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“We are still at the beginning of a radically different relationship with the Internet, 

one that has long-standing implications for educators and students. (…) In reality, we 

now have a Read/Reflect/Write/Participate Web, one that will continue to evolve and 

grow in ways not yet thought of, spurred by the efforts of creative teachers who 

recognize the potential to improve student learning.”  

 

(Will Richardson, Blogs, wikis and podcasts, and other powerful web tools for 

classrooms, 2010, p.155) 
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RESUMO 

        Neste relatório apresentamos o trabalho levado a cabo no Agrupamento de 

Escolas de Josefa de Óbidos, onde tivemos oportunidade de pôr em prática uma 

unidade didática numa turma de 7º ano de escolaridade de Espanhol de nível A.1, no 

âmbito da prática de ensino supervisionada. Como alvo de intervenção didáctica, 

centrámos o nosso trabalho em torno do tema “Mi mundo”, privilegiando a 

motivação para a destreza relacionada com a expressão escrita, ainda que a um nível 

bastante básico. Para esse efeito, tentámos refletir um pouco sobre uma das questões 

que se levantam na hora de implementar o processo de escrita em contexto de sala de 

aula, nomeadamente, se não se deveria incorporar de imediato no ensino da 

composição as novas tecnologias (computadores, telemóveis, Internet), dado que 

parece carecer de sentido empreender tal atividade hoje em dia sem recorrer ao uso 

das mesmas. Pensamos que esta questão é tão mais importante na medida em que a 

maior parte dos professores se debate com grandes dificuldades para levar os seus 

alunos a escrever. Assim, procuraremos abordar esta questão no sentido de sugerir 

que, como instrumentos motivadores da prática da escrita, a utilização das novas 

tecnologias, para além de serem ferramentas tecnológicas que proporcionam novos 

interfaces de trabalho que não meramente a caneta e a folha de papel, também podem 

propiciar contextos comunicativos reais que não estão restringidos ao ambiente de 

sala de aula, o que pode resultar numa maior motivação para alunos que são hoje 

reconhecidamente nativos digitais. Para esse fim, estruturamos a unidade através de 

micro-tarefas finais para cada uma das aulas, em que os alunos tinham de compor 

pequenos textos escritos e cujo processo incluía a aplicação de recursos que podem 

ser usados como meios para fomentar a prática da expressão escrita. Como corolário, 

planificamos uma tarefa final de maior fôlego que permitia a integração das 

aprendizagens. No final, procurámos efetuar uma reflexão crítica baseada nos 

trabalhos realizados pelos alunos, mas os resultados foram inconclusivos tendo em 

conta as nossas expetativas iniciais. 

PALAVRAS-CHAVE: novas tecnologias, Internet, redes sociais, ELE, expressão 

escrita, motivação. 
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RESUMEN 

En este informe se presenta el trabajo llevado a cabo en el Agrupamento de 

Escolas de Josefa de Óbidos, donde hemos tenido la oportunidad de poner en 

práctica una unidad didáctica de nivel A.1 en un grupo de 7º año de la asignatura de 

Español, como colofón de la formación prevista en el máster en enseñanza de la 

Universidad de Lisboa. Como objeto de nuestra intervención didáctica, hemos 

enfocado nuestro trabajo en torno al tema “Mi mundo”, privilegiando la motivación 

de la expresión/interacción escrita. En ese sentido, hemos intentado indagar un poco 

sobre una de las cuestiones que se plantean a la hora de poner en marcha el proceso 

de escritura en el aula, es decir, si no se deberían introducir desde el primer momento 

las nuevas tecnologías (ordenadores, móviles, Internet) en el proceso de enseñanza 

de la composición, puesto que consideramos carece de sentido desarrollar dicha 

actividad sin recurrir a esas herramientas de uso tan cotidiano por parte de alumnos 

y, en la mayoría de los casos, también de docentes. Pensamos que se trata de una 

cuestión importante, ya que la mayoría de los profesores tiene bastantes dificultades 

para hacer que sus alumnos escriban. Las nuevas tecnologías, además de servir como 

herramientas, propician contextos de comunicación reales que no están limitados por 

el ambiente del aula, lo que puede resultar en un aumento de la motivación de 

alumnos que, hoy por hoy, pueden ser considerados nativos digitales. El objetivo 

central de nuestra unidad didáctica ha sido, pues, el de motivar la práctica de la 

producción escrita a través del uso de las nuevas tecnologías. Al final, hemos 

intentado hacer una reflexión crítica basada en los trabajos realizados por los 

alumnos, pero los resultados han sido inconclusivos teniendo en cuenta nuestras 

expectativas iniciales.   

 

PALAVRAS-CLAVE: nuevas tecnologías, Internet, redes sociales, ELE, expresión 

escrita, motivación. 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa fundamentalmente dois objetivos. Em primeiro lugar, 

fazer uma reflexão sobre a incorporação das novas tecnologias (TIC) no trabalho em sala 

de aula com as línguas estrangeiras (LE), nomeadamente com a língua espanhola (ELE). 

Quem leciona disciplinas de LE vê-se confrontado com a dificuldade de pôr em prática 

atividades e tarefas associadas à destreza da expressão escrita. Esta dificuldade pode 

residir em aspetos diversos, tais como a falta de opções de escolha dos temas por parte 

dos alunos ou os tipos de atividades, dirigidas sempre pelo professor, fazendo com que 

os alunos disponham de pouca liberdade criativa, o pouco ou quase inexistente feedback, 

tanto da parte do professor como da parte dos próprios colegas; ou o facto de se exigir 

atividades escritas fora da sala de aula, o que implica um processo marcadamente 

solitário. Para além disto, verifica-se que as atividades de expressão escrita utilizam 

programas de computador apenas para escrever, desaproveitando muitas vezes as 

potencialidades que algumas aplicações informáticas oferecem, sobretudo no que 

concerne às possibilidades de comunicação real e significativa.  

Os fatores anteriormente apontados contribuem para uma desmotivação e 

desinteresse gerados nos alunos. Neste sentido, torna-se necessário fazer um esforço de 

modo a retirar conclusões que ajudem os professores a encontrar meios que vão ao 

encontro dos interesses dos alunos, ao mesmo tempo que possibilitem uma conjugação 

com os objetivos inerentes aos programas. Isto significa que os professores devem tentar 

procurar meios e materiais que incentivem os seus alunos, que os motive a desenvolver 

os conteúdos programáticos de uma determinada disciplina. Na verdade, pretende-se que 

os alunos façam uso das destrezas que já manifestam e as potenciem, no intuito de 

desenvolver capacidades básicas que são consideradas fundamentais para qualquer 

cidadão no século XXI. Perante esta constatação, entendemos ser pertinente realizar uma 

abordagem às possibilidades que podem decorrer do uso das novas tecnologias, 

nomeadamente no que diz respeito a aplicações informáticas e redes sociais, e aventar a 

hipótese de estas ferramentas poderem oferecer um contributo positivo para ultrapassar 

as deficiências na prática da escrita em contexto escolar. Desta forma, o objetivo central 

deste trabalho seria tentar perceber se o uso desses meios constitui um real estímulo à 

incursão em atividades e tarefas de escrita por parte dos alunos.    
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Em segundo lugar, e como forma de ilustrar, na prática, alguns dos pressupostos 

teóricos discorridos na primeira parte do trabalho, iremos mostrar uma unidade didática 

concebida tendo por base a prática da expressão escrita em contexto de sala de aula. 

Nesse conjunto de tarefas proposto, privilegiámos a utilização de algumas ferramentas 

tecnológicas que podem ser obtidas de maneira gratuita na internet, bastando para isso 

ter um registo e conta de correio eletrónico. Quisemos, através desta opção, mostrar que 

existem vários meios tecnológicos que possibilitam a prática da expressão escrita e que 

se encontram disponíveis sem acréscimos monetários em várias plataformas (laptops, 

tablets, smartphones, telemóveis).  

 Assim, o presente trabalho estrutura-se em dois eixos distintos, mas 

complementares. Na primeira parte, como forma de contextualização, procuramos 

oferecer algumas definições acerca de conceitos fundamentais (internet, World Wide 

Web, Web 1.0, etc…) que são necessários ter presentes. Após esta pequena introdução, 

traçamos uma breve panorâmica em que afloramos alguns temas ligados à emergência 

dos computadores e da internet, à aprendizagem de ELE e a importância do papel dos 

computadores e da Web neste contexto. Seguidamente, apresentamos alguns dos aspetos 

mais relevantes que advieram da revolução gerada pela Web 2.0 e das repercussões que 

se fazem sentir ao nível do paradigma social que domina o início do século XXI. A 

emergência e sobreposição da sociedade da informação e do conhecimento implicam 

necessárias mudanças no plano das capacidades e competências que se devem exigir aos 

alunos que adquiram.  

Numa fase posterior, focamos a nossa atenção na expressão escrita, salientando a 

importância desta competência no processo de aprendizagem e destacando o papel das 

novas tecnologias como auxiliares motivadores na sua aquisição e prática. Tratando-se 

de um procedimento que engloba várias etapas, a competência escrita é suscetível de ser 

treinada, o que significa que a interiorização de uma determinada sequência de fases 

deve ser levada em conta aquando da realização de uma qualquer tarefa de produção 

escrita. Por esta razão, propomos uma sequência de etapas que devem presidir à 

elaboração de uma tarefa escrita, procurando justificar os motivos que sustentam essa 

mesma proposta. 
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Tendo feito uma abordagem sumária à expressão escrita, analisamos, a seguir, 

alguns exemplos de tecnologias que podem ser usadas em tarefas de expressão escrita. A 

partir de um leque alargado de sugestões disponíveis, fazemos referência àquelas 

estratégias que nos parecem as mais usadas pelos alunos e que, por essa razão, julgamos 

que podem vir a obter algum acolhimento junto dos mesmos. Para além de 

caracterizarmos cada uma destas tecnologias, mencionamos alguns exemplos de como 

poderiam ser utilizadas numa aula de ELE. 

Por fim, assinalamos um ou outro aspeto que acreditamos que pode suscitar 

algumas preocupações nos diretores escolares e nos encarregados de educação, devido 

ao receio a uma exposição prolongada nas redes sociais, mas que, contudo, procuramos 

dissipar através de uma insistência nas boas práticas que devem ser observadas por 

professores e alunos. 

No que concerne à segunda parte do trabalho, pretendeu-se mostrar, de forma 

resumida, as diversas fases do processo de ensino e aprendizagem de uma unidade 

didática da disciplina de Língua Espanhola de 7º ano (A1)
1
 no Agrupamento de Escolas 

Bartolomeu de Gusmão, mais concretamente, na Escola Secundária e de 2.º e 3.º Ciclos 

Josefa de Óbidos de Lisboa.      

Em relação à unidade didática e à sua justificação, deve dizer-se que se tentou 

construi-la tendo por base a abordagem por tarefas, estruturando-a de forma a favorecer 

a prática da expressão escrita com recurso a algumas ferramentas informáticas, como o 

correio eletrónico, o Twitter, o Microsoft Photo Story e às mensagens SMS. Acima de 

tudo, trata-se de ferramentas que quase todos os alunos usam com muita frequência no 

seu quotidiano, através de telemóveis ou de diversos tipos de computadores, quando 

pretendem comunicar com os seus colegas e amigos.  

O subcapítulo seguinte deste trabalho servirá para mostrar o que se fez e como se 

fez no que concerne à avaliação da unidade. Por diferença do que é usual acontecer em 

muitas unidades didáticas, decidimos que não faríamos nenhuma prova escrita e 

preferimos valorizar o processo de ensino/aprendizagem e os produtos que foram 

resultando das atividades dentro e fora da aula. Privilegiámos assim uma avaliação 

                                                        
1 O programa vigente é anterior ao Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001). Como 

tal, não refere nem observa os níveis consensualizados (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ou quaisquer outras 

subdivisões adoptadas a partir da citada obra. 
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contínua em vez de uma avaliação baseada num teste ou produção escrita final.                                                              

Na parte final incluímos algumas reflexões finais e a bibliografia consultada, assim 

como todos os anexos que consideramos pertinentes para melhor compreender o 

trabalho desenvolvido antes, durante e depois da nossa intervenção na escola. 
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PARTE I 

 

___________________________________________________ 

A internet e as redes sociais como recursos motivadores para a 
prática da expressão escrita em ELE. 
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1.1 - A EMERGÊNCIA DO COMPUTADOR E DA INTERNET 

Temos por certo que os computadores e a Internet
1
 se tornaram nos dias de 

hoje ferramentas imprescindíveis no domínio de vários sectores da nossa vida 

quotidiana – laboral, social, de lazer -, pelo que nos é difícil passar muito tempo sem 

os mesmos. Na realidade, estes artefatos chegam ao mercado a preços muito 

variados, não havendo por isso uma razão de peso para que um cidadão médio não 

tenha possibilidade de adquirir um computador. Desde computadores de secretária 

(desktops), passando por portáteis (laptops), portáteis de menor dimensão e 

capacidade (netbooks), e mais recentemente, smartphones e tablets, a panóplia de 

formas em que um computador surge hoje em dia oferece múltiplas possibilidades de 

escolha. Com a rápida e inovadora evolução tecnológica da nossa sociedade, estes 

gagdgets tornaram-se de uso frequente e o seu manuseamento foi sofrendo 

alterações, passando de artefatos apenas destinados a pessoas especializadas na área 

de informática e com conhecimentos de linguagens de programação, a poder estar ao 

alcance de pessoas leigas e com conhecimentos básicos na ótica do utilizador.  

Em pouco mais de quarenta anos, o computador sofreu transformações 

espantosas, tanto a nível de hardware como de software. Em 1977 surgiu o APPLE 

II, um microcomputador que se destacava por já não necessitar de ligação a um 

computador central, podendo o utilizador trabalhar de maneira autónoma. Embora 

dotado de características técnicas modestas, este aparelho permitia já algum grau de 

portabilidade, necessitando apenas de ser ligado a uma tomada elétrica. No início dos 

anos oitenta, com o desenvolvimento da microinformática, emergiu o denominado 

PC (personal computer), da IBM, com um design bastante idêntico ao do seu 

predecessor da Apple, tendo como características de realce o facto de ter uma 

configuração modular – rato, unidade de processamento central, monitor e teclado – 

e uma prestação técnica superior ao da Apple. Por esta altura, o sistema operativo 

utilizado era o MS-DOS, um sistema que requeria do utilizador a execução de uma 

série de comandos. Pouco depois, a Apple lançou o Apple Macintosh. A novidade 

                                                             
1
 A Internet pode ser definida como um conjunto de redes e computadores que permite a milhões de 

pessoas a partilha de informação. Foi criada em 1969, durante a Guerra Fria, pelas forças militares 

norte-americanas, tendo como objectivo a construção de uma rede de comunicações à prova de 

“bombas nucleares”. A manutenção da Internet é realizada por prestadores de serviços como MCI 

Worldcom, Sprint, GTE, ANS ou UUNET. Devido ao facto de retirarem rendimentos bastante 

elevados, estas empresas estão continuamente motivadas para manter ligações bastante rápidas e 

consistentes que beneficiam os utilizadores diários da Internet. 
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consistia na adoção de um interface de usuário iconográfico, o que não exigia a 

inserção de quaisquer comandos e tornava as operações mais intuitivas e 

simplificadas. Com a introdução no princípio dos anos noventa do sistema operativo 

Windows 3.x, da Microsoft, passou a existir a possibilidade de trabalhar com um 

interface gráfico semelhante, mas adequado a um computador compatível. A 

subsequente evolução deste sistema operativo para o Windows 95, 97 e por aí em 

diante, fez com que as diferenças a nível do interface do utilizador em relação ao do 

produto da Apple se fossem esbatendo gradualmente até aos dias de hoje (Ruipérez, 

1997, p. 7), em que o Windows 8 oferece a possibilidade de executar diversos tipos 

de operações a partir do ecrã do computador
2
. 

