellos es como vivir en otro mundo y lo menos que te puedes esperar es la traición. 
(Adaptado de http://temasdechicos.blogspot.pt/2010/09/amiigos-o-enemiigos.html) 

 

C) Encuentra en el texto anterior palabras o expresiones sinónimas para: 
 conexión especial, una complicidad =  
 simpatizamos = 
 cuando te gusta su manera de ser= 
 decepciones =  
 desviarse = 
 perjudicar=  
 sin honradez y nobleza= 
 recelos = 
 no hay fingimientos= 

 
D) Analiza las siguientes expresiones sacadas del texto que acabaste de leer. 

- Lo que es verdad, es que todos en algún momento hemos creído tener un mejor amigo (…) 

- (…) lo más importante, es que en ningún momento busca sacar provecho de ti (…) 

- (…) es como vivir en otro mundo y lo menos que te puedes esperar es la traición. 

¿Qué tipo de palabra es LO? ¿Para qué crees que sirve? 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

E) Reescribe las frases siguientes como en el ejemplo. 
Ejemplo: Las amigas de Lorena hablan mucho. 
                 No te puedes imaginar lo que hablan las amigas de Lorena. 
 

1. Mi mejor amigo está muy ocupado hoy.  
No sabes ________________________________________________________. 
 
2. Carmen es muy sociable.  
No te imaginas ___________________________________________________. 
 
3. La novia de Juan estaba guapísima. 
________________________________________________________________. 

http://temasdechicos.blogspot.pt/2010/09/amiigos-o-enemiigos.html)
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(TARJETAS  dadas a los alumnos)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
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AMIGOS 

A) Mira estas fotos. ¿Cómo describirías a estas personas? ¿Con quién crees que te llevarías 
bien? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Escucha y completa el cuadro.  

 Carácter Físico Gustos 
1. Jaime  

 

  

2. Paloma  

 

  

3. Paco  

 

  

4. Rosa  

 

  

  
 

C) Escucha y completa estos diálogos: 
 

Pedro: ¿Qué te pasa? 
Pablo: Lo estoy pasando fatal. Nadie me ____________, a nadie le importo. Dicen que soy un 
_______________ y que siempre estoy ___________________ al jefe… Me molesta que 
_______________ siempre_______________. 
Pedro: No te preocupes, hombre. 
Pablo: Claro que me preocupo; estoy ____________ de que todo me ____________. 
 
María: ¡Qué ________ es Antonio! No para de hablar y además __________ muy listo. 
Marta: Pues a mí me parece un tipo encantador. _____________ muy bien con él; me 
__________________.  
María: ¿Y qué me dices de su novia? Es una __________, se cree la más guapa del mundo. 
Marta: Anda, María, no seas tan ___________. Además, eres una ______________ porque la novia 
de Antonio está justo detrás de ti. 
María: Siempre estoy _______________ la pata. 

Ficha 5 

ANEXO 
V.4 



 

160 
 

D) Todos los profesores saben que el funcionamiento del grupo de clase es muy importante 
para el aprendizaje. Escucha a estas dos profesoras y define las relaciones entre Lucas, 
Marilyn, Carla, John y Yuko.  
Utiliza caer bien/mal y llevarse bien/mal. 
Ejemplo: Lucas se lleva bien con John. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) Habla con 2 o 3 compañeros y pregúntales por sus relaciones. Después  escoge sólo uno y 
escribe un párrafo sobre él/ella, ponlo en el mural sin decir de quien se trata. Los demás 
tienen que leer el párrafo y adivinar quién es. 
 
1. ¿Con qué tipo de personas se lleva bien/mal? 
2. ¿Qué tipo de personas le cae bien/mal? 
3. ¿Quién o qué le aburre? 
4. ¿Cuándo se enfada? 
5. … 

(Adaptado de Español en Marcha B1 – SGEL; Pasaporte B1 – EDELSA y Mañana B1 –ANAYA) 

  

John 
Luca Carl

YukMarily

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 
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POWERPOINT 
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PLANIFICAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS  

NA TERCEIRA AULA 
  

ANEXO 
VI 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

Curso Lectivo: 2012/2013 

Español Nivel IV 

Profesora: Élia Patrícia Rato Calvo                                                                                          Grupo: 10ºA/D/E 
Unidad didáctica – Relaciones Interpersonales 
Clase:  43/44                                                                                                       Fecha: 30 de noviembre de 2012 
Resumen:  
Hablar de cualidades y defectos. 
Definir a amigos. 
Ordenar párrafos para construir una historia y contestar a preguntas. 
Hablar de problemas y dar consejos. 
Objetivos: 
- Saber identificar cualidades y defectos 
- Expresarse sobre cualidades y defectos 
- Reconocer un foro sobre el carácter 
- Describir a un amigo/a 
- Explicar un suceso dónde uno haya conocido a alguien 
- Reconocer usos del pasado 
- Saber distinguir el uso del pretérito imperfecto y del pretérito indefinido 
- Relacionar problemas con consejos 
- Reconocer estructuras para dar sugerencias y consejos 
- Reconocer el condicional 
- Desarrollar la comprensión auditiva 
- Describir la pareja ideal 
- Entrenar la lectura expresiva 
- Reconocer sus propias cualidades y defectos 
- Escribir frases sobre el tema 
- Ordenar un texto 
- Entrenar la competencia oral 
- Desarrollar la competencia lectora 
 
Objetivos de los DEBERES: de casa: 
- Desarrollar la comprensión auditiva 
- Conjugar verbos en condicional 
- Desarrollar la competencia escrita 
- Reconocer errores 
- Corregir correctamente palabras 
Contenidos: 
- Cualidades y defectos de las personas 
- Expectativas sobre un amigo/a 
- Como conocer a un amigo 
- Los consejos 
- La pareja ideal 

Actividades Actividades (desarrollo)  Materiales Tiempo 
1. Actividad 
 

La profesora abre la fecha y la lección con los 
alumnos y enseguida les pregunta si han hecho los 

 +- 
10 min 

ANEXO 
VI.1 
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Precalentamiento 
 

deberes y leído los textos de sus compañeros, 
adivinando de quién hablaban.  
Pide a 2 o 3 alumnos para leer su párrafo. 

 

2. Actividad 
 
(Interacción oral y 
escrita) 

La profesora escribe seis cualidades en la pizarra y 
pide  a  los  alumnos  para  pensar  en  personas  de  su  
familia o en amigos que se caractericen por esas 
mismas cualidades. 
Enseguida la distribuye una ficha con una lista de 
sustantivos y los alumnos tienen que elegir dos 
cualidades y dos defectos para cada caso dado. 
La profesora escoge algunos alumnos para corregir 
oralmente el ejercicio. 
Tras esto la profesora pide a los alumnos que digan 
los adjetivos correspondientes para cada cualidad y 
defecto. 