 

1.2. A WEB 2.0 

É geralmente pacífica a ideia de que as novas tecnologias têm gerado um 

impacto muito significativo nas nossas vidas e, por via de consequência, na 

sociedade no seu todo. Se a este facto aliarmos a rapidez com que a tecnologia se tem 

vindo a desenvolver, torna-se mais fácil entender a voragem dos nossos dias e o 

sentimento de constante desadequação que se apodera de todos aqueles que se 

sentem ultrapassados pela velocidade estonteante das inovações e transformações do 

mundo contemporâneo. Ao contrário do que acontece com as crianças e adolescentes 

de hoje, que nasceram na era da tecnologia, que se sentem cómodos com ela, que já 

faz parte deles e com a qual se relacionam (Santos Fernández, 2011, p. 283), para 

aqueles que não são nativos digitais – aqueles que, segundo Prensky, já cresceram 

rodeados por tecnologias digitais
3
 -, a Web

4
 tornou-se num conceito que permite um 

conjunto de possibilidades bastante extenso mas, ao mesmo tempo, suscita algumas 

dúvidas de ordem ética. É evidente que para os jovens que já nasceram numa era em 

que a implantação da Web já é mais do que um dado adquirido, existem questões que 

não são muito importantes, dado que a sua mundividência encara a Web como um 

                                                             
2
 Para uma compreensão mais aprofundada da história da Internet, cf. Naughton (1999) e (2012). 

3
 A este respeito, conferir entrevista de Marc Prensky:< 

http://www.marcprensky.com/international/Leia%20entrevista%20do%20autor%20da%20expressao

%20imigrantes%20digitais.pdf> 
4 A World Wide Web, ou “Web” para os leigos, é um subconjunto da Internet. Consiste em páginas 

que podem ser acedidas através de um motor de pesquisa da Web. 
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canal comunicativo natural e nem sequer põem em causa possíveis questões de ética 

ou até mesmo de segurança.  

O conceito que está por detrás do surgimento da Web visava a possibilidade 

de juntar comunidades de pessoas e pô-las em contacto umas com as outras, através 

de ações comunicativas passivas como a leitura e de ações comunicativas ativas 

como a escrita. A ideia era construir e disponibilizar em rede um corpo de 

conhecimento e informação que pudesse ser constantemente ampliado, corrigido e 

transformado pela intervenção de uma gigantesca comunidade de pessoas que 

interagissem na Web. Num primeiro momento, a relação entre o utilizador e a Web 

caracterizava-se por ser meramente unívoca, isto é, o utilizador não podia ir além da 

leitura, salvo no caso de utilizadores tecnicamente proficientes em linguagens de 

programação e que, por essa razão, podiam estabelecer uma relação mais ativa, 

podendo interagir de alguma forma com os conteúdos existentes na Web, 

modificando-os. 

Nessa perspetiva, o surgimento da Web 2.0
5
 veio alterar o paradigma acima 

descrito, na medida em que permitiu que os utilizadores interagissem com os 

conteúdos existentes na Web e, sobretudo, acrescentassem informação e 

conhecimento ao cada vez mais extenso repositório de informação da Web. De facto, 

é precisamente esta possibilidade de os utilizadores não só contactarem como 

modificarem e acrescentarem informação que define, em grande parte, a 

transformação verificada com o advento da Web 2.0. 

Perante este cenário, conjugado com o desenvolvimento infrene dos meios 

tecnológicos e a cada vez maior facilidade na aquisição desses mesmos meios, torna-

se imperioso reconhecer que a Web 2.0 faz hoje parte do nosso quotidiano. Nos dias 

de hoje qualquer pessoa obtém acesso à Web 2.0, seja através de telemóveis, dos 

mais simples aos mais sofisticados, seja através de portáteis ou tablets. Na verdade, 

                                                             
5    A Web 2.0 é um termo que foi introduzido em 2004 e que se refere à segunda geração da World 

Wide Web. A designação “2.0” provém da indústria de software e reporta às sucessivas versões de 

programas de software que vão sendo aperfeiçoadas e que recebem um incremento no número de 
versão. À semelhança do software, a nova geração da Web engloba novas características e 

funcionalidades que não existiam no passado. Desta forma, “Web 2.0” não designa uma versão 

específica da Web mas sim uma série de melhoramentos tecnológicos. Enquanto que a Web 1.0, 

entendida como a primeira geração da Internet, tinha como característica primordial o proporcionar 

sítios Web para que pudessem ser lidos pelos utilizadores, sendo uma versão fundamentalmente 

estática e com uma hierarquia de cima para baixo, ou seja, os criadores de conteúdos postavam 

conteúdos e os utilizadores apenas podiam procurá-los e lê-los, a segunda geração da Web veio a 

adequar-se à nova era da read/write Web, onde qualquer utilizador pode contribuir através de uma 

variedade de meios que incluem foros, blogues, wikis ou redes sociais. 
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encontramo-nos hoje dependentes da Web e viciados nas redes sociais. Mesmo 

aqueles de nós que apenas numa etapa avançada da vida começámos a tomar 

contacto com a Internet, estamos numa posição em que já não sabemos o que fazer 

quando não conseguimos aceder à Web. As desvantagens que tal facto suscita são 

variadas, mas não nos cabe enumerá-las neste trabalho, pois isso conduzir-nos-ia fora 

do âmbito que pretendemos focar. Com efeito, mais do que as desvantagens, 

interessa-nos acima de tudo centrar a nossa atenção nas vantagens que os meios 

tecnológicos e a Web podem proporcionar no seu uso em contexto educacional. 

Pode observar-se que as novas gerações utilizam a Web não só no intuito de 

comunicar entre si como também com vista a pesquisa para trabalhos escolares ou 

universitários. Daqui decorre que a utilização de meios tecnológicos são uma 

realidade que não deve ser ignorada no contexto educativo mas, sobretudo, e este é 

um dos pontos fundamentais que devem ser alvo de reflexão, devem ser considerados 

no domínio educativo como instrumentos efetivos de trabalho, não apenas destinados 

a trabalhos realizados fora da escola mas essencialmente para trabalhos realizados 

em contexto de sala de aula. Deste modo, estes meios tecnológicos, que abarcam 

computadores, tablets, telemóveis, entre outros, adquirem um papel facilitador nas 

tarefas de aprendizagem (Díaz Rodríguez, 2008, p. 52), originando algumas 

repercussões que devem ser assinaladas. Por um lado, a nível da construção do 

conhecimento, em razão da facilidade com que nos dias de hoje se tem acesso à 

informação e das várias formas disponíveis para obtê-la. Isso faz com que os alunos 

não se encontrem limitados ao que dizem os professores ou ao que podem encontrar 

e ler em bibliotecas. Por outro lado, existe a questão das interações que vão tendo 

lugar mediante a comunicação que é produzida através dos novos meios tecnológicos 

e que contribui para modificar formas de aquisição de conhecimento e de 

organização do trabalho. Estes dois aspetos constituem indubitavelmente alterações 

de fundo a nível do ensino-aprendizagem e já começaram a marcar os novos 

contextos onde esse mesmo processo ocorre. Perante estes fatores, deve-se enfatizar 

o papel dos meios tecnológicos à luz da dimensão educativa.  

Numa sociedade cujo paradigma de cariz industrial está a ser gradualmente 

substituído pelo paradigma da informação, torna-se necessário compreender que as 

competências que se pretende que os alunos desenvolvam e adquiram têm por base 

referências diferentes. Como postulou Jiménez Ramírez (2008, p. 2): “La sociedad 

de la información, y en este contexto, el mundo desarrollado, tiene que tener en 
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cuenta estos tres pilares que resumen las necesidades de sus individuos: el 

entrenamiento para la innovación, el trabajo en grupo y la capacidad de 

comunicación”. Estes três eixos essenciais devem ser tidos em linha de conta no 

desenvolvimento e estabelecimento de currículos, pois enquadram-se no conjunto de 

competências a desenvolver pelos alunos no século XXI. E porquê? Porque numa 

economia que se baseia sobretudo em serviços, é condição essencial a capacidade de 

aprender constantemente, de atualizar-se, e isto só é passível de acontecer mais 

facilmente se os alunos começarem desde logo a tomar contacto e a desenvolver as 

capacidades acima mencionadas durante o seu percurso escolar. Em relação ao 

primeiro dos pilares apontados por Jiménez Ramírez, o do desenvolvimento de um 

treino para a inovação, ele comporta dois fatores que envolvem a tecnologia, 

nomeadamente a capacidade de processar informação, levando assim a uma 

construção e prática da competência relacionada com a análise crítica e, decorrente 

dessa mesma competência, a capacidade de produzir conhecimento. Nessa medida, 

os locais mais apropriados ao desenvolvimento dessas condições residem nos centros 

educativos, quer pertençam ao ensino básico e secundário quer pertençam ao ensino 

universitário ou politécnico.     

É com base neste panorama que devemos entender as vantagens que 

pressupõe o recurso à utilização e exploração da Internet e das plataformas que esta 

proporciona e refletir sobre a sua utilidade e aplicabilidade em contextos educativos. 

Se aliarmos a isto os resultados de estudos feitos sobre jovens utilizadores e a sua 

relação com a Internet, veremos o quão importante se tornou na vida desses mesmos 

jovens. Excluímos aqui os adultos devido ao facto de nos interessar analisar o 

impacto que as novas tecnologias geram a nível do ensino básico e secundário. 

Segundo Jáuregi e Sanz (2007), diversos estudos empreendidos revelam que os 

jovens passam cada vez mais tempo ligados à Internet, a jogar videojogos e a 

comunicar com os amigos. Os mesmos autores revelaram ainda que:  

[…] un estudio realizado en 2004 por Yahoo muestra que un 60% de los jóvenes entre los 16 

y 34 años no se imagina la vida sin Internet y un 49% se pasa conectado más de dos horas al 

día.(…) De ellos, el 66% se conecta varias veces al día o permanece on line al menos 20 
horas a la semana. ( p.2) 

Estes dados indicativos, embora não contemplem a situação em Portugal, 

deixam antever o peso da Internet no dia-a-dia dos jovens. E não é de todo descabido 

extrapolar, ainda que os números no nosso país possam ser um pouco diferentes 
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daqueles verificados no estudo que apontámos, que a Internet e as redes sociais 

ocupam cada vez mais tempo na vida diária dos jovens. Em face destes números, é 

fácil constatar o interesse que os meios tecnológicos e as várias plataformas de 

comunicação oferecidas pela Internet exercem sobre os jovens. Daí que talvez seja 

tempo de considerar realmente a implementação e o uso de todo este leque de 

ferramentas que pode ajudar a ultrapassar algumas das dificuldades que os 

professores enfrentam na prática da competência escrita e fomentar a aquisição de 

capacidades que vão ser essenciais para o futuro dos alunos no enquadramento das 

exigências sociais e laborais do século XXI. Se começarmos a tomar consciência de 

como as novas tecnologias podem trazer benefícios ao processo de ensino e 

aprendizagem, encontrar-nos-emos numa posição em que poderemos entender com 

maior clareza o potencial de ajuda na concretização do nosso principal objetivo: 

formar pessoas, ajudá-los a tornarem-se cidadãos plenos, que sejam capazes de fazer 

uso das ferramentas, cognitivas ou tecnológicas, que lhes permitam enfrentar os 

desafios que terão ao longo das suas vidas. 

Uma das grandes dificuldades que podemos observar nas aulas dos dias de 

hoje tem a ver com o facto de existirem diferenças acentuadas entre a maneira como 

alguns professores costumam ensinar e a maneira como a grande maioria dos alunos 

costuma aprender. Esta consciencialização levou a que Schrum e Levin (2009) 

levantassem uma série de questões: 

But are today´s schools preparing students effectively to work in just these areas, or to live 

well in a future that will continue to become more and more high tech and technology 

dependent? Will the current emphasis on learning a body of knowledge long enough to 

regurgitate it on a test be enough for our students to be successful in the future? Will our 

students have mastered the 21
st
 –century skills, that include critical thinking and problem 

solving, creativity and innovation, and communication and collaboration, before they leave 

our schools? Will they be information literate, media literate, and technology literate, to name 

just a few kinds of new literacies required for success in the 21st century? (p. 8). 

O paradigma educacional mudou devido às ferramentas tecnológicas. A 

Internet, os blogues, os wikis e os podcasts têm vindo a posicionar-se como meios 

bastante importantes que visam a promoção da aprendizagem. De facto, podemos 

afirmar que estas ferramentas, quando utilizadas de forma responsável, pensada e 

objetiva, ajudam a evoluir o processo de ensino e aprendizagem. Será conveniente 

determo-nos um pouco neste ponto para referir que essa revolução está ancorada na 

chegada da Web 2.0. Enquanto que com a Web 1.0 estes instrumentos tinham uma 

função essencialmente de leitura, a emergência da Web 2.0 veio ampliar as 
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possibilidades funcionais destas ferramentas, já que, para além de uma função 

informativa, de leitura, também se pode interagir com um dado conteúdo específico 

ou com outros utilizadores. Em virtude disso, deslocámo-nos de uma perspetiva 

passiva para uma perspetiva de natureza interativa, na qual um usuário pode 

modificar, arranjar, corrigir, substituir, editar e atualizar conteúdos. Esta evolução fez 

com que a Web e os seus instrumentos adquirissem uma importância funcional que 

gerou uma revolução no panorama comunicacional. A facilidade de que qualquer 

utilizador dispõe para publicar um determinado conteúdo na Rede constituiu um 

passo decisivo na implantação da Web 2.0. Isto mesmo é corroborado por Hernández 

Mercedes (2012) quando este autor afirmou que: 

el poder ha pasado del especialista al usuario de a pie; el estatismo ha cedido su lugar a la 

participación (…), se ha producido un auténtico movimiento de democratización de la red. 

Los usuarios que en un principio se limitaban a leer la Web ahora participan en ella, pasando 

de ser consumidores a ser prosumidores (productores+consumidores) (p. 65).  

Para além de tudo isto, o facto de o próprio utilizador poder partilhar um 

conteúdo publicado com um número elevado de outros utilizadores constitui 

seguramente um fator motivador para todos aqueles que gostam de comunicar e 

divulgar. 