Pizarra + 
rotuladores 

 
 
 

Ficha 6 
( adaptado de Gente B1 – 

Difusión) 
+ lápiz 

+- 
10 min 

3. Actividad 
 
(comprensión escrita) 

A continuación los alumnos leen un foro en voz alta 
e indican cuál es el rasgo que caracteriza a cada 
persona. 

Ficha 6 
( Adaptado de 
Pasaporte B2 - 

EDELSA) 

+-  
5 min 

4. Actividad 
 
(expresión escrita y 
comprensión oral) 

Enseguida describen su peor defecto en una tirita de 
papel sin escribir su nombre, pues la profesora leerá 
en voz alta su descripción y los demás tienen que 
adivinar de quien se trata. 

Tiritas de papel +- 
5 min 

5. Actividad 
 

( Interacción oral + 
Comprensión lectora ) 

Para el ejercicio siguiente, la profesora explica que 
ahora que ya han comentado las cualidades y 
defectos que valoran más en una relación, quiere 
que le digan qué esperan de un amigo y cuándo 
conocieron a su mejor amigo(a).  
Después tienen que leer en silencio y ordenar una 
historia que describe como alguien conoció a otra 
persona y se hizo su amigo. 
La corrección es hecha oralmente y en pleno.  
Después de esto los alumnos contestan a algunas 
preguntas sobre la historia en pleno. 

 
 
 
 
 

Ficha 6 
(Adaptado de Nuevo 

Curso de Español para 
Extranjeros – Intermedio 

– Ediciones sm) 
 

+ lápiz 

+- 
12 min 

6. Actividad 
 

(repaso gramatical: 
Contraste imperfecto / 
indefinido ) 

Como aparecen los tiempos del imperfecto y del 
indefinido juntos la profesora pasa un PowerPoint 
para repasar sus usos y resuelven un ejercicio en 
pleno. 

Ordenador 
+ proyector de 

diapositivas 

+- 5 
min 

7.  Actividad 
 
(comprensión lectora) 

Enseguida la profesora explica que tienen que 
imaginar que encuentran a un amigo suyo por la 
calle, este está un poco desanimado y les cuenta 
algunos problemitas que últimamente ha tenido. La 
profesora entrega unas tiritas de papel con algunos 
problemas y pide a los alumnos que los relacionen 
con sus respectivos consejos. Lo hacen en grupos de 
3 o 4 y el primero que consiga relacionarlos corrige 
oralmente el ejercicio. La profesora pregunta a los 
alumnos acerca del tiempo verbal presente en las 
frases. 

Tarjetas 
 

+- 
5 min 

8. Actividad  
 

(comprensión oral) 

 La profesora escoge algunas frases de los consejos 
trabajados por los alumnos y les remite para un 
cuadro sobre cómo dar consejos y sugerencias, 
utilizando el condicional.  Para repasarlo una vez 
más, distribuye una ficha, para hacer en casa, con 

Ficha 7 
(deberes de casa) 

 
 
 

+- 
15 min 
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un poema de Jorge Luis Borges para completar con 
los verbos que faltan en condicional. (escuchar y ver 
un videoclip en Facebook) 

  
A continuación explica que van a escuchar dos 
diálogos y tienen que apuntar los consejos que se 
dan. La profesora pide a algunos alumnos para 
corregir el ejercicio oralmente.  
 

 
 
 

Ficha 8 
(Adaptada de Español en 

Marcha 3 – EGEL) 
 

Radio lector cd + 
cd 

9. Actividad 
 
(Interacción oral 
y comprensión escrita) 

 Como ya han hablado de lo que cada uno espera de 
un amigo, la profesora explica que entonces tienen 
que decir que esperan de una pareja, de un(a) 
novio(a) y sigue con preguntas como: ¿Qué 
expresiones o sentimientos asociáis al amor? , 
¿Qué es lo que más influye cuando nos 
enamoramos? El aspecto físico… el carácter… 
Enseguida tienen que hacer un test a su compañero 
para sacar conclusiones sobre cómo él o ella desea 
que sea su pareja.  

Ficha 8 
 

(Adaptado de 
Pasaporte B2 – 

EDELSA) 
 

+- 
10 min 

10. Actividad 
 
(comprensión y 
expresión escrita) 

A continuación los alumnos leen un pequeño texto 
que resume lo que se espera de una pareja y 
escriben  un  texto  similar  con  las  respuestas  que  su  
compañero dio en el test del ejercicio anterior. 
La profesora les da unos minutos para escribir el 
texto y enseguida les pide para que durante el fin de 
semana lo pongan en el Facebook y que hagan una 
caza al error, intentando encontrar algunos fallos 
que pueda haber en sus textos. A ver quién 
encuentra más errores.  

Cuaderno+ lápiz 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook 

+- 
15 min 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

 
A) Piensa en personas de tu familia o en amigos que se caractericen por estas calidades : 

simpatía                      solidaridad                sensibilidad 
ternura                       modestia                   egoísmo 

 
 

B) Observa la lista de sustantivos que tienes a continuación y rellena la tabla. En tu 
opinión, di qué calidades aprecias más en la gente, y qué defectos te parecen más graves. 
Enseguida elige dos cualidades y dos defectos para cada caso y coméntalo.  

 
 En una relación de pareja En una relación de 

amistad 
En una relación de 

convivencia familiar 
Lo peor  

 
 

  

Lo más 
importante 

 
 
 

  

 

 

 

 

Ejemplo: Para mí lo peor en una relación de pareja es el egoísmo. 

C) Lee este foro e indica cuál es el rasgo que caracteriza a cada persona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un FORO sobre el 

Ficha 6 

ANEXO 
VI.2 
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D) Participa en el foro y describe tu peor defecto en una tirita de papel. No escribas tu 
nombre, pues la profesora leerá en voz alta tu descripción y los demás tienen que 
adivinar de quién se trata.  
 

E) ¿Qué esperas de tus amigos? 

De un(a) amigo(a) espero… 
…que me quiera mucho. 
… que me acepte como soy y no me juzgue ni me critique. 
… que sea sincero(a) conmigo y me cuente todo. 
… que me ayude cuando lo necesito. 
______________________________________________________________________ 

F) ¿Cuándo conociste a tu mejor amigo(a)? ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo? 
 

G) Lee las diferentes partes de esta historia y decide con tu compañero cuál es el orden 
correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Nuevo Curso de Español para Extranjeros – Intermedio – Ediciones SM) 

 Lee la historia de nuevo y responde a las siguientes 
preguntas. 
1. ¿Dónde conoció esa persona a su mejor amigo? 
2. ¿A qué se dedicaba en aquella época? 
3. ¿Qué estaba haciendo cuando vio por primera vez a Hugo? 
4. ¿Qué hizo Hugo cuando llegó? 
5. ¿Qué hicieron cuando terminó la película? 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

 
(deberes de casa) 

 

GRAMÁTICA 

 Lee este poema de Jorge Luis Borges y completa con los verbos que faltan en condicional. 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida 
 

En la próxima, ___________ de cometer más errores.  

No intentaría ser tan perfecto, me ___________ más. 

__________ más tonto de lo que he sido,  

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. 

Sería menos higiénico, _________ más riesgos. 

________ más viajes, contemplaría más atardeceres,  

subiría más montañas, __________ mas ríos. 

Iría a más lugares donde nunca he ido, 

___________ más helados y menos habas. 

__________ más problemas reales y menos imaginarios. 

 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente 
cada minuto de su vida. 

Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiese volver atrás,  
_________ de tener solamente buenos momentos. 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. 
No te pierdas el ahora. 

 

Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte, sin un termómetro, 

una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. 

Si pudiese volver a vivir, __________ más liviano. 

Si pudiera volver a vivir, __________ a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría 

así hasta concluir el otoño._______ más vueltas en calesita, __________ más amaneceres y 

_________ con niños. 

Si tuviera otra vez la vida por delante.  

Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. 

 

Jorge Luís Borges. 

Ficha 7 

ANEXO 
VI.3 
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Lo que tienes que hacer ______________________ 

_________________________________________ 

Yo en tu lugar ______________________________ 

__________________________________________ 

 

Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

 
A) Supone que encuentras por la calle un amigo tuyo que ya no ves hace mucho tiempo está un 

poco desanimado y te confidencia algunos problemitas que últimamente ha tenido. Intenta 
relacionar los problemas de las tarjetas que te dará tu profesora con sus respectivos 
consejos. 
 

 En los consejos que acabas de relacionar encuentras frases como:  
Deberías hablar con tus padres y matricularte en una escuela de música. 
Lo que tienes que hacer es salir. 
Quizás deberías ir a un especialista. 

 

 

 

 

 

 

 
 

B) Escucha y completa los consejos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

C) Ya has hablado de lo que esperas de un amigo, pero ¿y de una pareja? ¿Qué se espera 
de un novio o novia? ¿Qué expresiones o sentimientos asocias con el amor? ¿Qué es lo 
que más influye cuando nos enamoramos? ¿Cómo es tu pareja ideal? 

Ficha 8 

Yo en tu lugar ________________________________ 

____________________________________________ 

(Adaptada de Español en Marcha 3 – SGEL) 

ANEXO 
VI.4 
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D) Lee estas descripciones y marca tus preferencias. 

__ rubio/a, delgado/a, atlético/a 

__ seguro/a de si mismo/a, independiente 

__ aventurero/a, viajero/a 

__ con carácter, firme 

__ alegre, divertido, extrovertido/a 

__  jovial, ingenioso/a 

 

E) Hazle este test a tu compañero y saca conclusiones sobre cómo él o ella desea que sea su 
pareja ideal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

F)  Observa  estas  valoraciones  y  escribe  tú  un  texto  similar  con  las  respuestas  de  tu  
compañero. 

 
 
 

 

 
 
 
 

(Adaptado de Pasaporte B2 – EDELSA) 
 

__ moreno/a 

__ resignado/a 

__ familiar, casero/a 

__ obediente, manejable 

__ tímido/a, curioso/a, serio/a 

__ reflexivo/a, formal 

La inteligencia es la virtud que buscas en tu pareja. Buscas una persona que sea inteligente y 
culta, con la que puedas compartir opiniones y aficiones. Tú eres una persona tranquila y 
sosegada, por eso deseas compartir tu vida con alguien a quien le guste la tranquilidad y, 
sobre todo, que sea cariñoso@ y educado@. Para que la compatibilidad sea mayor, te gusta 
que sea discret@ y generos@, sincer@, comprensiv@ y muy romántic@. Aunque también 
admiras que tenga un carácter fuerte y no se deje dominar por nadie. 
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(Tarjetas - Relacionar problemas con consejos)  

1. No tengo amigos y me siento solo. 
 

2.  Estoy deprimida, no tengo ganas de nada. 
 

3.  Yo no quiero estudiar, quiero ser guitarrista, pero mis padres no me 
comprenden. 

4.  Mi mejor amiga ha encontrado novio y me ha dejado sola. 
 

a.  Lo que tienes que hacer es salir, apuntarte a un grupo de senderismo o 
pintura y conocer gente. 

b. Quizás deberías ir a un especialista. 
 

c.  Deberías hablar con tus padres y matricularte en una escuela de música. 
 

d. Lo que tienes que hacer es buscar otra amiga u otro novio.  
 

 

5. No tengo amigos y me siento solo. 
 

6.  Estoy deprimida, no tengo ganas de nada. 
 

7.  Yo no quiero estudiar, quiero ser guitarrista, pero mis padres no me 
comprenden. 

8.  Mi mejor amiga ha encontrado novio y me ha dejado sola. 
 

e.  Lo que tienes que hacer es salir, apuntarte a un grupo de senderismo o 
pintura y conocer gente. 

f. Quizás deberías ir a un especialista. 
 

g.  Deberías hablar con tus padres y matricularte en una escuela de música. 
 

h. Lo que tienes que hacer es buscar otra amiga u otro novio.  
 

 

ANEXO 
VI.5 
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    POWERPOINT 

  

ANEXO 
VI.6 
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PLANIFICAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS  

NA QUARTA AULA 
  

ANEXO 
VII 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 
Curso Lectivo: 2012/2013 

Español Nivel IV 

Profesora: Élia Patrícia Rato Calvo                                                                                          Grupo: 10ºA/D/E 
Unidad didáctica – Relaciones Interpersonales 
Clase:  45/46                                                                                                          Fecha: 5 de diciembre de 2012 
Resumen:  
Corrección de los deberes. 
Oraciones de relativo con preposiciones. 
Sección de consejos de una revista. 
Oposición Indicativo/subjuntivo. 
Lectura y comprensión de un texto. 
Objetivos: 
Identificar oraciones de relativo con preposición 
Saber utilizar oraciones de relativo con preposición 
Desarrollar la comprensión auditiva 
Desarrollar la comprensión lectora 
Reconocer expresiones con indicativo y con subjuntivo  
Identificar verbos en indicativo y subjuntivo 
Hablar de relaciones amorosas  
Desarrollar la competencia oral  
Identificar problemas  
Reconocer estructuras para expresar consejos 
Ser capaz de construir frases 
Expresar acuerdo o desacuerdo 
Desarrollar la competencia escrita  
Contenidos: 
El sentimiento amoroso 
Los problemas y consejos 
Las oraciones de relativo con preposiciones  
El uso del subjuntivo e indicativo en expresiones de opinión 

Actividades Actividades (desarrollo)  Materiales Tiempo 
1. Actividad 
 
(corrección de los 
deberes)  

La profesora abre la fecha y la lección con los alumnos y 
enseguida les pregunta si han hecho los deberes y si les ha 
gustado  el  poema.  Pide  a  2  o  3  alumnos  para  leer  el  
poema.  