Centrando o foco no paradigma de ensino e aprendizagem, e após aquilo que 

temos vindo a abordar, é evidente que o modelo que vem sendo seguido, no qual o 

professor transmite a matéria e em que os alunos apenas ouvem de modo passivo não 

parece ter futuro. Há que ter em conta que a sociedade mudou, o paradigma 

comunicacional exige uma série de competências que no passado não eram 

consideradas fundamentais. Por esta razão, somos levados a reconhecer que os 

nossos alunos não aprendem da mesma forma que as gerações anteriores, ou seja, o 

modo como processam a informação que vão absorvendo é muito diferente do modo 

como os professores o faziam quando estavam na escola a aprender. Encontramo-nos 

numa sociedade de informação digital que tem por hábito recorrer a diversos meios 

tecnológicos para levar a cabo a comunicação e processá-la. Os alunos de hoje não 

aprendem da mesma forma, isso é certo, porque a formatação do seu cérebro não é 

igual à de outras gerações
6
. O que significa isso? Em face disso, é fundamental ter 

                                                             
6 A este respeito, confira-se Nicholas Carr e um artigo que publicou para a revista 

“Wired”:<http://www.wired.com/magazine/2010/05/ff_nicholas_carr/>; Confira-se também o novo 

livro do autor que aborda, entre outras questões, este mesmo assunto: “Os Superficiais: o que a 

Internet está a fazer aos nossos cérebros”, publicado pela Gradiva em 2013. 
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conhecimento acerca do modo como os alunos processam a informação de maneira a 

adequar a forma como lecionamos as aulas, se quisermos procurar obter maiores 

probabilidades de os alunos assimilarem os conteúdos das matérias. Como sugeriu 

Marc Prensky (2006):  

it is very likely that our students´ brains have physically changed – and are different from 

ours – as a result of how they grew up. But whether or not this is literally true, we can say 

with certainty that their thinking patterns have changed. (p. 1) 

Mas esta consideração trata somente de como fazer para que os alunos 

adquiram conhecimentos. No entanto, a atualidade exige outro tipo de competências, 

as quais vão para além do saber livresco, cuja ênfase recai mais no processo de 

desenvolvimento dos alunos como indivíduos capazes de se conectarem, de 

comunicarem entre si, de reunirem e tratarem informação. Os novos alfabetismos não 

se resumem a saber ler, escrever e fazer contas. O futuro é hoje e, de modo a sermos 

capazes de acompanhar a evolução tecnológica e de enfrentá-la, temos de saber 

dominá-la. Consequentemente, além das tradicionais competências associadas à 

leitura, à escrita e ao cálculo matemático, o mundo da read/write Web, ou Web 2.0, 

requer que acrescentemos as competências de edição (que pressupõe a capacidade de 

pensamento crítico), de administração da informação (saber reunir, armazenar e 

encontrar a informação necessária), de saber como publicar conteúdos e de saber 

conectarmo-nos com aquelas pessoas que partilham as nossas paixões (Richardson, 

2010, p. 149). Em face deste quadro de novas competências, será essencial que a 

escola altere os seus processos de ensino e procure adaptar-se aos novos ventos que 

sopram e que configuram uma nova sociedade que requer uma capacidade de 

comunicação que se estende em direção à globalização. Seguindo esta linha de 

raciocínio, e tendo em conta as propostas de Schrum e Levin (2009, p. 16), é possível 

dizer que as competências e conhecimentos do século XXI que terão de ser 

dominados pelos alunos de modo a obterem sucesso no seu trabalho e na sua vida 

social incluem competências de aprendizagem e de inovação (incluindo 

competências de criatividade e inovação; pensamento crítico e competências de 

resolução de problemas; competências de comunicação e de colaboração), 

competências de TIC e competências de vida e de trabalho (incluindo flexibilidade e 

adaptabilidade; iniciativa e autonomia; competências sociais e transculturais; 

produtividade e contabilidade; liderança e responsabilidade). 
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De acordo com o panorama acima exposto, chegamos à conclusão de que este 

nível de competências é muito mais desenvolvido e completo e requer, de forma a 

concretizá-lo, que as TIC ganhem um maior predomínio nas aulas e que os 

professores trabalhem com os seus alunos a partir desses meios de modo a poder 

fazer com que os estudantes estejam em condições de cumprir com os padrões 

preconizados. 

Nesse sentido, há que tentar pôr em prática meios que permitam estimular e 

desenvolver a aprendizagem e que promovam o aperfeiçoamento de competências de 

cariz tecnológico e estratégico, ao mesmo tempo que incidem sobre a aquisição de 

conteúdos curriculares. 

 

1.3.  APRENDIZAGEM DE ELE, COMPUTADORES E WEB 

A componente multimédia foi introduzida em meados dos anos noventa e, a 

partir daí, passou a ser possível gerir e trabalhar com ficheiros de áudio e imagens 

em movimento. Essa virtualidade constituiu um enorme avanço no que concerne aos 

programas especificamente elaborados para assistir na aprendizagem de línguas. O 

surgimento de um ramo científico dedicado à investigação das TIC na aula de língua, 

o denominado CALL
7
 (Computer Assisted Language Learning), também designado 

em Espanhol por ELAO (Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador). Com as 

novas possibilidades disponibilizadas pela introdução de elementos de áudio, de 

vídeo e de imagem nos anos 90, designadamente do CD-ROM, os programas foram 

gradualmente ganhando uma maior interatividade com os utilizadores.  

No que ao leque de materiais em suporte informático (software) 

proporcionados pela ELAO diz respeito, houve desde meados dos anos 90 uma 

progressiva transformação a vários níveis. Ao princípio, estes encontravam-se 

divididos em duas categorias: de um lado, o software de programação, uma 

ferramenta que concedia aos professores a possibilidade de conceberem as suas 

próprias aplicações de ELAO para serem usadas pelos alunos mas que tinha o 

inconveniente de exigir conhecimentos avançados de programação da parte dos 

mesmos, já para não falar no inevitável investimento de tempo que tal empresa 

                                                             
7 A ciência CALL caracteriza-se por ser interdisciplinar, abrangendo disciplinas como a linguística, a 

informática e outras como a psicologia, a didática e a pedagogia. As organizações  mais conhecidas 

que se dedicam a este estudo são CALICO, EuroCALL e WorldCALL (Simons, 2010, p. 3). 
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constituía para o professor. De outro lado, existia igualmente o software de usuário, 

que consistia geralmente em aplicações pré-concebidas e prontas para serem 

utilizadas pelos alunos. Dentro deste último tipo de software, havia ainda dois tipos a 

considerar: por um lado, o software específico destinado à aprendizagem de ELE. 

Tratava-se de aplicações que disponibilizavam uma série de exercícios para praticar 

aspetos de língua (gramática, vocabulário); por outro lado, havia ainda software que, 

embora não sendo originalmente desenvolvido para a prática de ELE, podia ser 

utilizado para ajudar à concretização desse objetivo. A título de exemplo refiram-se 

as enciclopédias multimédia, tratamento de texto, contos eletrónicos, jogos 

(conversacionais, de simulação, entre outros), e dicionários eletrónicos (Ruipérez, 

1997, p. 16). É evidente que, em razão de se tratar de materiais concebidos fora de 

um enquadramento didático, o professor desempenha aqui um papel de grande 

relevância, pois cabe a ele didatizar esses mesmos materiais. Contudo, por volta de 

1994, com o impulso promovido pela globalização da World Wide Web, a ELAO 

sofreu algumas transformações mas também alargou as suas possibilidades (ibidem, 

p. 7). Algumas das vantagens que a Web trouxe para o ensino assistido por 

computador proporcionaram utilizações muito práticas. O facto de ser uma fonte de 

informação quase inesgotável, atualizada e a um custo reduzido, faz com que possa 

estar ao alcance da grande maioria das pessoas, nomeadamente dos alunos, podendo 

estes aceder a todo o tipo de informação sem ter de consumir grandes recursos de 

tempo e dinheiro.  

Dentro do vasto repositório de informação e conhecimento, um tipo de 

material específico que interessa para o caso das disciplinas associadas às LE, tem a 

ver com a facilidade de acesso a diversos dicionários online. Deste modo, os alunos 

não são forçados a ter de carregar e manusear volumes extensos para consultar o 

significado de palavras ou de expressões. Veja-se o exemplo, no que concerne à 

língua espanhola, do dicionário da Real Academia Española, o qual pode ser 

consultado na URL http://www.rae.es. Daqui decorre igualmente outra vantagem, 

designadamente a nível da possibilidade de aceder diretamente a bibliotecas de 

língua espanhola para consultar obras que constem do seu catálogo e que, neste 

momento, se encontram disponíveis.  



17 
 

No âmbito mais concreto da ELAO, a Web passou de um conjunto de 

possibilidades muito limitado no que à interação
8
 diz respeito para o surgimento de 

aplicações multimédia progressivamente mais interativas elaboradas com linguagens 

de programação mais avançadas. A Web fez com que tais aplicações pudessem ser 

acedidas não só através de CD-ROM, mas também distribuídas em rede, sendo desta 

forma postas ao alcance de todos aqueles que desejem praticar determinado tipo de 

conteúdos em ELE (Ruipérez, 1997, p. 21).  

 

1.4.  TIPOS DE RECURSOS NA INTERNET PARA A PRÁTICA DA 

EXPRESSÃO ESCRITA 

É necessário ter presente que as TIC não são a panaceia para motivar os 

alunos nas tarefas de produção textual. As TIC constituem-se como plataformas de 

trabalho que expandem as possibilidades de comunicação muito para além da sala de 

aula. Em virtude deste facto e, também, por serem dispositivos que os alunos usam 

no seu dia-a-dia, a motivação que pode gerar nos mesmos é suscetível de ser maior, 

em razão de estes instrumentos irem ao encontro da realidade experimentada pelos 

alunos. Em todo o caso, não deixa de ser uma motivação extrínseca. Nesta questão da 

motivação, é essencial que seja realmente duradoura e isso tem igualmente a ver com 

a perceção que um indivíduo tem do valor de uma determinada atividade. Segundo 

foi observado por  Williams e Burden (2008): 

Cuanto mayor sea el valor que el individuo otorga a la realización de una actividad o a la 

implicación en ella, más motivado estará tanto para emprenderla como para mantener 

después el esfuerzo con el fin de realizar la actividad con éxito. Esto parece cierto tanto si se 

ve influido por motivos intrínsecos como por motivos extrínsecos. (p. 133)  

Por isso, é muito importante compreender que a motivação, seja ela de que 

natureza for, precisa de um estímulo que radica no valor percecionado de cada tarefa. 

A este propósito Cassany (2011) referiu que “no hay duda de que las mejores tareas 

                                                             
8 Um conceito fundamental que decorre da aprendizagem em rede prende-se com a interatividade. 

Envolve a noção de aprendizagem como processo de conectar os alunos e manter essas conexões entre 

alunos e materiais de aprendizagem, incorporando os aspectos de feedback, controlo, criatividade e 

produtividade, comunicações e adaptabilidade ao curso. Refere-se a quão envolvido o aprendente 

pode vir a estar ao frequentar o curso. 
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de composición son las auténticas: las que salen fuera del aula, tienen interlocutores 

y procesos comunicativos reales y obtienen respuesta”(p. 151). 

No que respeita às atividades de expressão escrita, os professores devem 

procurar conciliar as sugestões constantes nos programas, os interesses evidenciados 

pelos alunos e, na medida do possível, proporcionar tarefas que se revistam de um 

carácter autêntico, que sejam o espelho daquilo que os alunos podem vir a encontrar 

na vida real. Fernández (2003, p. 171) salientou que é importante criar situações 

autênticas ou verosímeis de comunicação e ir para além das meras repetições de 

diálogos ou o cumprimento de instruções onde tudo se encontra previsto. Reunidos 

estes pressupostos, isso traduzir-se-á num acréscimo motivacional da parte dos 

alunos. Cassany (2011) chamou a atenção para esse facto, ao afirmar que: 

Está claro que nuestro coeficiente de inteligencia no aumenta por comprarnos un 

Smartphone, ni aprendemos más o mejor por el hecho de pasar horas frente a una pantalla. El 

ordenador sólo ofrece las potencialidades (…) para acceder a más datos y comunicaciones 

más sofisticadas; lo que genera aprendizaje e inteligencia es la práctica cognitiva y social de 

ejecutar esas potencialidades en contextos reales y significativos, hasta el punto de poder 

apropiarnos de esas herramientas y de convertirlas en instrumentos básicos para nuestra vida. 

Se trata de un proceso lento, que requiere ensayo, experiencia, reflexión y maduración. (p. 
41) 

Uma observação que deve ser deixada clara relaciona-se com algumas ideias 

que perpassam e que deixam subentender que o simples facto de introduzir 

instrumentos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem origina um 

aumento da inteligência. Na verdade, esta visão carece de fundamento, uma vez que 

devemos encarar as novas tecnologias e a sua introdução no processo de ensino e 

aprendizagem como estímulos que visam, por um lado, adaptar as condições de 

ensino à realidade quotidiana e por outro disponibilizar contextos comunicativos 

reais e significativos através do uso das novas tecnologias. Apenas uma prática 

dentro das condições mencionadas poderá gerar aprendizagem e um consequente 

aumento de inteligência. Assim, estes recursos podem e devem ser aproveitados 

pelos professores que lecionam disciplinas associadas à LM/L1, seja ela qual for, e às 

LE com o intuito de proporcionar oportunidades que permitam o contacto com 

instrumentos e aplicações com que os alunos lidam no seu quotidiano, ao mesmo 

tempo que possibilitam a esses mesmos alunos estabelecer comunicações através de 

meios reais. 

Na nossa opinião, pela observação direta que fazemos dos alunos todos os 

dias bem como das respostas que nos são dadas através de questionários, parece-nos 
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claro que o telemóvel e o computador, como meios, e as redes sociais e a Internet, 

como contextos comunicativos, são algo que faz parte do seu mundo e do seu dia-a-

dia. Os nossos alunos conseguem relacionar-se de uma maneira completamente 

natural com os novos meios tecnológicos. Todos aqueles que de uma forma ou de 

outra exercem funções numa escola deparam-se com frequência com o facto de 

muitos alunos estarem constantemente a manusear o telemóvel ou o leitor de mp3 ou 

mp4. Se, por um lado, isto é evidente nas horas de recreio ou de almoço, por outro 

lado não deixa de ocorrer em contexto de sala de aula. Nos regulamentos de algumas 

escolas encontra-se bastante explícita a proibição do uso de telemóveis e leitores de 

mp3 ou mp4 durante as aulas. Porém, a realidade é que os alunos continuam a 

utilizar estes aparelhos dentro das salas de aula. Em face desta situação, a pergunta 

que se coloca é: que pode o professor fazer, ou seja, que estratégia(s) pode usar de 

maneira a contornar esta violação de regras? É óbvio que se pode sancionar o(s) 

aluno(s) e retirar-lhe(s) o telemóvel durante a aula. Mas isto comporta problemas, 

nomeadamente ao nível da relação entre professor e aluno(s) que poderá ficar 

marcada doravante por alguma turbulência e quezílias. E perde-se os alunos. Se 

ponderarmos bem, veremos que existem vantagens que podemos extrair da 

incorporação de meios tecnológicos nas atividades e tarefas das aulas de LE. Não só 

tornaremos as atividades mais dinâmicas e atrativas para os alunos como também 

estaremos a lidar com ferramentas que fazem parte dos vários processos 

comunicativos dos nossos dias e que exigem conhecimentos e destrezas na sua 

aplicação. Consequentemente, ao procurarmos integrar as ferramentas da Web 2.0 

nas nossas aulas, estaremos a atingir alguns objetivos essenciais. Entre outras coisas, 

estaremos a diversificar os materiais e as atividades que levamos a cabo, «puxando-

as» para o século XXI e adaptando-as mais às expetativas dos alunos; por outro lado, 

poderemos exercitar a prática da escrita recorrendo a várias destas ferramentas e 

abrangendo diversos géneros. Os benefícios situam-se ainda a nível dos contextos 

comunicativos mais extensos, isto é, na possibilidade de comunicar para além dos 

limites impostos pela sala de aula, conferindo assim um elemento de realidade que 

pode ser suscetível de atrair os alunos para a importância da escrita e fazê-los 

compreender a relevância da mesma. Esta questão é fundamental, na medida em que 

uma das capacidades que os alunos devem desenvolver gira justamente em torno da 

competência comunicativa escrita. Independentemente do curso que venham a 

escolher no futuro, uma das exigências de entre a diversidade de competências que 
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devem ser adquiridas pelos alunos ao longo do seu percurso escolar e académico tem 

a ver com a capacidade de saber comunicar de forma escrita. E essa capacidade só 

pode ser desenvolvida à medida que os alunos forem sendo confrontados com 

contextos e tarefas que lhes proporcionem o polimento dessa aptidão. 