Ficha 7 
(poema) 

+- 
10 i

n 

2. Actividad 
 

(comprensión oral) 

La profesora continúa la clase escribiendo en la pizarra 
dos frases que habían aparecido en el último texto de la 
clase pasada: 
 - “Buscas a una persona…, con la que puedas compartir 
opiniones y aficiones. “ 
- “…deseas compartir tu vida con alguien a quien le guste 
la tranquilidad.” 
Pregunta qué tipo de palabras están subrayadas y llama la 
atención para los relativos con preposición, pasando 

Pizarra+ 
rotuladores 

 
 
 
 
 
 
Ordenador + 

+- 
15 min 

ANEXO 
VII.1 
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enseguida un PowerPoint sobre eso donde los alumnos 
tienen que llegar a la regla y practicar algunos ejercicios.  

proyector de 
diapositiva 

3. Actividad 
 
(comprensión escrita 
+ gramática) 
 

La  profesora  explica  que  van  a  seguir  hablando  de  
relaciones de pareja y de amor y para eso les entrega una 
ficha sobre el tema para completar con relativos con 
preposición. 
Lo hacen individualmente y la profesora escoge algunos 
alumnos para leer y corregir el texto.  
Después contestan a una pregunta en pleno. 

Ficha 9 
(Adaptado del 
Cuaderno de 
ejercicios de 

Español en Marcha 
B2 – SGEL) 

 
+ 

Lápiz 

+- 
 10 min 

4. Actividad 
 
(comprensión oral 
+ interacción oral) 

La profesora continúa la clase preguntándoles qué hacen 
cuando tienen algún problema, si llaman a un/a amigo/a, 
si no dicen nada a nadie; si se lo cuentan a sus padres, si 
escriben a alguna revista…  Con eso pretende conducir a 
los alumnos a hablar de revistas que normalmente abordan 
estos temas.  
A continuación, la profesora explica que van a imaginar 
que tienen acceso a la sección de consejos de una revista y 
que el contestador automático ha grabado algunos 
mensajes pidiendo consejo. Para eso les entrega otra ficha 
y ellos tienen que escuchar con atención y tomar nota de 
los problemas que se plantean.  
La  profesora  pide  a  2  o  3  alumnos  para  corregir  el  
ejercicio y enseguida resuelven el ejercicio siguiente en 
pleno, que consiste en decir qué tipo de problemas tenían 
las personas que han escuchado. 

Ficha 10 
Adaptado del Club 
Prisma B1 – Nivel 
Intermedio-Alto – 

EDINUMEN 
 
 
 
 
 
 

Radio lector 
de Cd 
+ cd  

+- 
10 min 

5. Actividad 
 
(gramática: 
indicativo/ 
subjuntivo) 

Después la profesora pide a los alumnos que, en parejas, 
lean los 10 consejos que tienen abajo y que completen la 
tabla siguiente clasificando las expresiones de valoración 
que hay en los consejos anteriores (reconocer expresiones 
con indicativo y con subjuntivo). 
La profesora pide a 2 parejas de alumnos para corregir el 
ejercicio. 
Después los alumnos hacen el próximo ejercicio y  
completan el cuadro con las expresiones anteriores, en 
pleno. 

Ficha 10 
Adaptado del Club 
Prisma B1 – Nivel 
Intermedio-Alto –  

EDINUMEN 
 

+- 
15 min 

6. Actividad 
 
(expresión escrita) 

 La profesora explica que en esta misma revista, varias 
personas escriben todos los meses pidiendo ayuda porque 
sufren de males de amores. Y por eso les va a dar una 
tarjeta a cada pareja con uno de esos problemitas, para los 
cuales tienen que reflexionar con su compañero sobre las 
posibles soluciones, completando las frases con consejos. 

 Cada pareja leerá su problema y dará su consejo. 

tarjetas +- 
10 min 

7. Actividad 
 
(comprensión escrita 
 y interacción oral)  

Enseguida la profesora explica  que  van  a  leer  un  texto  
sobre alguien que conoció a su pareja a través de la 
Internet. 2 o 3 alumnos leen el texto en voz alta, se aclaran 
dudas de vocabulario que aparezcan y dicen si las frases 
que tienen a continuación son verdaderas o falsas. 
Después, en pleno, responden a las preguntas que tienen 
sobre el texto. 

Ficha 11 
(Adaptado de 
Español en 

Marcha B2 –
SGEL) 

 

+- 
10 min 

8. Actividad 
 
(expresión e 
interacción escrita 
 

Tras  esto,  tienen  que  reflexionar  sobre  unas  preguntas  y  
escribir  un  pequeño  texto  sobre  el  tema.  En  casa  tienen  
que ponerlo en el muro, leer al menos 2 textos de sus 
compañeros y comentarlos, expresando acuerdo o 
desacuerdo con él/ella. 

Facebook +- 
10 min 
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Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

A) Lee el texto y completa los huecos con las palabras del recuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de Español en Marcha B2 – SGEL) 

B) Según el autor, ¿cuál puede ser la 
solución para la pareja? 
 
1. Procurar una felicidad compartida. 

2. Mantener nuestra independencia 

3. Renunciar a nuestra vida anterior. 

Ficha 9 

ANEXO 
VII.2 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 
 

Sección de consejos 
 

A) En el contestador automático de una revista seis jóvenes han dejado mensajes pidiendo 
consejo. Escucha con atención y toma nota de los problemas que se plantean. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
B) ¿Qué tipo de problemas tienen estos chicos que acabaste de escuchar? Marca la opción 

que crees correcta y justifica tu respuesta. 
1. Para relacionarse con su familia 

2. Para relacionarse con los amigos 

3. Para conocer a otras personas 

4. Para relacionarse con sus profesores 

 
C) Lee los consejos que ha publicado el nuevo número de esta revista 

para relacionarnos más y mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 10 

1.______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________ 

ANEXO 
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D) En parejas, clasifica las expresiones de valoración que hay en los consejos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

E) Completa el cuadro con las expresiones anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) En esta misma revista, varias personas escriben todos los meses pidiendo ayuda porque sufren 
de  males  de  amores.  Lee  los  problemas  que  tu  profesora  te  va  a  dar  y  reflexiona  con  tu  
compañero sobre las posibles soluciones, completando las frases con consejos. 
 

(Adaptado del libro del alumno de Club Prisma, B1- nivel Intermedio alto – EDINUMEN) 

Con indicativo: 

 

Con subjuntivo: 

Es lógico que des … 

 

Indicativo y subjuntivo 

 Para constatar una realidad, confirmar lo 
evidente 

Indicativo 

1. Es + adjetivo/sustantivo + que 
(Es cierto que…) 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

2. Está + adjetivo +  que 
(Está demostrado que…) 

_____________________________________ 
 
Subjuntivo 

1. No es + adjetivo/sustantivo + que 
(No es cierto que…): 
No es cierto que Abel hable mal de ti. 

 

2. No está + adjetivo + que 
       (No está demostrado que…): 
 No está demostrado que eso sea verdad. 

Solo subjuntivo 

 Para hacer valoraciones 
 

1. Me parece que + adjetivo/adverbio + que + 
subjuntivo 
Me parece increíble que pienses eso de mí. 
Me parece bien que quieras ayudar a tu 
hermano. 
 

2. Es + adjetivo + que + subjuntivo 
(Es bueno que…) 

Es lógico que des el primer paso. 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 

3. Está  + adverbio  + que + subjuntivo 
(Está mal que…) 
Está mal que molestes a los demás. 

4. Es un/una + sustantivo + que + subjuntivo 
(Es una equivocación que…) 
___________________________________ 
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A) Lee el siguiente texto y di si las afirmaciones que tienes a continuación son verdaderas o falsas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alejandro nunca había tenido novia antes de encontrarla en Internet. 

2. Alejandro afirma que a través de la Red no existen fronteras para hacer nuevas amistades. 

3. Alejandro oculta su verdadero nombre por motivos laborales. 

4. Alejandro opina que todo el mundo acepta sin dificultad las relaciones a través de Internet. 

 

B) Vuelve a leer el texto si necesario y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ventajas tiene buscar relaciones por Internet? 

2. ¿Por qué se decidió Alejandro a buscar una pareja en la Red? 

3. ¿Cómo reaccionan las personas más conservadoras ante este tema? 

 

(Adaptado de Español en Marcha B2 –SGEL) 

Ficha 11 
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VII.4 



 

201 
 

C) Y tú, ¿conoces a alguien que también tenga conocido a su novio/a a través de la Net? ¿Qué 
opinas sobre eso? Reflexiona sobre las siguientes preguntas y discútelas con tu compañero, 
enseguida escribe un pequeño texto sobre el tema y ponlo en el mural. Tras esto, tendrás 
que leer al menos 2 textos de tus compañeros y expresar acuerdo o desacuerdo con él/ella. 

¿Te parece normal que la gente decida encontrar pareja por Internet? 

¿Crees que Internet es una buena forma de encontrar pareja? 

¿Piensas que la gente que busca pareja en Internet tiene dificultades para encontrarla de otro modo? 
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Tarjetas entregues a los alumnos 
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POWERPOINT 
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PLANIFICAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS  

NA QUINTA AULA 
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Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

Curso Lectivo: 2012/2013 

Español Nivel IV 

Profesora: Élia Patrícia Rato Calvo                                                                                           Grupo: 10ºA/D/E 
Unidad didáctica – Relaciones Interpersonales 
Clase: 47/48                                                                                                            Fecha: 7 de diciembre de 2012 
Resumen:  
Corrección de los deberes. 
Comentar una imagen sobre la internet. 
Leer textos sobre la convivencia familiar y sus conflictos y contestar a preguntas. 
Expresar opinión sobre la convivencia familiar 
Escribir textos expresando opinión sobre el tema. 
Objetivos: 
- Reconocer errores 
- Corregir errores 
- Expresar ideas y opiniones a partir de una imagen 
- Interpretar textos 
- Opinar sobre la internet 
- Promover la competencia oral  
- Contestar a preguntas 
- Desarrollar la competencia oral  
- Hacer comentarios sobre las ideas principales de un texto 
- Desarrollar la competencia lectora 
- Desarrollar la competencia escrita 
- Expresar opiniones  
 
Contenidos: 
- Convivencia familiar 
- Problemas relacionados con la Internet 

 

Actividades Actividades (desarrollo)  Materiales Tiempo 
1. Actividad 

 
(corrección de los 
deberes)  

La profesora abre la fecha y la lección con los 
alumnos y enseguida pide a algunos alumnos para 
leer el texto que escribieron en casa. 
 

 +- 
10 min 

2. Actividad 
 

(expresión oral) 

Enseguida la profesora presenta a los alumnos una 
imagen alusiva a la relación que hoy en día tienen 
padres e hijos y les pide para comentarla. 

Ordenador+ 
proyector de 
diapositivas 

 

+- 
5 min 

 

3. Actividad 
 

(Interacción oral) 

Tras esto la profesora les entrega una ficha donde 
tienen que contestar a tres preguntas relacionadas 
con el tema. 
 

Ficha 12 
(adaptado de Xabier 
Vázquez Casanova - 

http://elburroexplosivo.bl
ogspot.com) 

+- 
5 min 

 

4. Actividad 
 

(Comprensión lectora) 

La profesora pregunta a los alumnos quién quiere 
leer el texto y son escogidos 3 o 4 alumnos para 
hacerlo. Tras esto los alumnos resuelven el ejercicio 
que tienen a continuación y relacionan expresiones 

Ficha 12 
(adaptado de Xabier 
Vázquez Casanova - 

http://elburroexplosivo.bl
ogspot.com) 

+- 10 
min 

ANEXO 
VIII.1 

http://elburroexplosivo.bl/
http://elburroexplosivo.bl/
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subrayadas en el texto con su significado. Lo hacen 
individualmente y la corrección es hecha en pleno. 
 

5. Actividad 
 

(Comprensión lectora) 

La profesora pregunta a los alumnos si les gusta 
vivir con sus padres o si ya están un poco hartos 
y anhelan por su independencia. Enseguida la 
profesora explica que tienen que imaginar que 
están en un foro sobre relaciones entre padres e 
hijos y que van a completar opiniones con 
frases que se encuentran más abajo. Lo hacen 
individualmente y la corrección es hecha en pleno 
 

Ficha 12 
(adaptado de Xabier 
Vázquez Casanova - 

http://elburroexplosivo.bl
ogspot.com) 

+- 
10 min 

6.  Actividad 
 
(Interacción oral) 

Tras esto la profesora sigue haciendo a los alumnos 
algunas preguntas personales sobre este tema para 
promover su competencia oral e introducir el texto 
que tienen enseguida.  La profesora pregunta a los 
alumnos cómo es la relación con sus padres y si se 
llevan bien. Les pregunta también sobre qué temas 
entran en conflicto con sus padres y si el hecho de 
pasar muchas horas en la Red lleva a discusiones en 
casa con sus padres.  
 