Como temos vindo a aludir, são diversos os meios associados às TIC que 

podem constituir-se como elementos apelativos no sentido de introduzir os alunos na 

escrita de vários tipos de textos, conseguindo até captar a atenção daqueles mais 

renitentes em relação a exercícios de escrita. Cremos que se os professores tentarem 

conjugar os meios e os canais de prática da escrita com os contextos sociais que 

permitam comunicar para uma audiência real, em menor ou maior escala, isso 

acarretará um maior interesse e uma maior adesão da parte dos alunos a atividades 

associadas à escrita que, de outra forma, muito dificilmente poderão suscitar algum 

interesse dos mesmos. 

Veremos em seguida, de uma forma sumária, os aspetos mais proeminentes 

das ferramentas postas à disposição de qualquer utilizador e que podem ser 

descarregadas de forma gratuita na Internet. Para esse efeito escolhemos ferramentas 

com algum grau de popularidade e já com um número considerável de utilizadores. 

Estes recursos constituem exemplos que podem ser utilizadas em contexto de sala de 

aula para a prática de uma dada atividade ou tarefa de produção escrita. Muitas 

destas ferramentas foram objeto de uso em contexto educativo, tendo sido 

considerados úteis para exercitar a produção escrita. A título de exemplo, na página 

“TodoELE”
9
, um sítio Web com recursos, materiais e informações para professores 

de Espanhol como língua estrangeira ou língua, podemos encontrar numerosos 

exemplos de ferramentas para esse efeito. 

 

1.4.1 - BLOGUES 

What many teachers find agreeable about blogs are the ease of publishing information, the 

informal, yet organized presentation of ideas, and how quickly they can link to other content 

found online. 

(Hendron, 2008, p. 24)     

                                                             
9 Cf. http://www.todoele.net/ 

http://www.todoele.net/
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De entre o vasto conjunto de instrumentos da Web 2.0, vamos dirigir em 

primeiro lugar a nossa atenção para uma ferramenta designada por blog, diminutivo 

de weblog. Um blogue  em Português  é, por definição, uma ferramenta de 

escrita online que consiste em entradas que aparecem publicadas em ordem 

cronológica inversa (Brooks-Young, 2010, p. 123). Permite a adição de comentários 

dos leitores e pode ligar-se a qualquer outro espaço digital. Existem milhares de 

blogues sobre os mais diversos assuntos, o que só vem demonstrar que um blogue 

pode servir para comunicar qualquer tema que seja do interesse do utilizador que cria 

esse mesmo blogue. Parte do fascínio exercido por esta ferramenta da Web 2.0 reside 

precisamente no vasto leque de possibilidades que permite a qualquer utilizador 

exprimir aquilo que bem entende. Qualquer utilizador pode publicar um blogue 

recorrendo principalmente a dois grandes serviços: o Blogger e o Wordpress. 

Johnson (2011, p. 42) observou ainda que, no caso específico dos professores, existe 

ainda o Edublogs que permite a implementação de blogues para alunos que são fáceis 

de gerir e moderar. 

Uma vez aí, chegamos à conclusão de que se trata de um meio poderoso e 

efetivo através do qual os professores de LM e de LE podem retirar grande proveito e 

rendimento dos seus alunos. É evidente que existem muitas outras ferramentas para 

além dos blogues mas há que procurar enquadrar cada possibilidade dentro dos 

contextos curriculares de cada disciplina. 

Os blogues incorporam um conjunto de características que são favoráveis à 

sua utilização como instrumento de aprendizagem nas aulas de línguas. Acima de 

tudo, os blogues ajudam a desenvolver e a aperfeiçoar tanto a competência de 

produção escrita como a de compreensão escrita. Perante isto, as dimensões passiva e 

ativa que se referem à competência de produção escrita encontram uma plataforma 

onde podem ser praticadas tanto por professores como por alunos. Na realidade, o 

blogue pode ser usado como instrumento para promover e divulgar qualquer matéria 

ou disciplina, que podem ir desde as Humanidades até às Ciências Naturais. Em 

relação ao campo das LE, as oportunidades proporcionadas são ainda maiores, visto 

que, além de transmitir, por exemplo, conhecimentos no âmbito sociocultural, 

possibilita igualmente criar práticas efetivas de variados tipos de escrita. Contudo, 

será importante destacar que estas mesmas práticas se constituem como experiências 

colaborativas que permitem percorrer as diferentes etapas da escrita e obter feedback 
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imediato, o qual pode vir da parte do professor, dos restantes colegas de turma e, 

inclusivamente, de alguém que queira ler o trabalho dos alunos.  

Cabe sublinhar o aspeto colaborativo nas práticas de escrita. Este trabalho, 

para ser bem realizado, consome muito tempo, o que obriga a que seja necessário 

estabelecer um determinado número de aulas de modo a implementar uma tarefa ou 

projeto de escrita. Recorrendo aos blogues é possível diminuir um pouco esse tempo 

e poupá-lo para outro tipo de atividades. Com efeito, os blogues permitem uma 

colaboração interativa não presencial, ou seja, os alunos e os professores não têm de 

estar obrigatoriamente juntos no mesmo espaço a uma determinada hora para poder 

escrever, publicar e obter feedback relativamente ao trabalho. O aspeto assíncrono 

facilita assim o trabalho. Daqui decorre também que os constrangimentos da sala de 

aula podem ser superados sem que haja uma perda de qualidade de assistência por 

parte do professor.  

Tudo isto nos remete para o blogue como ponto virtual de partilha de textos 

que podem ter um público variado que pode postar reflexões pessoais, acrescentar 

comentários ou dar sugestões. O caso é que podemos considerar os blogues como 

locais públicos de divulgação de práticas de escrita, o que oferece a vantagem de 

proporcionar uma interação não apenas entre professores e alunos mas também a um 

nível mais amplo, aberta à comunidade, aos encarregados de educação, aos 

familiares e amigos desses mesmos alunos. Pode-se considerar como benéfica, em 

virtude de oferecer a todos os país a possibilidade de acompanhar de uma forma mais 

ativa e interventiva os progressos que os seus educandos vão demonstrando na 

escola. Quando se considera a relevância dos blogues desde este ponto de vista, é 

preciso reconhecer que funcionam como uma poderosa ferramenta de instrução e 

podem ser justificadamente aproveitados para estimular o interesse dos alunos e a 

ligação à comunidade onde se encontra localizada a escola. Para o professor, os 

blogues oferecem ainda a vantagem de poder ser usados como portefólios eletrónicos 

onde os alunos publicam os textos que vão produzindo durante as aulas, nas suas 

casas ou em outros locais quaisquer. Este fator adquire uma importância ainda maior 

numa altura que se advogam formas de ensino e aprendizagem conhecidos como e-

learning (aprendizagem em ambiente virtual) e blended-learning (mistura entre 

aprendizagem virtual e presencial), realidades que já estão a despontar e que têm a 

necessidade de recorrer a instrumentos de avaliação em regime online. Conclui-se, 

portanto, que as potencialidades oferecidas pelos blogues são bastante sedutoras, já 
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que reúnem boa funcionalidade e aplicabilidade na perspectiva do usuário. Warlick 

(2007) pôs em relevo que:  

First of all, blogs are personal. They are one way for an individual to express personal beliefs 

with a certain amount of personality. So there are probably as many ways that a blog can look 

and read as there are blogs. (p. 39) 

Um dos traços principais apresentados pelos blogues tem a ver com o elevado 

grau de personalização que um utilizador pode atribuir durante o processo de 

construção dos mesmos. Os utilizadores dispõem da possibilidade de escolher o 

modo como desejam que os seus blogues sejam visualizados, o que torna mais 

atrativo todo esse processo de elaboração. Esta situação deve ser tida em conta, uma 

vez que, se por um lado o objetivo principal de quem constrói um blogue é o de 

publicar e partilhar opiniões, comentários, trabalhos escolares ou universitários, por 

outro lado, não deixa de ser interessante ter a possibilidade de poder personalizar o 

nosso próprio blogue. Trata-se de um fator que pode atrair aquelas pessoas que são 

mais renitentes ao uso desta ferramenta tecnológica. No fim de contas, este aspeto é 

muito valioso e apresenta vantagens, em razão da existência de uma quantidade 

vastíssima de blogues no espaço da Internet, sendo por essa razão fundamental 

procurar diferenciar o nosso produto tornando-o particular, exclusivo, moldando-o de 

acordo com a nossa própria visão. É sobretudo como se fosse um cartão de 

apresentação de nós próprios, pelo que, assim como em outros aspetos da vida, há 

que saber manter e renovar de maneira a que não se torne anacrónico ou inestético. 

Outra vantagem que podemos mencionar quando pretendemos implementar 

um blogue num contexto de turma prende-se com a possibilidade de expandirmos as 

fronteiras que confinam tanto os professores como os alunos e que constituem as 

salas de aula de qualquer escola. Isto significa que os trabalhos realizados para uma 

determinada disciplina deixam de estar restringidos e, por consequência, sujeitos a 

vários tipos de constrangimentos (exiguidade temporal). No caso em apreço, as 

potencialidades que os blogues oferecem para a prática e desenvolvimento da 

expressão escrita permitem aos professores uma muito maior margem de manobra no 

planeamento das suas aulas.
10

  

 

                                                             
10 Para consulta de propostas didáticas, cf. Alonso Fernández (2012), Richardson (2010), Wilber 

(2010) e Jiménez Ramírez & Rico Pérez (2005). 
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1.4.2.  DIGITAL STORYTELLING 

Wilber (2010, p. 58) assinalou que Digital Storytelling incide sobre a criação 

e publicação de histórias digitais através do recurso a meios visuais (imagens 

estáticas, vídeos), música e voz. Trata-se de uma forma de escrita que se apoia em 

meios visuais e auditivos para ilustrar aquilo que pretende narrar/informar. De facto, 

o processo, que vai desde a criação até à publicação de histórias digitais, caracteriza-

se por alguma complexidade, mas também vai ao encontro de objetivos concretos 

que têm a ver com o desenvolvimento de capacidades de colaboração e análise crítica 

que se pretende que os alunos venham a desenvolver.  

Antes de mais nada, Digital Storytelling não é uma ferramenta propriamente 

dita mas sim um processo de publicação e ilustração de histórias em formato digital 

que se serve de meios como o Microsoft Photo Story ou o Windows Movie Maker 

para elaborar essas mesmas histórias. Qualquer que seja o seu género de escrita  

narrativo, persuasivo, informativo , uma história digital oferece vantagens claras 

quando um professor se decide pela sua implementação em contexto de sala de aula. 

Em primeiro lugar, proporciona um contexto ideal para um aluno que não tenha 

hábitos ou gosto pela escrita, na medida em que pode ser um veículo que potencie o 

desenvolvimento da criatividade e de uma voz própria a nível da expressão escrita. 

Qualquer professor que já tenha tentado levar a cabo uma aula dedicada à escrita de 

um determinado tipo de texto, já se viu decerto confrontado com a falta de 

entusiasmo com que a grande maioria dos alunos se dedica à execução da tarefa. De 

facto, é preciso entender que para estas novas gerações, a utilização de “papel e 

lápis” como meios únicos para conceber um dado texto são anacrónicos e pouco 

apelativos. Por estes motivos, os programas Microsoft Photo Story e Windows Movie 

Maker, atrás mencionados, proporcionam aos alunos a exploração de potencialidades 

que, para além de enriquecerem as histórias que pretendem contar, podem torná-las 

em experiências multimédia extraordinárias e com graus de inventividade muitas 

vezes surpreendentes. A possibilidade de misturar diferentes componentes sensoriais 

(visual, auditivo) é uma forma de potenciar o envolvimento com que os alunos se 

entregam a um determinado projeto de escrita, permitindo o recurso a tecnologias e 

interfaces aos quais já estão familiarizados através do seu quotidiano. Seguindo esta 

linha de raciocínio, torna-se mais fácil perceber que o produto final que decorre de 

todo o processo que leva à elaboração de um texto é suscetível de atrair muito mais o 
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interesse dos alunos do que a mera tarefa de pedir-lhes que escrevam um texto de 

modo seco e com meios bastante ancilares. É óbvio que nem sempre pode ser 

possível pedir a realização de tarefas com recurso a meios tecnológicos mas a ideia 

fundamental a reter é a de que tais ferramentas podem ser uma mais-valia que joga a 

favor dos objetivos que o professor pretende que os alunos atinjam e, como tal, há 

que tentar aproveitar aquilo que de bom permitem extrair dos alunos. Para além de 

tudo isto, e indo ao encontro daqueles objetivos e capacidades para o século XXI que 

se esperam que os alunos estejam em condições de atingir, pela sua natureza 

heterogénea, tanto o Microsoft Photo Story como o Windows Movie Maker 

possibilitam que os alunos, além de explorarem a sua criatividade, possam 

efetivamente aprender a dividir tarefas, isto é, que saibam aprender a delegar 

diferentes tipos de atividades dentro de uma tarefa, que saibam trabalhar de forma 

colaborativa.
11

  

1.4.3.  INKLEWRITER 

O Inklewriter, por sua vez, é uma aplicação que oferece a possibilidade de 

conceber histórias interativas. Este aspeto é deveras interessante uma vez que se pode 

elaborar histórias que oferecem diferentes percursos e seguimentos, cabendo ao leitor 

a escolha do percurso a seguir. Deste modo a narrativa apresentada não se encontra 

pré-determinada, é antes construída pelo leitor à medida que este vai lendo cada 

página. Do ponto de vista criativo, trata-se de uma ferramenta bastante apelativa para 

a promoção e desenvolvimento de textos de cariz ficcional onde se procura fomentar 

a criatividade dos alunos para o processo de escrita. Desta forma, livres de 

espartilhos que forçosamente acabam por condicionar a sua vontade para a prática da 

escrita, os alunos encontram no Inklewriter um meio para pôr em prática as suas 

ideias criativas, podendo explorar vários cenários de desenvolvimento da história que 

pretendem contar. No fim de contas, é como se tivéssemos um tronco principal e, a 

partir desse tronco, várias ramificações fossem gradualmente surgindo a partir de 

outros ramos. Este ciclo evolutivo de uma qualquer história que os alunos pretendam 

escrever, se por um lado encerra um elemento sedutor para os mesmos, por outro vai 

                                                             
11 Para consulta de algumas propostas didáticas, conferir Wilber (2010), Johnson (2011) ou páginas 

como http://www.inklestudios.com/inklewriter. 

 

http://www.inklestudios.com/inklewriter
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obrigá-los a refletir e a planificar muito bem a história que desejam escrever. A razão 

prende-se com o facto de a estrutura ramificada inerente a este tipo de histórias exigir 

que sejam visualizados e ponderados os diversos cenários que vão progressivamente 

ocorrendo. A planificação deste tipo de trabalho obriga a que os alunos não escrevam 

uma história apenas mas sim um determinado número de histórias, dado que as 

diferentes escolhas efetuadas pelos leitores impõem a quem elabora a(s) história(s) 

desenvolvimentos sequenciais e conclusões igualmente diferentes. De uma forma 

mais notória, o Inklewriter, ao mesmo tempo que apela à imaginação dos escritores, 

obriga-os também a levar a cabo todo um processo de escrita mais complexo e 

moroso de maneira a poder conceber histórias que promovam e exercitem a 

capacidade de imaginação da parte dos leitores. A título de exemplo, num contexto 

de sala de aula, é necessário reconhecer que um professor que pretenda fazer uso 

desta ferramenta com o seu grupo de alunos vê-se na contingência de precisar de um 

determinado conjunto de aulas para implementar um processo de escrita que englobe 

todos os passos que são precisos dar para chegar ao produto final, que neste caso 

seria um conjunto de ficções interativas. Pelo até agora exposto, compreende-se a 

morosidade deste processo em face da natureza deste tipo de histórias. Em todo o 

caso, pensamos que esta ferramenta contempla uma série de vantagens, a que já 

aludimos, e que são passíveis de tornar o processo de escrita em algo menos 

entediante e mais apelativo, favorecendo assim a colaboração e a criatividade entre 

os alunos.
12

 

 

1.4.4.  WIKIS 

Pode considerar-se que os wikis são outra ferramenta posta à disposição das 

escolas e dos professores que possui características bastante interessantes para 

trabalhar em aula, em casa ou em qualquer outro lugar. Da mesma forma que os 

blogues, os wikis também permitem um uso simplificado por parte de qualquer 

usuário, sendo um meio que facilita a publicação de textos ou de outro tipo de 

trabalhos um pouco mais elaborados. Com efeito, os wikis constituem uma 

ferramenta ideal para publicar trabalhos de turma ou, inclusivamente, trabalhos de 

                                                             
12     Para obter mais informação sobre esta aplicação ou inclusivamente iniciar-se na mesma, 

deixamos aqui o endereço Web a que poderão aceder com esse propósito: 

http://www.inklestudios.com/inklewriter  
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casa. Mas o que é realmente um wiki? Segundo Schrum e Levin (2009, p. 50), pode 

definir-se um wiki como uma ferramenta colaborativa que possibilita a um grande 

grupo de pessoas participar na produção de um corpo de conhecimentos ou de uma 

base de dados, muitas vezes dedicada a uma matéria ou a um campo de interesse 

específico. Por conseguinte, qualquer pessoa que tenha um browser e uma ligação à 

Internet tem acesso a um wiki. Ao fim e ao cabo, construir um wiki é quase igual a 

construir um blogue, no sentido de não ser preciso investir muito dinheiro.    

Por diferença dos blogues, os wikis funcionam como uma página da Internet 

que permite que qualquer pessoa edite, apague, acrescente e publique informação 

sobre um dado tema. Enquanto que no caso de um blogue normalmente apenas o 

autor tem o controlo sobre o mesmo. Felizmente, existe muito mais gente com boas 

intenções do que com más, por isso não é de admirar que a maior página da Web, a 

Wikipedia, compreenda hoje em dia mais de três milhões de entradas separadas com 

todo o tipo de informação (Richardson, 2010, p. 55). Trata-se de um recurso muito 

utilizado pelos alunos quando têm de procurar informação para exames ou para fazer 

trabalhos. Há que notar, por isso, que os alunos já sabem que podem recorrer a este 

repositório de informação para obter o que precisam. Apenas se necessita ensiná-los 

a distinguir o conhecimento válido por entre o mundo de informação a que podem 

aceder livremente, sendo essa uma das tarefas que cabe aos professores. 

A utilização dos wikis nas escolas permite construir conexões, demonstrar 

relações e, em geral, desenvolver a compreensão de conceitos complexos (Schrum & 

Levin, 2009, p. 50). Isto faz com que os educadores despertem para as possibilidades 

que os wikis encerram e que procurem, adequando esta tecnologia aos currículos 

escolares, integrá-los nas suas aulas, uma vez que conseguirão obter decerto a adesão 

dos seus alunos. 

As possibilidades inerentes aos wikis fazem com que esta ferramenta possa 

ser utilizada com sucesso por parte dos professores e dos alunos. A título de exemplo 

poderão os professores fazer uso de um wiki para implementar um dado projeto cuja 

vertente primordial incida na produção escrita. Mais do que no que concerne aos 

blogues, os wikis permitem uma integração mais efetiva de ilustrações gráficas 

(vídeos) ou de cariz sonoro (músicas) e, com isso, tornar um qualquer projeto mais 

atrativo e aliciante, tanto para quem o concebe como para quem o consulta.
13

   

                                                             
13 Para consulta de propostas didáticas, cf. Martínez Carrillo (2007a e 2007b). 
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1.4.5.  PODCASTING 

 

Outro meio que se está a tornar muito popular é o podcast. De facto, as 

universidades de Harvard e Stanford nos Estados Unidos encontram-se entre aquelas 

que começaram a utilizar o podcast como ferramenta educacional. Porém, não só no 

plano educacional podemos encontrar alguma adesão a esta ferramenta, mas 

igualmente nas áreas do jornalismo, da política e dos negócios se está a introduzir 

pouco a pouco e a ter sucesso (Foschini & Taddei, 2006, p. 13). Com efeito, estamos 

perante um recurso que é um arquivo digital de som ou de vídeo disponível na Web e 

com o qual podemos fazer duas coisas: ouvi-lo onde nos encontrarmos ou 

descarregá-lo no nosso computador, para reproduzi-lo mais tarde sem estar ligado à 

Internet ou para escutá-lo num reprodutor digital (por exemplo, um telemóvel, um 

reprodutor de mp3, uma agenda eletrónica ou qualquer outro dispositivo que incluía 

um reprodutor digital) (Borges, 2009, p. 17). Por consequência, as grandes vantagens 

que apresenta são a possibilidade que o usuário dispõe de poder escolher quando 

pretende ouvir ou descarregar os conteúdos bem como o tipo de reprodutor onde 

deseja escutar esses mesmos conteúdos. Daí que se tarte de uma ferramenta que 

transmite uma maior comodidade, facilita a compreensão, contribui para uma 

assimilação mais fácil por parte daqueles alunos com um estilo de aprendizagem que 

decorre de uma inteligência predominantemente auditiva e permite alargar o leque de 

opções de recursos que os professores podem usar nas suas aulas. No que diz respeito 

à situação do ensino de LE, parecem-nos bastante claras as potencialidades que 

acarreta o uso de podcasts por parte de professores e alunos. Por exemplo, servem 

para a prática de outro tipo de destrezas, sobretudo as de compreensão auditiva e 

produção oral. Mais ainda, podem proporcionar a aqueles alunos mais introvertidos 

uma forma de fazer e dar a conhecer os seus trabalhos sem ter a pressão de estar em 

frente a um público. Contudo, o podcast pode ser um instrumento que encerra valor 

mesmo a nível do desenvolvimento da expressão escrita. De que modo? Como 

exemplo, digamos que um conjunto de alunos pretende levar a cabo uma tarefa em 

que têm de ler um diálogo ou um texto discursivo. Antes de gravarem o texto 

oralmente, terão de elaborá-lo e, para isso, precisarão de encetar um processo de 

escrita. Em face disso, torna-se evidente que, muito embora o podcast permita, como 

referimos, favorecer a prática da compreensão auditiva e da produção oral, não 
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devem ser descuradas as suas potencialidades no desenvolvimento da expressão 

escrita, ainda que de uma maneira indireta. 

Uma outra possibilidade que se abre perante as potencialidades do podcast 

prende-se com o facto de se poder gravar lições de modo a que aqueles alunos que 

não possam comparecer às aulas tenham a hipótese de poder acompanhar e manter-se 

a par dos conteúdos que vão sendo ministrados. Ainda assim, parece-nos uma 

possibilidade que encerra algumas limitações, pois existem uma série de disciplinas 

que necessitam de ser observadas e presenciadas para poder assimilar alguns dos 

seus conteúdos. Por isso, não se deve encarar este material como sendo 

complementar mas sim como material que possui um valor pedagógico em si mesmo. 

Borges (2009, p. 12) afirmou que o podcast tem potencial para poder ser usado para 

realizar ações docentes motivadoras e significativas para os alunos, na condição de 

que se encaixem no programa de estudos de uma determinada disciplina. 
14

 

 

1.4.6. O CORREIO ELETRÓNICO, O TWITTER, O FACEBOOK E AS 

MENSAGENS SMS 

As redes sociais, as mensagens SMS e o correio eletrónico têm vindo a 

constituir-se como um conjunto de espaços cada vez mais privilegiados no que 

concerne à comunicação e partilha de informação (mensagens escritas, posts, chats, 

vídeos, fotos, etc.), podendo observar-se um incremento constante de utilizadores 

registados que usam uma panóplia de meios: correio eletrónico, a troca de mensagens 

por telemóvel e redes sociais como o Facebook e o Twitter. Existem outros tipos de 

redes sociais, como o Linkedin, o Google +, o Pinterest, o Tagged, o Flickr, entre 

outros. Todavia, quando elaboramos um quadro sobre o número de utilizadores 

registados, verificamos que a popularidade do Facebook e do Twitter supera a das 

demais redes
15

. 

                                                             
14 Para aqueles que estiverem interessados em dar os primeiros passos na aplicação desta ferramenta, 

deixamos o endereço do vídeo tutorial sobre o programa Audacity: 

http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm. Para sugestões a nível didático 

relacionado com os podcasts, cf. Hsiao & Vieco (2012) e Tallei Zarzur (2010). 
15 Cf. PC Guia, O vício das redes sociais (202) de novembro de 2012. 

 

http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm
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Redes Sociais 

Facebook 

 

 

Twitter 

 

Linkedin 

 

Google + 

 

Pinterest 

 

Tagged 

 

Flickr 

 

MySpace 

 

Número de utilizadores*(a nível mundial) 

1000 

milhões 

555 

milhões 

150 

milhões 

170 

milhões 

11.7 

milhões 

330 

milhões 

51 

milhões 

25 

milhões 

- Quadro 1: As redes sociais com maior número de utilizadores. 

 

Os números acima indicados são meramente aproximados, uma vez que não 

têm em conta a possibilidade de haver utilizadores com várias contas dentro de uma 

mesma rede social. Em todo o caso, trata-se de indicadores que não devem ser 

despiciendos quando se pretende fazer uma avaliação do impacto e importância do 

papel das redes sociais no nosso quotidiano. Perante os números assinalados, é 

possível concluir que a comunicação efetuada através da utilização de cada uma 

destas redes é suscetível de gerar um determinado tipo de impacto, pois os números 

avançados, ainda que mais ou menos exatos, não deixam margem para dúvidas. As 

redes sociais vieram para ficar e a tendência é para um cada vez maior aumento do 

número de utilizadores. É fácil constatar a força e o poder movimentados pelas redes 

sociais quando nos damos conta de que os próprios políticos recorrem a elas para 

tentar fazer passar as suas mensagens. Já se tornou comum a convocação de 

manifestações através das redes sociais, conseguindo desta forma congregar milhares 

de manifestantes, algo que já acabou por se tornar normal nos últimos anos. No caso 

específico de Portugal, não se sabe ao certo o número de utilizadores vinculados a 

cada uma das maiores redes sociais, não havendo números precisos que possam 

quantificar a importância das redes sociais no nosso país. O que se pode afirmar com 

alguma segurança é que o número de utentes tem registado um crescimento bastante 

acentuado, mostrando deste modo o peso cada vez mais influente das redes sociais 

em Portugal. 

Daqui decorre que, tendo por base aquilo que acabámos de referir, muita da 

comunicação é hoje em dia feita através destas redes. Não devemos, por isso, 

subestimar o tipo de comunicação que é estabelecido, restringindo o fenómeno das 

http://www.google.pt/imgres?q=facebook+logo&hl=pt-BR&biw=1186&bih=611&tbm=isch&tbnid=HsPTO1_S5UB2aM:&imgrefurl=http://www.brandsoftheworld.com/logo/facebook-6?original=1&docid=i8-TDbfvzVtjdM&imgurl=http://www.brandsoftheworld.com/sites/default/files/styles/logo-original-577x577/public/082011/facebook_logo.ai_.png&w=577&h=577&ei=i2hUUZ2rLaeu7AaR6ICoCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:17,s:0,i:172&iact=rc&dur=1231&page=2&tbnh=182&tbnw=182&start=10&ndsp=16&tx=81&ty=112
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=twitter+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZYXPASxw2dZeIM&tbnid=q3Ura0QPVzOSIM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.auroragov.org/ThingsToDo/ArtsandCulture/Museum/index.htm&ei=7mhUUcDfBMea0AW0hYHwBQ&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNGvLo3shfxFtKPLz_ZvLOPu1UONHg&ust=1364572743258160
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Linkedin+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=NKmNMzjo60NrMM&tbnid=Fx9VjA8QUnwe_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://intermountainhealthcarecareers.com/are-you-linkedin-10001281/linkedin-logo-big&ei=LmlUUZXoF-2S0QWIv4GIDg&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNF7-06IrlqsYy8JjcUtdbl251Hm7A&ust=1364572821636503
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Google+plus+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=SAQb3cTmjpoYpM&tbnid=8lhsbQR1Lpm12M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hallaminternet.com/2012/first-look-at-google-plus-communitie/&ei=hWlUUa_5JYer0AWB4oGYBQ&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNGmX3Wg-QfnAkQVbsCRrvT_Mnn2SA&ust=1364572921914520
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Pinterest+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=pstNqmfYcYP8OM&tbnid=Kx2WHowc-JzIgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://wpmu.org/follow-wpmu-org-on-pinterest/pinterest-logo/&ei=w2lUUZDXLMXG0QXBqYHYCw&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNGqNgJWSGF-WtidZw13LG6V4FzvLA&ust=1364572987013722
http://www.google.pt/imgres?q=Tagged+social+networking+logo&hl=pt-BR&biw=1186&bih=611&tbm=isch&tbnid=uwwDYEKM5kodqM:&imgrefurl=http://tech.blorge.com/Structure: /2009/07/10/tagged-accused-of-social-network-spamming/&docid=OURPUU5OjGG1OM&imgurl=http://tech.blorge.com/wp-content/uploads/2009/07/tagged-logo.jpg&w=150&h=100&ei=TGtUUbyPM4KKhQfCkoD4BA&zoom=1&ved=1t:3588,r:9,s:0,i:105&iact=rc&dur=881&page=1&tbnh=80&tbnw=120&start=0&ndsp=15&tx=77&ty=49
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Flickr+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=DA5AV_ZkFc6u8M&tbnid=Mwgy0_g1GrHiXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fredianefreitas.com.br/&ei=DWxUUYb3CILQ0QWC7oDoCQ&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNGpuqsmH4xeMEMohsderu6YdH8ziQ&ust=1364573533149647
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=Myspace+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=_C-eVi6PowHu9M&tbnid=AhMjrQMeWBl7uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bigbillsent.webs.com/&ei=8WxUUbClAsqQ0AWSp4D4Bg&bvm=bv.44342787,d.ZGU&psig=AFQjCNEdVS4KIvmhixectAgSTNzmW3YUuA&ust=1364573691873001
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redes sociais a uma comunicação de carácter informal, isto é, entre amigos e 

familiares. Este fenómeno alastrou-se a outros universos considerados mais formais, 

ou seja, englobando contextos de relações laborais, como se pode ver pelo caso do 

Linkedin, um conceito criado com o objetivo de os utilizadores poderem divulgar os 

seus currículos profissionais pela sua rede de contactos de maneira a que as pessoas 

certas possam vê-los e ajudar esses mesmos utilizadores a seguir um determinado 

rumo mais adequado para as suas carreiras (Dias, 2012, p. 54).     

Mencionámos alguns exemplos, coadjuvados pelos números, para que fosse 

possível obter uma ideia do peso e da importância das redes sociais e para que que se 

tornasse evidente a quantidade excecional de utilizadores, desde os mais jovens aos 

menos jovens, que comunica recorrendo a estas diversas redes sociais. Não obstante, 

interessa-nos destacar aquelas redes que julgamos poderem ser uma mais-valia como 

meios cativadores para a prática da escrita. Nessa medida, pensamos que tanto o 

Facebook como o Twitter se apresentam como as redes cuja adesão é bastante 

superior à das outras redes sociais. Muitos dos alunos já são utilizadores assíduos 

destas redes e despendem diariamente um tempo considerável ligados, sobretudo, ao 

Facebook. Em geral, servem-se desta rede para escrever frases ou textos muito 

curtos, mas sobretudo para partilhar fotos, música e vídeos. Encarado por este 

prisma, o Facebook representa um meio com o qual muitos dos alunos já estão 

familiarizados, sabendo como funcionar dentro da rede de modo a levar a cabo 

aquilo que pretendem comunicar e podendo, dentro das possibilidades comunicativas 

oferecidas aos utilizadores do Facebook, partilhar conteúdos que admitem uma 

combinação audiovisual, ou seja, combinar texto com imagens (fotos e vídeo) e som 

(música). Existe a possibilidade de deixar aquilo que se conta e que se mostra com 

acesso disponível para todos ou apenas para um grupo de amigos selecionado. 