 +- 5  
min 

7.  Actividad 
 
(Comprensión lectora 

+ 
Interacción oral) 

La  profesora  pide  a  los  alumnos  para  leer  el  
próximo texto en silencio y para subrayar al menos 
una frase o idea con la cuál estén o no de acuerdo. 
Después los alumnos comparten sus opiniones con 
los demás. 

Ficha 12 
(http://www.informad
or.com.mx/jalisco/201

1/270022/6/uso-de-
internet-reduce-la-

convivencia-
familiar.htm) 

+- 
10 min 

8.  Actividad 
 
(expresión escrita) 

A continuación, los alumnos tienen que escribir 
un texto juntamente con su compañero 
exponiendo sus opiniones sobre el tema. 
Después  tienen que compartirlo con los demás. 
(Para ayudarlos con el texto los alumnos 
tendrán a su disposición diccionarios bilingües 
y monolingües.) 
 

Cuaderno  
+ lápiz 

+- 
15 min 

9.  Actividad 
 
(autoevaluación de la 
unidad)  
 

Por fin la profesora explica la necesidad de 
hacer una pequeña evaluación de la unidad para 
saber lo que realmente aprendieron y para saber 
cómo les pareció todo el desarrollo de la 
unidad. 
 

Ficha de 
autoevaluación  

+- 
 15 min 

http://elburroexplosivo.bl/
http://www.informad/
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Pablito, hijo mío…yo sé que la vida moderna nos 
deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, 
pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus 
anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos…en 
fín, me gustaría saber más sobre ti… 

Como no, viejo… 
www. pablito.com 

 

Hoy por hoy, si 
no tienes tu 
página en 

internet…¡no 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_Dwdjcey2PY4/SOwDLpIRY-
I/AAAAAAAAFJc/m3LkgRFV8LY/s320/comunicacion%2Bpadres%2Bhijos.jpg&imgrefurl=http://alquimiayciencias.blogspot.com/2008/10/tecnologa-

ANEXO 
VIII 
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¿Crees que los jóvenes actuales tienen buena imagen de sí mismos? 
¿Cuáles crees que son sus prioridades? 
¿Cuáles son los principales problemas? 
 

A) Lee el siguiente texto. 
 

Los  jóvenes  tienen  una  imagen muy negativa  de  ellos  mismos.  La  familia  y  los  amigos  

son las prioridades principales de su vida. ¿Pero cómo son los jóvenes españoles? Estos chavales 

se definen como consumistas, rebeldes, egoístas, que “sólo piensan en el presente” y sin “sentido 

del deber”. 

Según datos del Instituto de la Juventud, el 77% de jóvenes españoles menores de 30 

años conviven en el domicilio familiar. La falta de empleo y la dificultad de acceso a una 

vivienda son las primeras razones argumentadas para justificar esta situación. Mientras para unos 

se trata de un problema que hay que solucionar cuanto antes, existen otros que no consideran 

preocupante esta situación. 

Los jóvenes rehúyen emanciparse. Las razones que se argumentan es que los jóvenes de 

hoy son unos egoístas, aprovechados y cómodos: "Han cogido gusto al estado del bienestar que 

les proporciona su familia y no quieren cambiar". "Dicen que estudian pero en cambio nos 

encontramos en uno de los momentos donde existe mayor índice de fracaso escolar". "Se pone en 

marcha una reforma y salen a la calle a protestar... ¿De qué se quejan?" Si a esto añadimos el 

tema del botellón, "lo que gasta cada uno de estos chavales en vicios", tenemos ante nuestros 

ojos  a  una  generación  de  caprichosos  consumistas  que  han  decidido  vivir  "sin  rascar  bola"  el  

tiempo que puedan. ¿Hasta cuándo? 
(Adaptado de Xabier Vázquez Casanova - http://elburroexplosivo.blogspot.com) 

Ficha 12 

ANEXO 
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B) Fíjate en las palabras subrayadas que aparecen en el texto. ¿Sabrías decir su 
significado? Averigua con cuáles de estas definiciones se corresponden. 

 

 

 

 

 

 

C) ¿Vivir con los padres o independizarse? 
Completa estas opiniones recogidas en un foro de internet con las frases de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Paco 16 

Lenita 18 

Bebe Teresa  

 Casquito.es 

Lorpas  

Pasiempre  
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- Y tú, ¿vives con tus padres o con otros familiares?  
- Si vives en casa de tus padres, ¿te gusta vivir en la casa familiar? ¿Por qué?  
- ¿Por qué es difícil la convivencia familiar?  

 
 

D) Lee este texto y subraya al menos una frase/idea con la que estés o no de acuerdo y coméntala 
con tus compañeros. A continuación, escribe un texto juntamente con tu compañero exponiendo 
vuestra opinión.  

 
Uso de internet reduce la convivencia familiar 
 

  Señala un estudio en que los hogares que 
cuentan con conexión a internet se registran un 
aumento de miembros que se sienten ignorados. 
Los adultos consideran que sus hijos pasan 
demasiado tiempo en internet.  
  Los índices muestran que el tiempo que 
las familias dedican a socializar entre sí -cara a 
cara- ha sufrido un descenso dramático en los 
últimos tres años. La disminución de la 
convivencia familiar coincide además con el 
desmesurado crecimiento de las redes sociales en 
internet y la importancia que la gente les brinda. 
  Con las comunidades virtuales llegaron 
también las quejas de que la gente pasa más 
tiempo en la computadora que con sus padres, sus amigos o su pareja, como si el uso de internet se 
hubiera convertido en una adicción. Aunque en algunas ocasiones puede ser una percepción, las cifras 
muestran que el número de usuarios que invierten más horas en las redes sociales que en tener 
contacto físico con su familia creció de 18% a 22% entre 2009 y 2010. En la encuesta que se hizo en 
las ciudades del país con más de 50 mil habitantes, más de la mitad de los encuestados respondió que 
pasa el mismo tiempo navegando que en contacto físico con sus seres cercanos.  