Verifica-se também um aspeto negativo inerente à utilização desta rede social que 

abordaremos mais adiante. O mais relevante a sublinhar, quanto a nós, é o facto de 

perceber que, face ao número de utilizadores desta rede social, sendo que uma 

quantidade significativa são adolescentes e jovens, se pode tirar algum proveito do 

interesse e da popularidade desta rede social e tentar incorporar o que de positivo ela 

nos oferece em termos de práticas de escrita. 

Outra rede social que tem vindo a ganhar cada vez mais utilizadores é o 

Twitter. Embora com um número bastante inferior ao do Facebook, esta plataforma 

funciona como microblogging, isto é, é uma espécie de blogue mas com um espaço 
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muito mais limitado. Trata-se de um serviço de redes sociais que permite enviar 

mensagens de texto bastante curtas, onde se pode escrever até 140 caracteres. Uma 

das vantagens do Twitter reside no facto de poder ser acedido através de telemóvel, o 

que facilita o acesso por parte dos alunos, não sendo por isso obrigatório o recurso a 

um computador portátil. Nesse aspeto, o Twitter oferece uma maior comodidade, 

simplicidade e eficiência já que praticamente todos os alunos, se não todos, possuem 

telemóvel. Na verdade, o Twitter pode igualmente ser acedido mediante outro tipo de 

aparelhos, como qualquer computador, smartphones, tablets e leitores de livros 

digitais. No entanto, os aparelhos atrás mencionados são custosos e nem todos os 

alunos se encontram em situação de os poder adquirir. Por essa razão, o telemóvel é 

o acessório mais democratizado, por assim dizer, sendo aquele que qualquer pessoa 

pode adquirir. De acordo com De Haro (2009), reputado especialista na aplicação de 

redes sociais em educação, o Twitter aporta outras vantagens que têm a ver com o 

facto de se tratar de um meio de comunicação não invasivo da privacidade, tanto de 

professores como de alunos, podendo a comunicação ser realizada em tempo real ou 

de forma assíncrona e de permitir comunicar o essencial, eliminando aspetos 

supérfluos
16

. Em termos de oportunidades para a sua utilização nas aulas, o mesmo 

autor sugere o seu uso como diário de aula, onde o professor e os alunos vão 

escrevendo aquilo que vão fazendo numa dada aula, neste caso na aula de ELE; 

como plataforma de informação para a turma; escrita de microcontos; espaço onde os 

alunos podem manifestar a sua opinião sobre os temas que vão sendo tratados; 

possibilidade de falar sobre determinados temas recorrendo a hashtags, etiquetas que 

servem para criar categorias, possibilitando desta forma a identificação das 

mensagens pertencentes ao mesmo tema.
17

 

No que concerne às ferramentas relacionadas com o correio eletrónico e as 

mensagens SMS, não se tratando de redes sociais, são contudo instrumentos usados 

por todos nós no nosso quotidiano para comunicar, seja de modo mais formal (em 

contexto de trabalho) seja de modo mais informal (em contextos sociais e familiares). 

Estas ferramentas são também utilizadas com frequência pelos adolescentes, 

especialmente as mensagens SMS. Uma das críticas que são dirigidas aos tipos de 

texto que são produzidos através destes meios prende-se com a observação de que 

                                                             
16 Cf. o blogue Educativa do auto rem http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/08/microblogging-para-la-

educacion.html 
17 Em relação a sugestões de utilização desta ferramenta em sala de aula, conferir Wheeler (2009) e 

Varos Domínguez & Cuadro Muñoz (2013). 

http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/08/microblogging-para-la-educacion.html
http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/08/microblogging-para-la-educacion.html
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não se pode falar de escrita efetiva levada a cabo pelos jovens, em virtude de estes 

utilizarem muitas abreviações, não darem a devida atenção à ortografia e pontuação e 

usarem frequentemente emoticons
18

. Todas estas críticas ilustram a justificação de 

uma escrita não normativa e que deve ser tratada com algum cuidado em contextos 

formais de aprendizagem. Contudo, perante a dificuldade reconhecida para motivar 

os alunos na prática da escrita, há que encontrar meios que facilitem, tanto quanto 

possível, a imersão em atividades e tarefas que tenham por base a produção textual. 

Logo, não se deve pôr de parte estas ferramentas. Pelo contrário, todo o tipo de 

plataformas comunicativas onde se possa realizar atividades de expressão escrita 

devem ser alvo da atenção do professor de modo a que este disponha de um leque 

suficientemente amplo e variado de materiais que possam seduzir os alunos e levá-

los a desenvolver essa competência. 

1.5.  OS BENEFÍCIOS E OS INCONVENIENTES DA UTILIZAÇÃO DESTES 

RECURSOS EM ELE 

Existem alguns aspetos que podem constituir um entrave à implementação 

destas ferramentas tecnológicas em contexto educacional. Como ocorre em qualquer 

área da nossa vida, não se deve ignorar alguns inconvenientes que podem resultar do 

trabalho com este tipo de meios tecnológicos que têm o seu meio de propagação na 

Internet.  

A título de exemplo, um dos problemas que o uso das redes sociais comporta 

tem a ver com as restrições a nível de idade previstas por lei. De acordo com a 

mesma, apenas a partir dos treze anos se autoriza o acesso às referidas redes, o que 

coloca problemas ao docente que deseja trabalhar com elas. Com efeito, para turmas 

com idades inferiores ao estipulado por lei, muito dificilmente se poderá 

implementar atividades que tenham por base o Facebook. No entanto, sabemos que 

existe um número considerável de alunos que acaba por contornar esta situação em 

suas casas. Apesar de tudo, e não querendo retirar importância ao facto de os alunos 

serem ainda bastante jovens, sendo que muitos ainda nem sequer perfizeram treze 

                                                             
18 O uso de emoticons denota uma forma de comunicação paralinguística que se serve de caracteres 

tipográficos ou imagens de caras que ilustram determinados estados psicológicos (alegre, triste, 

desiludido, zangado, etc.).  
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anos de idade, parece-nos todavia que urge fazer uma reflexão ponderada sobre a 

inclusão das redes sociais como ferramentas motivadoras para a prática da expressão 

escrita. De facto, não se trata apenas de encarar estas plataformas como canais que 

possibilitam levar a cabo atividades e tarefas relacionadas com a escrita mas também 

de proporcionar meios que possibilitem uma comunicação efetiva entre alunos, que 

lhes permita adquirir e desenvolver práticas colaborativas e colocar os seus trabalhos 

em rede, onde possam ser lidos por outros utilizadores. 

Interessa sublinhar, neste ponto, que, conquanto todos os meios tecnológicos 

de que temos vindo a falar se revistam de valor acrescentado num contexto em que se 

pretende melhorar e estimular a aprendizagem de várias competências, por si só não 

constituem uma panaceia para as dificuldades que são reconhecidas na aquisição e 

prática das competências relacionadas, sobretudo, com as expressões oral e escrita. 

Queremos com isto afirmar que a tecnologia é um meio e, como tal, deve ser posto 

ao serviço da aprendizagem. De resto, como ponderou Cassany (2011):  

El ordenador sólo ofrece las potencialidades (…) para acceder a más datos y comunicaciones 

más sofisticadas; lo que genera el aprendizaje e inteligencia es la práctica cognitiva y social 

de ejecutar esas potencialidades en contextos reales y significativos, hasta el punto de poder 

apropriarnos de esas herramientas y de convertirlas en instrumentos básicos para nuestra 

vida. Se trata de un proceso lento, que requiere ensayo, experiencia, reflexión y maduración. 

(pp. 40-41) 

Como se percebe, as TIC não devem ser vistas como operadores de milagres, 

mas sim como ferramentas que proporcionam um acesso alargado à informação, ao 

conhecimento e a tipos de comunicação mais variados. Na verdade, têm o poder de 

catalisar a aprendizagem mediante o desenvolvimento de uma prática continuada em 

ambientes reais e significativos. Porém, como muitas das coisas a que se atribui uma 

natureza negativa e prejudicial, os dispositivos tecnológicos e a Internet não devem 

ser encarados como tal, pois os benefícios ou malefícios resultantes apenas se podem 

determinar em função da natureza das intenções dos seus utilizadores. Daqui decorre 

que, não obstante devermos levar em consideração cenários em que ressaltam alguns 

aspetos perigosos da Internet, nos parece bastante mais pedagógico fazer a apologia 

dos benefícios que a inclusão das novas tecnologias nas práticas didáticas 

quotidianas podem acarretar e dos proveitos que os alunos podem recolher a partir 

daí. É necessário fazer entender aos alunos as responsabilidades que advêm da 

utilização das redes sociais e da Internet em geral, uma vez que é conveniente instilar 

nos alunos noções de ética na relação que estabelecem com as plataformas 
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comunicacionais e informacionais existentes na Internet. Nesse sentido, os 

professores têm um papel muito importante na transmissão de regras e valores que 

devem servir para nortear os alunos. Como defende Warlick (2007, p. 175), deve-se 

dedicar algum tempo a falar com os alunos sobre os aspetos benéficos e os 

inconvenientes derivados da informação veiculada, e pedir-lhes que se comprometam 

a utilizar a mesma no sentido de apenas ajudar as pessoas. 

Por último, devemos realçar que as novas tecnologias custam dinheiro e a sua 

implementação nas escolas necessita de apoios, dado que os orçamentos de cada 

estabelecimento são cada vez mais exíguos. Adquirir computadores, retroprojetores, 

quadros interativos, entre outros, aumenta significativamente as potencialidades na 

sala de aula mas essas vantagens são custosas. Logo, em muitas escolas não se 

consegue obter esse material, o que significa que nem todos dispõem de condições 

para levar a cabo um trabalho baseado no uso das TIC. Nesses casos tem de se 

recorrer a uma sala de computadores, geralmente destinada a aulas de Informática. 

Contudo, esta possibilidade apresenta muitas restrições, dados os condicionamentos a 

nível de incompatibilidade de horários. Em face destas limitações, há que reconhecer 

que estes meios, embora apresentem muitas vantagens, são difíceis de disponibilizar 

em todas as salas de aula de todas as escolas. 

Existem outros aspetos que não devem ser ignorados e que, por vezes, podem 

gerar situações um pouco embaraçosas para os docentes que os descurem. A título de 

exemplo, há que conferir se todos os elementos que compõem o equipamento que 

vão utilizar (monitores, teclados, ratos, videoprojector, colunas de som, etc…) 

funcionam corretamente e se encontram ligados. Muitas vezes acontece que este 

cuidado não é tido em consideração e a aula pode ficar comprometida. Noutro 

contexto de problemas, pode dar-se o caso de algumas das atividades propostas 

fazerem uso da utilização da Internet e da procura de informação por parte dos 

alunos, o que pode, se não for bem supervisionado pelo professor, dar azo a perdas 

de tempo.  

Pelo exposto, afigura-se-nos que as ferramentas tecnológicas e as redes 

sociais proporcionam mais benefícios do que inconvenientes. Relativamente aos 

inconvenientes apontados, existe a hipótese de contornar alguns deles, criando áreas 

de trabalho só para um determinado conjunto de usuários, no caso concreto para uma 

turma de alunos, o que impossibilita a intervenção de outros utilizadores que não 

façam parte desse respetivo grupo. 
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2.  O PROCESSO DE ESCRITA EM SALA DE AULA 

 

Nesta secção começaremos por oferecer uma definição do conceito de escrita. 

Segundo Sánchez (2009, p. 2), a escrita pode ser entendida como um sistema 

universal de comunicação, tal como a fala, mas que não evidencia as limitações desta 

última, uma vez que permite transmitir informação através de mensagens que 

ultrapassam as barreiras do tempo, adquirindo deste modo um reflexo permanente e 

espacial. Em face disto, pode afirmar-se que a escrita se adquire mediante uma 

aprendizagem que normalmente começa por ter lugar na escola, ou seja, trata-se de 

uma técnica artificial que se aprende num contexto académico (Sánchez, 2009, p. 3). 

Ao contrário da fala, que apresenta uma forte componente natural, a escrita 

caracteriza-se, de acordo com Cassany (1999) por ser “un hecho claramente cultural, 

un artefacto inventado por las personas para mejorar su organización social: para 

comunicarse a distancia, establecer formas de control grupal o acumular los saberes e 

inaugurar la historia en el sentido actual”(p.23). Desde este ponto de vista, 

compreende-se que a escrita seja considerada como um instrumento de comunicação 

poderoso, pois permite expressar opiniões e difundi-las a nível social, podendo por 

isso, exercer influências de naturezas diversas. Para além disto possibilita 

igualmente, como refere Cassany (1999, p. 23), acumular os saberes e estruturá-los 

organizando desta forma a história das ações e do pensamento humano ao longo do 

tempo. Vista por este prisma, a escrita deve ser encarada como um instrumento 

fulcral no desenvolvimento do pensamento humano e na cristalização do 

conhecimento, permitindo que se possa refletir sobre os vários corpus históricos e 

culturais. Como sublinha Cassany (1999): 

Estamos abocados a escribir. Recordamos nuestra edad porque registramos la fecha de 

nacimiento, existimos legalmente porque tenemos un carnet escrito que lo certifica, 
poseemos propiedades y realizamos actividades sólo con el visto bueno de escrituras y 

contratos; nuestras posibilidades de vida y desarrollo sociocultural dependen en buena 

medida de la escolarización y ésta, indudablemente, en la capacidad de leer y escribir. En el 

trabajo, el dominio de las técnicas escritas es una cualidad muy apreciada; quien comunica 

tiene más posibilidades de promoción, satisfacción y éxito profesional. (p. 13) 

Se não aprendemos a expressar-nos por escrito, não conseguiremos ser 

capazes de realizar atos que exijam a demonstração dessa capacidade, 

designadamente a nível burocrático e todos aqueles que estejam relacionados com 

algum tipo de intervenção social (política, cultural, etc…). 
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No contexto histórico das metodologias utilizadas na abordagem da escrita 

em sala de aula, observamos que a escrita foi considerada até aos anos sessenta como 

um instrumento para reforçar e repetir aquilo que os alunos iam aprendendo na aula 

de gramática (Ortega Ruíz & Torres González, 1994, p. 2). No enfoque tradicional-

gramatical, a aquisição da produção escrita era associada à aprendizagem da 

gramática da língua (Sánchez, 2009, p. 8). Por esta razão, as práticas consistiam em 

exercícios de gramática, cópias de textos de carácter literário, cópia de frases ou 

parágrafos curtos, composições guiadas, em geral seguindo um modelo de cariz 

literário. Nos anos sessenta, com o método áudio-lingual, a expressão escrita era 

encarada como um reforço da oralidade, apenas sendo exercitada com o propósito de 

preparar ou recordar diálogos orais, pautando-se por orientações muito restritas que 

não tinham em consideração variedades dialetais, contextos e situações e não 

potenciavam a dimensão criativa (ibidem, p. 8). Embora nestes anos tenham sido 

introduzidos alguns conceitos como “negociação” e “contexto” no âmbito da 

didática, a sua concretização incidiu mais a nível da oralidade, tendo sido apenas a 

partir dos anos oitenta que começou a haver um desenvolvimento deste tipo de 

considerações no plano dos métodos de produção escrita. Os conceitos surgidos 

então com maior relevância tiveram a ver com propriedades do texto (coerência, 

coesão, adequação…), tipologias de texto ou géneros de escrita (Ortega Ruíz & 

Torres González, 1994, p. 2). O paradigma relacionado com a expressão escrita 

sofreu alterações com a inclusão de uma nova perspetiva da importância de um 

processo centrado no aluno e, também, de uma nova maneira de encarar o texto 

escrito não como um produto mas como um processo que engloba várias fases e que 

tem uma natureza social, visto que “(…) nas atividades de produção escrita 

(escrever), o utilizador “escritor” produz um texto escrito que é recebido por um ou 

mais leitores” (QCERL, 2001, p. 95). Isto mesmo foi assinalado por Reid (2001), ao 

referir que:  

At the start of the twenty-first century, writing classrooms have achieved a more balanced 
perspective of composition theory; consequently, new pedagogy has begun to develop: 

traditional teacher-centred approaches are evolving into more learner-centred courses, and 

academic writing is viewed as a communicative social act. (p. 29) 

Levando em linha de conta estas ideias, são sugeridos no QCERL (2001, p.  

95) uma variedade de atividades de produção textual: formulários e questionários, 

artigos para revistas, jornais e boletins informativos, cartazes, relatórios, 
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memorandos, notas, mensagens ditadas, escrita criativa, cartas pessoais ou de 

negócios.
19

  

Um dos pontos realçados no QCERL prende-se com a adoção de um 

paradigma comunicativo. Deste modo, o eixo norteador deste documento tem em 

vista o desenvolvimento da competência comunicativa, isto é, da capacidade de 

interatuar linguisticamente de forma adequada nas diferentes situações de 

comunicação, tanto na forma oral como na forma escrita (Fernández, 2003, p. 28), é 

o objetivo principal inerente à aprendizagem de uma língua. Esta competência 

subdivide-se nas subcompetências gramatical, pragmática, sociolinguística, 

estratégica, e discursiva ou textual. Embora todas estas subcompetências sejam 

relevantes e devam ser tidas em conta no processamento da comunicação, há que 

destacar a subcompetência textual (ou discursiva) e que, segundo Mula Ferrer (2010, 

p. 2), capacita o falante para se desenvolver nas diferentes situações comunicativas 

mediante a produção e interpretação de textos. Com efeito, esta componente é aquela 

a que no geral se dá mais importância na elaboração de texto, descurando de alguma 

maneira as outras subcompetências durante o processo. É, portanto, fundamental que 

se procure ajudar os alunos a desenvolver a competência textual, ao mesmo tempo 

que aprendem gramática, vocabulário, comportamentos socioculturais e regras 

pragmáticas que necessitam para desenvolver-se de forma eficaz na língua de 

aprendizagem (ibidem, p. 2). Neste sentido, Sánchez chamou a atenção para o facto 

de a expressão escrita não se poder ser entendida de forma independente do resto das 

outras competências da língua (2009, p. 16). Isto significa que a expressão escrita 

deve ser encarada como uma destreza que compreende uma prática que deve ser 

desenvolvida ao longo do tempo, visto tratar-se de um processo que implica um 

conjunto de etapas que vão muito para além de uma mera perspetiva estruturalista e 

baseada num produto final. Como foi salientado por Johnson (2008): 

Much traditional writing practice focuses attention on helping the learner to say – accurately 

and appropriately – what they want to say in writing. It is concerned with the content or 

product of learner writing. An alternative approach which has become popular in recent years 
looks in detail at the processes writers go through when they produce texts, and practices 

these in class. This approach is called process writing. (p. 297) 

                                                             
19 Para este conjunto de atividades sugeridas, o QCERL proporciona escalas que se encontram 

divididas em três categorias: produção escrita geral, escrita criativa e relatórios e 

ensaios/composições. Dentro de cada categoria especifica-se, em função dos vários níveis, os 

objetivos que se pretende atingir. Para uma compreensão mais abrangente das escalas suprarreferidas, 

cf. QCERL (2001, p. 96).   
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Apresenta-se aqui uma dicotomia entre uma prática que visa conferir uma 

maior importância ao produto escrito e uma outra perspetiva, que tem vindo a ser 

preconizada nos últimos tempos, e que prefere realçar todas as fases que devem ser 

percorridas para compor um texto escrito e que constituem partes de um processo
20

. 

Como notou Sánchez (2009, p. 16), escrever é talvez a habilidade linguística mais 

complexa, dado que a sua realização contempla o uso das outras destrezas durante a 

elaboração do processo de composição. Convém igualmente salientar que a 

expressão escrita se serve sobretudo da linguagem verbal mas engloba também 

elementos não-verbais tais como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, entre 

outros
21

. Em face de tudo isto, parece-nos que esta destreza deveria ser também 

objeto de enfoque em disciplinas que não têm apenas a ver com a área das 

Humanidades mas também com aquelas que se encontram vinculadas às áreas 

sociais, científicas e naturais. Os motivos que estão por detrás desta afirmação 

prendem-se com o facto de os diversos tipos de objetos escritos que são pedidos para 

cada uma destas áreas necessitarem de tratamentos diferentes dado que a natureza da 

comunicação e as formas sob as quais esta se realiza são distintas. Se restringirmos o 

escopo de intervenção do professor, mais concretamente na disciplina de Espanhol 

como Língua Estrangeira, podemos observar os objetivos que se pretende que os 

alunos atinjam no tocante à competência escrita. Em relação aos níveis mais 

elementares (A1, A2), baseando-nos nas escalas de avaliação sugeridas pelo QCERL 

(2001, p. 96), vemos que os descritores preconizam para cada um dos níveis acima 

mencionados a capacidade de escrever expressões e frases simples (nível A1) e a 

capacidade de escrever uma série de expressões e de frases simples ligadas por 

conectores simples como y, pero e porque (nível A2)
22

. É nossa convicção que, 

apesar de haver algumas limitações em virtude dos descritores mencionados, é de 

todo conveniente iniciar os alunos num trabalho mais específico e demorado no que 

toca à prática da referida competência desde um nível inicial da aprendizagem da 

língua porque só desta forma se podem ir formando hábitos e estratégias de trabalho 

e consolidando-os. Essas estratégias passam por um conjunto de etapas que devem 

                                                             
20 Para um entendimento mais completo do lugar da produção escrita no âmbito didático, sugere-se a 

consulta de Sánchez (2009). 
21

 Recorremos neste caso à definição disponibilizada pelo Diccionario de Términos Clave de ELE, 

que se pode consultar no portal/site do Centro Virtual Cervantes < 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionescrita.htm> . 
22 É conveniente realçar que os descritores acima referidos se enquadram dentro da produção escrita 

geral. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionescrita.htm
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ser percorridas aquando da realização de uma atividade escrita. De acordo com o 

QECRL (2001, pp. 99-100) existem quatro fases
23

 que englobam o processo de 

desenvolvimento de um trabalho de produção escrita: a fase de planificação, que 

abarca cinco sub-etapas (ensaiar, localizar recursos, tomar em conta o auditório, 

ajustar a tarefa e ajustar a mensagem); a fase de execução (compensar, construir 

sobre o conhecimento prévio, tentar); a fase de avaliação, em que se controla o 

resultado; a fase de remediação, em que se efetua a autocorreção. No caso do 3.º 

Ciclo, este processo encontra-se plasmado nos procedimentos a adotar para os 

conteúdos relacionados com a expressão escrita.
24

. Já no que concerne ao Ensino 

Secundário, parece-nos que os programas, tanto para o nível de iniciação como para 

o nível de continuação, oferecem uma descrição mais completa e que tratam as 

diversas destrezas de um modo mais holístico
25

. Importa aqui destacar a sugestão de 

Fernández (2001, p. 8) de “implementar a utilização dos media e das novas 

tecnologias como instrumentos de comunicação e de informação”. Por diferença das 

propostas constantes no Programa de Espanhol para o 3º Ciclo, propugna-se com 

clareza a introdução das novas tecnologias no contexto de aula, tornando assim 

legítima por parte do professor o seu uso para a prática das várias destrezas. Isto é 

importante, na medida em que os próprios programas reforçam a ideia de que estes 

instrumentos podem desempenhar um papel estimulante na prática das várias 

destrezas. De resto, e como destaca Mula Ferrer (2010, p. 3), a aula de língua 

estrangeira não pode permanecer à margem da transformação que as TIC estão a 

produzir nas formas de acesso à comunicação e de informação. Já Sanz Pastor 

chamava a atenção para o facto de o correio eletrónico, o chat, o blogue ou redes 

sociais como o Facebook e o Friendster se constituírem como impulsionadores da 

escrita num contexto da realidade quotidiana e que nos é mais próxima (1999, como 

citado por Sánchez, 2009, p. 20).    

Parece-nos relevante assinalar que, apesar de termos vindo a focar o nosso 

trabalho na expressão escrita, existe um outro âmbito da escrita que incide sobre a 

interação. Tanto a expressão escrita como a interação escrita são diferenciadas mas 

interrelacionam-se. Se entendermos a expressão escrita como uma destreza composta 

                                                             
23

 Existem escalas propostas para três destas fases: planeamento; compensação; controlo; remediação  

(QCERL, 2001, pp.100-101).  
24 Para um quadro completo do conjunto de procedimentos relacionados com a expressão escrita, 

consultar o Programa de Espanhol - 3º Ciclo (1997, pp.18-19). 
25 Cf. Fernández (2001): Programas de Espanhol para o Ensino secundário (10º, 11º e 12º de nível de 

iniciação e 10º, 11º e 12º de nível de continuação). 
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que para além dos seus processos compositivos inclui o resto das habilidades verbais 

(Sánchez, 2009, p. 16), então esse enquadramento permite que o QCERL leve em 

consideração essa perspetiva da escrita e a estenda ao âmbito da interação escrita, 

descrevendo-a como um tipo de comunicação em que “a interação em presença pode 

envolver uma mistura de diferentes meios: orais, escritos, audiovisuais, 

paralinguísticos” e que “com a crescente sofisticação do material informático, a 

comunicação interativa entre o homem e a máquina tem vindo a desempenhar um 

papel cada vez mais importante nos domínios público, profissional, educativo e 

mesmo no domínio privado.”(QECRL, 2001, p. 123). É interessante verificar que, 

embora a interação escrita tenha sido praticada ao longo dos tempos, não deixa de ser 

verdade que esta prática se reduzia ao ensino e aprendizagem de expoentes 

funcionais (encabeçamentos, fórmulas de saudação, de cortesia, de despedida) 

associados à escrita de cartas, ou seja, ao âmbito da epistolografia. Se fizermos uma 

análise aos manuais de aprendizagem de LE, chegaremos à conclusão de que a 

interação escrita se limitava à escrita de cartas. De certa forma, o surgimento e a 

difusão do correio eletrónico, chats, fóruns e redes sociais fizeram com que a 

interação escrita adquirisse uma maior preponderância que a expressão escrita. Esta 

distinção é feita tendo em conta o facto de a expressão escrita envolver durante a sua 

prática um conjunto de códigos contextuais e textuais que, na maioria das vezes, não 

são seguidos pelos alunos aquando da comunicação escrita que estabelecem entre si 

recorrendo aos meios que temos vindo a citar. Com efeito, a expressão escrita requer 

uma aprendizagem mais formal e demorada por oposição à interação escrita, a qual 

emerge de uma forma mais espontânea, o que a torna mais próxima da expressão 

oral. Na verdade, o tipo de escrita que é levado a cabo em correios eletrónicos, 

blogues, twitters, chats, fóruns e redes sociais está mais próximo da interação oral, 

isto é, sobrepõe na maior parte das vezes elementos que estão mais presentes no 

código oral do que propriamente no código escrito. Esta mesma realidade foi 

observada por Sánchez (2009), ao destacar que:  

(…) se han incorporado rasgos arquetípicos de la oralidad a lo escrito, trasladando además su 

idiosincrasia dialectal propia. Lo que en ocasiones también ocurre es que no se respetan las 

diferentes características que implican estos diferentes códigos y se incurre en poner el habla 

por escrito transcribiendo las coletillas utilizadas en la lengua oral, escribiendo de forma 

desordenada con continuas repeticiones, vocativos y frases incompletas, sin la existência de 

una ordenación de las ideas que se corresponda a la de los párrafos ni una selección de 

contenidos y palabras, etc. (p. 5) 
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Verifica-se ainda o recurso a meios paralinguísticos e paratextuais que são 

incluidos num tipo de linguagem designado por ideofonemática e que consiste no 

aproveitamento de recursos do teclado para imitar a transcrição fonética e incorpora 

símbolos e ícones para mostrar sentimentos e reações que normalmente são 

traduzidos por expressões faciais e gestos (Cassany, 2011, p. 76). Constata-se, pois, 

que os textos que são produzidos durante uma comunicação interativa estão longe de 

conformar um processo de escrita formal tal e como é propugnado para a prática da 

expressão escrita. Daqui se infere que o processo que compõe o ensino e 

aprendizagem da expressão escrita se adequa mais a tarefas compositivas mais 

específicas e sofisticadas, mas que aparentam ter pouco uso a nível quotidiano para a 

maior parte dos alunos. Significa isto que existem diferenças entre as destrezas da 

expressão e interação escritas e que isso se repercute nos escritos que os alunos 

produzem. Nessa medida, apercebemo-nos de que o conjunto de etapas que 

englobam o processo de escrita não se verifica num processo comunicativo 

interativo.                                                          

Recentrando-nos no contexto do exercício da expressão escrita, e em face das 

sugestões promovidas pelos programas de Espanhol para os Ensinos Básico e 

Secundário nesse domínio, podemos concluir que se trata, com efeito, de um 

processo moroso, que necessita de um determinado número de aulas para poder ser 

levado a cabo, pois o feedback da parte do professor e do próprio grupo de alunos é 

essencial. No entanto, parece-nos fundamental demorarmo-nos algum tempo neste 

ponto relacionado com o processo de escrita e das etapas que o compõem. Em 1985, 

a NCTE (National Council of Teachers of English) produziu um documento no qual 

estabelece uma posição relativamente aos princípios que entende que devem reger o 

ensino do processo de escrita. Trata-se de um documento que veicula algumas 

posições que tornam claros alguns dos aspetos que devem nortear os vários passos 

que abrangem todo esse processo. É importante salientar que, embora este 

documento traduza uma posição de um grupo de professores que no caso específico 

ensina Inglês, a verdade é que se pode estender e aplicar a outras línguas 

estrangeiras, incluindo a Língua Espanhola: 

 

Writing is a powerful instrument of thought. In the act of composing, writers learn about 

themselves and their world and communicate their insights to others. Writing confers the 

power to grow personally and to effect change in the world. The act of writing is 

accomplished through a process in which the writer imagines the audience, sets goals, 

develops ideas, produces notes, drafts, and a revised text, and edits to meet the audience's 
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expectations. As the process unfolds, the writer may turn to any one of these activities at any 

time. We can teach students to write more effectively by encouraging them to make full use 

of the many activities that comprise the act of writing, not by focusing only on the final 

written product and its strengths and weaknesses. (…)In composing, the writer uses language 

to help an audience understand something the writer knows about the world. The specific 

purposes for writing vary widely, from discovering the writer's own feelings, to persuading 

others to a course of action, recreating experience imaginatively, reporting the results of 

observation, and more. Writing assignments should reflect this range of purposes. Student 

writers should have the opportunity to define and pursue writing aims that are important to 

them. Student writers should also have the opportunity to use writing as an instrument of 

thought and learning across the curriculum and in the world beyond school. (…)In the 
classroom where writing is especially valued, students should be guided through the writing 

process; encouraged to write for themselves and for other students, as well as for the teacher; 

and urged to make use of writing as a mode of learning, as well as a means of reporting on 

what has been learned. The classroom where writing is especially valued should be a place 

where students will develop the full range of their composing powers. This classroom can 

also be the scene for learning in many academic areas, not only English. Because frequent 

writing assignments and frequent individual attention from the teacher are essential to the 

writing classroom, writing classes should not be larger than twenty students. Teachers in all 

academic areas who have not been trained to teach writing may need help in transforming 

their classrooms into scenes for writing. The writing teacher should provide leadership in 

explaining the importance of this transformation and in supplying resources to help bring it 
about. (…)Writing teachers should themselves be writers. Through experiencing the struggles 

and joys of writing, teachers learn that their students will need guidance and support 

throughout the writing process, not merely comments on the written product. Furthermore, 

writing teachers who write know that effective comments do not focus on pointing out errors, 

but go on to the more productive task of encouraging revision, which will help student 

writers to develop their ideas and to achieve greater clarity and honesty. Writing teachers 

should be familiar with the current state of our knowledge about composition. They should 

know about the nature of the composing process; the relationship between reading and 

writing; the functions of writing in the world of work; the value of the classical rhetorical 

tradition; and more. Writing teachers should use this knowledge in their teaching, contribute 

to it in their scholarly activities, and participate in the professional organizations that are 

important sources of this knowledge. The knowledgeable writing teacher can more 
persuasively lead colleagues in other academic areas to increased attention to writing in their 

classes. The knowledgeable teacher can also work more effectively with parents and 

administrators to promote good writing instruction. (…)Students learn to write by writing. 