En las redes sociales, particularmente, la mayoría de los usuarios son jóvenes, solamente en 
Facebook hay más de un millón de cuentas de personas menores de 30 años, debido a que “en este 
mundo virtual ensayan para la vida para ir consolidando su identidad y el tiempo que pasan frente a la 
computadora no implica que sea una adicción como tal”, explica Brenda Morales, miembro de la 
Sociedad Psicoanalítica de México. (…) 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/270022/6/uso-de-internet-reduce-la-convivencia-familiar.htm 

 
 

https://www.google.pt/search?q=%C2%ABestoy+hablando+con+mi
+notebook%C2%BB&hl=pt-

Ficha 13 

ANEXO 
VIII.4 

http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/270022/6/uso-de-internet-reduce-la-convivencia-familiar.htm
https://www.google.pt/search?q=%C2%ABestoy+hablando+con+mi


 

217 
 

 
Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira 

Ficha de autoevaluación 

 
Piénsatelo bien y haz tu evaluación de la unidad respondiendo a este cuestionario. 
 
1. Marca con una cruz. 

 
 mucho bastante suficiente poco muy poco 
¿La profesora explicó de forma 
clara los contenidos? 

     

¿Presentó el material de forma 
ordenada? 

     

¿Te parece que preparó sus 
clases? 

     

¿Te resultaron amenas e 
interesantes sus clases? 

     

¿Se interesó por los alumnos? 
 

     

¿Ha despertado tu interés por la 
lengua española? 

     

¿Te resultó útil el material 
utilizado? 

     

 
2. Marca con una cruz. 
 
 Casi siempre A veces Casi nunca 
Respeté las opiniones de mis compañeros    
Manifesté mis diferencias de forma respetuosa y clara    
Evité interrumpir cuando alguien expresa su opinión    
Me esforcé por superar mis errores    
Me esforcé en la realización de las actividades    
Respeté los plazos de entrega de los trabajos    
Hablé espontáneamente español en clase    
Mostré interés en clase    
Mi conducta y actitudes en clase fueron adecuadas    
Escribí en el cuaderno de clase el tema de la lección    
Participé en nuestro Facebook    
Mi comportamiento fue excelente en clase    
 
3. Marca con una cruz y justifica 
 
 Buena, porque… Regular, porque… Mala, porque… 

Relación con el grupo    

Relación con la profesora    

Ambiente de trabajo en clase    

ANEXO 
IX 
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5. Reflexiona sobre el momento de aprendizaje en que te encuentras y califícate en 
cada una de estas habilidades 

 Muy bien Bien  Suficiente  Tengo que  
mejorar 

Hablar     
Escribir     
Leer     
Escuchar     
Corrección gramatical      
 
6. Señala los tres puntos más positivos y más negativos de la unidad. 
Positivos:  
1:___________________________________________________________________________ 
2:___________________________________________________________________________ 
3:___________________________________________________________________________ 
 

Negativos  
1:___________________________________________________________________________ 
2:___________________________________________________________________________ 
3:___________________________________________________________________________ 
 
 
7. En esta unidad… 

- … lo que más me ha gustado fue: ________________________________________________ 
- … lo que menos me ha gustado fue: ______________________________________________ 
 

8. Escribe al menos una expresión para: 

- Describir el carácter de alguien: __________________________________________________ 
- Saludar a alguien que ya no vemos hace mucho: _____________________________________ 
- Hablar del valor de la amistad: ___________________________________________________ 
- Describir relaciones entre personas: _______________________________________________ 
- Reforzar o intensificar algo utilizando el artículo lo: __________________________________ 
- Dar sugerencias y consejos: _____________________________________________________ 
- Expresar acuerdo o desacuerdo: __________________________________________________ 

 

9. ¿Qué puedo hacer ahora en español que antes no sabía? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué tal te resultó trabajar con el Facebook en esta unidad y por qué? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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A 

Parrilla de observación directa de clases 
 

Nombres de los 
alumnos 

Asiduidad/ 
Puntualidad 

Comportamien
to 
 

Empeño (Realiza 
las tareas de 

clase) 

Participación 
espontánea 

 MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V. MB  S   B     S    S  
A. D. MB     B   MB    MB    
A. R. F. MB      S  MB      S  
A. R. M. MB      S    S    S  
A. N. MB      S   B    B   
B. F. MB     B    B    B   
B. C.  B    B      I    I 
C. S. MB     B   MB    MB    
C. G.  B    B     S   B   
D. P. M. MB      S    S    S  
F. M. MB     B    B      I 
I. P. MB    MB     B    B   
L. B.   S   B     S    S  
J. P. M. MB     B   MB    MB    
J. P. MB    MB    MB    MB    
L. A. MB     B   MB    MB    
M. C. MB    MB     B    B   
M. F. MB    MB     B     S  
M. V. MB      S     S    S  
M. B. MB     B S    S    S  
M. S. MB      S   B     S  
R. F. MB     B   MB     B   
R. Ams MB     B    B     S  
R. E. MB     B     S    S  

 
 
Faltas de puntualidad / Asiduidad  

Nombre  Fecha: 23 
noviembre 

Fecha: 28 
noviembre 

Fecha:30 
noviembre 

Fecha: 5 
diciembre 

Fecha: 7 
diciembre 

L. X    X  
C.  X    
B.  X     
A.   X  X   
A. R. F.    X   
      
 
 

 

 

ANEXO X 
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B 
Parrilla de observación directa de clases 

 

Nombres de los 
alumnos 

Deberes Utiliza 
correctamente el 

vocabulario 

Utiliza 
correctamente las 

estructuras 
gramaticales 

Pronuncia Auto 
eva 

Nota 

 23  
nov 

28 
nov 

30 
nov 

5 
dic 

MB B S I MB B S I MB B S I   

A. V.  -   -   S    S    S  - 12 
A. D.      B    B    B   15 15 
A. R. F.   - -   S    S    S  - 12 
A. R. M.      B     S    S  11 11 
A. N.   -    S    S   B   14 12 
B. F.     MB    MB    MB    13 14 
B. C.  -  -    I    I   S  13 9 
C. S.     MB    MB    MB    16 16 
C. G.  -  -   S    S    S  12 12 
D. P. M.  -     S    S    S  13 12 
F. M.  - -    S     I   S  10 10 
I. P.      B    B    B   14/15 14 
L. B. - -     S    S    S  - 11 
J. P. M.      B    B     S  13 13 
J. P.    -  B    B     S  13 14 
L. A.    - MB     B   MB    14/15 15 
M. C.  -  -  B     S    S  12 12 
M. F.  - -    S    S    S  13 12 
M. V. -      S    S    S  12 11 
M. B.  - -   B     S   B   13 13 
M. S.  - -    S    S   B   13 13 
R. F.     MB     B    B   12 14 
R. Ams  -  -  B     S    S  13 12 
R. E.    -   S    S   B   11 12 
                   

 

 =  hizo los deberes 

-  =  no hizo los deberes 

I = insuficiente 

S = suficiente 

B = bien 

MB = muy bien 
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C 

Parrillas de observación de las producciones/interacciones escritas de los alumnos 

(Escribir párrafo sobre la amistad y describir su mejor amigo(a) – mural del Facebook) 

 

MB= muy bien 

B= bien 

S= suficiente 

I= insuficiente  

 

 

 

Nombres de los 
alumnos 

Cumplimento  
de todos los 
puntos de la 

tarea 

Coherencia / 
cohesión 

Gramática / 
vocabulario 

 MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V. - - - I - - - - - - - - 
A. D.   S   B    B   
A. R. F.   S    S    S  
A. R. M.   S   B     S  
A. N.   S    S    S  
B. F.  B   MB    MB    
B. C.    I    I    I 
C. S. MB    MB    MB    
C. G.   S    S    S  
D. P. M.   S    S    S  
F. M.   S    S     I 
I. P.  B    B    B   
L. B. - - - - - - - - - - - - 
J. P. M. MB     B    B   
J. P.  B    B    B   
L. A. MB    MB     B   
M. C.   S   B     S  
M. F.   S    S    S  
M. V. - - - - - - - - - - - - 
M. B.  B    B     S  
M. S.   S   B     S  
R. F.  B   MB    MB    
R. Ams  B     S    S  
R. E.  B     S   B   

ANEXO 
XI 
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(Escribir párrafo sobre la convivencia con los otros, leer y comentar 2 o 3 textos de los 
compañeros y adivinar de quien se escribe) 

 

 

MB= muy bien 

B= bien 

S= suficiente 

I= insuficiente  

- = no hizo 

 

 

 

Nombres de los 
alumnos 

Cumplimento  
de todos los 
puntos de la 

tarea 

Coherencia / 
cohesión  

Gramática / 
vocabulario 

 MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V.  B    B     S  
A. D. MB     B    B   
A. R. F.   S    S   B   
A. R. M.  B     S    S  
A. N.   S    S    S  
B. F. MB     B    B   
B. C. - - - - - - - - - - - - 
C. S. MB    MB    MB    
C. G. - - - - - - - - - - - - 
D. P. M. - - - - - - - - - - - - 
F. M. - - - - - - - - - - - - 
I. P.  B    B    B   
L. B.   S    S   B   
J. P. M.  B     S    S  
J. P. MB     B    B   
L. A. MB     B    B   
M. C. - - - - - - - - - - - - 
M. F. - - - - - - - - - - - - 
M. V.  B     S    S  
M. B. - - - - - - - - - - - - 
M. S. - - - - - - - - - - - - 
R. F. MB     B    B   
R. Ams - - - - - - - - - - - - 
R. E.  B     S   B   
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(Hacer un cuestionario al compañero de mesa, escribir un texto con sus respuestas sobre 
la pareja ideal, leer al menos 2 o 3 textos de sus compañeros, comentarlos e intentar 

encontrar algún fallo y corregirlo) 

 

 

MB= muy bien 

B= bien 

S= suficiente 

I= insuficiente  

= no hizo 

 

 

Nombres de los 
alumnos 

Cumplimento  
de todos los 
puntos de la 

tarea 

Coherencia / 
cohesión 

Gramática / 
vocabulario 

 MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V.   S   B     S  
A. D.   S   B    B   
A. R. F. - - - - - - - - - - - - 
A. R. M.   S   B     S  
A. N. - - - - - - - - - - - - 
B. F.   S   B    B   
B. C.   S    S     I 
C. S.   S  MB     B   
C. G.   S    S     I 
D. P. M.   S   B    B   
F. M. - - - - - - - - - - - - 
I. P.  B    B    B   
L. B.  B    B    B   
J. P. M.  B    B    B   
J. P. MB     B    B   
L. A. MB     B    B   
M. C.   S   B    B   
M. F. - - - - - - - - - - - - 
M. V.   S   B    B   
M. B. - - - - - - - - - - - - 
M. S. - - - - - - - - - - - - 
R. F.  B    B    B   
R. Ams   S   B    B   
R. E.   S   B    B   
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(Escribir un texto expresando su opinión personal sobre la influencia del internet en la 
convivencia familiar, leer y comentar al menos 2 o 3 textos de los compañeros, 

intentando siempre mejorarlos) 

 

 

 

 

MB= muy bien 

B= bien 

S= suficiente 

I= insuficiente  

- = no hizo 

Nombres de los 
alumnos 

Cumplimento  
de todos los 
puntos de la 

tarea 

Coherencia / 
cohesión  

Gramática / 
vocabulario 

 MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V. - - - - - - - - - - - - 
A. D.      B    B   
A. R. F. - - - - - - - - - - - - 
A. R. M.  B    B    B   
A. N.  B    B    B   
B. F. MB    MB    MB    
B. C. - - - - - - - - - - - - 
C. S. MB    MB    MB    
C. G. - - - - - - - - - - - - 
D. P. M.  B    B    B   
F. M.  B    B    B   
I. P.  B    B    B   
L. B.  B    B    B   
J. P. M. MB     B    B   
J. P. - - - - - - - - - - - - 
L. A. - - - - - - - - - - - - 
M. C. - - - - - - - - - - - - 
M. F.  B    B    B   
M. V.  B    B    B   
M. B.  B    B    B   
M. S.  B    B    B   
R. F.  B    B   MB    
R. Ams - - - - - - - - - - - - 
R. E. - - - - - - - - - - - - 



 

225 
 

(Texto trabajado en parejas sobre uno de los temas tratados en clase, expresando 
acuerdo o desacuerdo y compartirlo en el muro del Facebook para que sea comentado 

por los demás compañeros) 

 

 

 

MB= muy bien 

B= bien 

S= suficiente 

I= insuficiente  

 

 

Nombres de los 
alumnos 

Cumplimento  
de todos los 
puntos de la 

tarea 

Coherencia / 
cohesión  

Gramática / 
vocabulario 

Creatividad  

 MB B S I MB B S I MB B S I MB B S I 
A. V.                 
A. D.                 
A. R. F.                 
A. R. M.                 
A. N.                 
B. F.                 
B. C.                 
C. S.                 
C. G.                 
D. P. M.                 
F. M.                 
I. P.                 
L. B.                 
J. P. M.                 
J. P.                 
L. A.                 
M. C.                 
M. F.                 
M. V.                 
M. B.                 
M. S.                 
R. F.                 
R. Ams                 
R. E.                 
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TEXTOS DOS ALUNOS PRODUZIDOS NO QUESTIONÁRIO DE 
DIAGNÓSTICO 
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TEXTOS DOS ALUNOS PRODUZIDOS NA ÚLTIMA AULA 
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241 
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TRABALHOS DOS ALUNOS COLOCADOS NO  

MURAL DO FACEBOOK DA TURMA 

ANEXO 
XIV 