Guidance in the writing process and discussion of the students' own work should be the 

central means of writing instruction. Students should be encouraged to comment on each 

other's writing, as well as receiving frequent, prompt, individualized attention from the 

teacher. Reading what others have written, speaking about one's responses to their writing, 

and listening to the responses of others are important activities in the writing classroom. 

Textbooks and other instructional resources should be of secondary importance. The 

evaluation of students' progress in writing should begin with the students' own written work. 

Writing ability cannot be adequately assessed by tests and other formal evaluation alone. 
Students should be given the opportunity to demonstrate their writing ability in work aimed 

at various purposes. Students should also be encouraged to develop the critical ability to 

evaluate their own work, so they can become effective, independent writers in the world 

beyond school.26 

 

De um modo geral, podemos assinalar que estas posições assentam numa 

visão da escrita como um instrumento organizador do pensamento, de expressão de 

opiniões, com poder de influenciar um público para o qual se escreve. O ato de 

                                                             
26 Este documento encontra-se no sítio Web da National Council of Teachers of English e ilustra os 

princípios condutores do processo de escrita que são propugnados pela associação: 

http://www.ncte.org/positions/statements/teachingcomposition 

http://www.ncte.org/positions/statements/teachingcomposition
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escrever é concebido como um processo que envolve um conjunto de etapas que 

visam produzir, rever e aperfeiçoar um dado objeto escrito. Durante este processo 

têm lugar uma série de atividades a que os professores devem dedicar a sua atenção 

de maneira a consciencializar os alunos para as várias fases que devem levar em 

linha de conta na elaboração de um texto. Com efeito, alguns dos objetivos que 

decorrem da realização destas atividades intermédias enfatizam mais a 

consciencialização da importância dessas mesmas atividades para assim melhorar a 

competência escrita.  

Outro dos princípios defendidos relaciona-se com a possibilidade de oferecer 

aos alunos oportunidades de escrever de acordo com os seus interesses, permitindo 

assim um reforço da aprendizagem significativa
27

. Este aspeto encerra duas 

consequências fundamentais. Em primeiro lugar realça a necessidade de negociar 

com os alunos tarefas e critérios, dando assim espaço a que os interesses daqueles 

possam gerar um efeito motivador que possa pautar o processo de escrita. Em 

segundo lugar, e como consequência daquilo que acabámos de referir, a possibilidade 

de poder definir com o professor os critérios que vão conduzir a avaliação do 

processo vai permitir desenvolver e alcançar, além de um conjunto de capacidades ao 

nível da expressão escrita, outro tipo de objetivos, nomeadamente no que concerne 

ao saber ser/estar. Referimo-nos às questões da autonomia e da responsabilidade que 

devem ser promovidas e incutidas nos alunos desde cedo. Este ponto de vista foi 

defendido por Cassany (1999), ao afirmar que:  

La participación del alumnado en las decisiones curriculares sobre qué y cómo se 
enseña/aprende y, en concreto, sobre qué actividades de composición se hace, constituye un 

principio didáctico  básico para fomentar la autonomía del aprendiz, para responsabilizarlo de 

lo que hace y para incrementar la motivación. (p. 151) 

Relativamente à questão da sala de aula como lugar privilegiado onde o 

processo de escrita tem lugar em toda a sua plenitude, isso deve-se à importância do 

papel do professor enquanto monitor das atividades que vão ocorrendo durante as 

várias fases do processo. A necessidade de dar espaço a que os alunos possam 

trabalhar e desenvolver a consciencialização e aquisição dos mecanismos que fazem 

                                                             
27

 Cf. Fernández (2003, pp. 20-21) que define este tipo de aprendizagem como algo que “implica que 

todo lo que se plantea en classe tiene que se de su (de los alunos) interés: los objectivos, los 

contenidos, las tareas,las actividades deben formar parte de las necessidades de los alunos y 

relacionarse com su mundo de experiencias, para, así, poder integrarlas y reetructurarlas en un 

processo constructivo y lleno de sentido”.  
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parte do processo de escrita implica a dedicação de aulas destinadas a esse propósito 

bem como o envolvimento e feedback do professor no que diz respeito ao trabalho 

que os alunos vão progressivamente revelando. Assim sendo, e embora se deva 

encorajar os alunos a escrever fora do âmbito escolar, é importante que o processo 

que envolve o desenvolvimento da competência escrita deva ser posto em prática em 

contexto de sala de aula de maneira a que o envolvimento de todos os intervenientes 

nesse mesmo processo, tanto professores como alunos, possa gerar feedback 

construtivo que permita tomar consciência dos erros e dos melhoramentos que há que 

levar a cabo. Por fim, os dois princípios que concluem o documento em questão 

advogam as vantagens de os professores que ensinam a competência escrita, 

independentemente da área que ensinam, serem eles próprios escritores e terem 

conhecimentos sobre a natureza e o processo de escrita. As vantagens que 

pressupõem esses dois atributos têm a ver com a possibilidade de guiar e apoiar os 

alunos durante a aprendizagem e de assim poderem entender melhor as dificuldades 

por que estes passam. Por outro lado, recomenda-se que se ponha os alunos a 

escrever como forma primordial de aprendizagem, relegando outros meios que não 

tenham a ver com uma prática efetiva da escrita. Daqui decorre que se deve procurar 

fazer com que os meios de avaliação que são destinados a este processo se cinjam 

sobretudo ao trabalho escrito levado a cabo pelos alunos, proporcionando 

oportunidades para que o professor e os próprios alunos entre si sejam capazes de 

fazer uma análise crítica acerca daquilo que vão produzindo. Este aspeto é essencial 

na medida em que, como já referimos anteriormente, enquadra-se nos objetivos que 

se pretende que os alunos atinjam, nomeadamente o de desenvolverem a sua própria 

autonomia, responsabilidade e capacidade de análise crítica. Para além disso, 

aumentam a motivação já que a negociação de tarefas permite que essas mesmas 

tarefas deixem de ser hétero-dirigidas, isto é, unicamente determinadas pelo 

professor sem dar oportunidade aos alunos de envolverem os seus interesses. 

Em face do que acabámos de abordar, é fundamental traçar um esquema do 

processo de trabalho que normalmente se verifica em relação ao ensino e prática da 

expressão escrita. Como modelo esquemático que traduz essa situação, resolvemos 

adotar no esquema delineado por Bernal Ramírez, o qual retrata o processo que mais 

frequentemente ocorre no ensino-aprendizagem de tarefas de composição (2003, p. 

211). Como se pode constatar, este modelo revela muitas carências, a começar pela 

ausência de planificação. No nosso ponto de vista, um exemplo que ainda parece 
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enquadrar-se um pouco dentro desse modelo, muito embora foque e aprofunde 

bastante a questão da planificação, diz respeito ao esquema proposto por Esteves Rei 

(2000), no segundo volume do seu Curso de Redacção, uma vez que se dirige a 

vários tipos de destinatários, entre os quais os estudantes
28

. O autor frisa que se trata 

de uma proposta que tem o objetivo de renovar o ensino-aprendizagem da escrita 

disponibilizando variadas tipologias textuais que são tratadas de acordo com 

parâmetros pedagógicos apoiados na teoria, exemplificação e aplicação de exercícios 

(Esteves Rei, 2000, p. 9). Embora seja uma proposta que incide muito na vertente do 

processo de planificação e pretende cobrir uma vasta gama de tipologias textuais 

diversificadas, na nossa opinião parece enfermar de uma excessiva normatização. De 

resto, é bastante teórica, não dando o devido relevo a alguns aspetos fundamentais 

(como a correcção e a importância do trabalho colaborativo entre os alunos durante o 

processo) que se encontram melhor contemplados em outros modelos. Em 

alternativa, socorremo-nos do esquema proposto por Cassany (1999, p. 150), no qual 

é sugerida uma metodologia mais abrangente que visa assegurar as diversas fases que 

formam o processo de escrita. Em consequência, torna-se claro a necessidade de 

dispor de uma sequência de aulas que permitam implementar este processo, já que o 

mesmo precisa de tempo para ser cumprido.      

De entre os vários pontos merecedores de reparo crítico no que toca ao 

processo mais utilizado para tarefas composicionais, destaca-se o facto de o aluno 

não ter uma voz ativa no decurso do mesmo. Por outras palavras, o aluno vê-se 

restringido a cumprir com uma tarefa que é definida pelo professor e cujo feedback é 

fornecido pelo mesmo através de correções que são feitas no final do produto 

(escrito) apresentado. Como se pode observar do esquema do modelo abaixo 

indicado, o papel do aluno durante as várias etapas do processo é muito reduzido, 

dado que, de acordo com Bernal Ramírez (2003, p. 212), o professor parece 

prescindir da opinião do aluno em todo o processo, deixando-o entregue a si próprio 

no que à elaboração do texto diz respeito. 

                                                             
28 Para uma compreensão mais alargada sobre o esquema do modelo sugerido por Esteves Rei (2000), 

cf. pp. 11-35, em que o autor expõe a estrutura e metodologia que defende acerca do processo de 

composição. 
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Figura 1: Modelo mais comum utilizado para tarefas composicionais (Bernal Ramírez, 2003, 

p.  211). 

             

Figura 2: Modelo de processo de escrita (Cassany, 1999, p. 150). 

 

 

Numa perspetiva mais abrangente do processo de escrita, o modelo acima 

representado e proposto por Cassany procura colmatar as insuficiências registadas 

pelo modelo anterior e dar resposta a uma série de questões. Um das críticas que 

decorrem do modelo explicitado por Esteves Rei tem a ver com o facto de as tarefas 

serem hétero-dirigidas, descurando-se assim a motivação e os interesses dos alunos, 
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não os envolvendo no processo. Desta forma, a negociação de tarefas entre o 

professor e os alunos possibilita levar em consideração esses fatores.  

Verifica-se igualmente uma atribuição de importância dada à planificação e 

revisão, ausente no outro modelo ilustrado por Bernal Ramírez, pois é oferecida aos 

alunos a oportunidade de planificar, textualizar e rever. Nesse modelo as fases de 

planificação e revisão encontravam-se ausentes, concentrando o aluno a sua atenção 

na parte da textualização, negligenciando as referidas componentes estratégicas. 

Levando isto em consideração, cabe destacar também a importância do papel 

desempenhado pelos rascunhos durante o processo e na própria avaliação. Com 

efeito, os rascunhos são alvo de análise crítica não só da parte do professor como 

também, e isto é fundamental no âmbito do modelo preconizado, da parte dos outros 

alunos que, deste modo, têm oportunidade de desenvolver espírito crítico ao mesmo 

tempo que ajudam os colegas propondo alterações ao nível de aspetos relacionados 

com a composição.  

Vimos que a ausência de interatividade era uma das características que se 

destacava no modelo esquematizado por Bernal Ramírez. Isto remete-nos para uma 

outra vertente que os alunos vão trabalhando e desenvolvendo e que se relaciona com 

o trabalho cooperativo. Aqui os alunos vão produzindo rascunhos e vão 

estabelecendo diálogos entre eles sobre o desenrolar do processo. Logo, esta espécie 

de dialética que vai tendo lugar entre professor e alunos e entre os próprios alunos 

vai desta forma permitir alcançar gradualmente objetivos e também vai formar parte 

do processo de avaliação, fazendo com que todos os intervenientes do processo 

tenham uma intervenção efetiva e que a mesma seja tida em linha de conta no 

processo avaliativo. Vemos assim que a correção vai ocorrendo durante as diferentes 

fases do processo, ou seja, é uma correção processual, servindo como revisão e 

melhoria dos textos, e não como castigadora de defeitos (Ortega Ruiz, 1994, p. 1).  

Na nossa opinião, tendo em linha de conta o que acabámos de expor, torna-se 

claro que, para percorrer todas as etapas que compõem o modelo de processo de 

escrita advogado por Cassany, é fundamental que os professores possam dedicar um 

conjunto de aulas para levar a cabo um trabalho que possibilite aos alunos assimilar e 

praticar estes princípios num ambiente de aprendizagem cooperativo
29

. 

                                                             
29Para um conhecimento mais detalhado deste tipo de aprendizagem, cf. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizaje.htm. 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizaje.htm
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Aplicação didáctica.  
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1. FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

As práticas supervisionadas que são o foco de atenção desta segunda parte do 

relatório final foram realizadas na Escola Básica 2/3 e Secundária de Josefa de Óbidos, 

na cidade de Lisboa. Com uma localização bastante central, uma vez que se encontra na 

parte alta de Campo de Ourique, a escola funciona desde 1952. Possui boas 

acessibilidades e uma rede de transportes que percorre os seus arredores. 

Recentemente, esta escola foi alvo de uma remodelação para reorganizar e 

melhorar as suas instalações. Hoje em dia, a escola dispõe de instalações e equipamentos 

renovados, salientando-se o facto de muitas salas de aula terem neste momento material 

tecnológico atualizado à disposição de professores e alunos. Para além disso, a 

instituição conta com dois pavilhões amplos e bem equipados para a prática de educação 

física. É importante sublinhar também que, embora a escola tenha sofrido alterações e 

melhorias nas suas instalações, houve a preocupação de tentar manter o traçado 

arquitetónico original dos principais edificios, mantendo o equilibrio entre o tradicional 

e o moderno.  

A oferta curricular centra-se sobretudo no Segundo e Terceiro Ciclos e no Ensino 

Secundário. Contudo, a Escola Josefa de Óbidos é hoje sede do Agrupamento de Escolas 

Padre Bartolomeu de Gusmão, acolhendo alunos que vão desde o Pré-escolar até ao 

Ensino Secundário, muitos deles vindos da antiga Escola Padre Bartolomeu de Gusmão. 

O seu projeto educativo tem como principal objetivo a preparação dos alunos 

para o prosseguimento de estudos no Ensino Superior. Porém, esta escola também 

ministra cursos técnico-profissionais, com destaque para os cursos CEF (tipos 2 e 3) de 

Técnico Comercial e Assistente Administrativo, no 9.º ano, e o Curso Profissional de 

Técnico de Vendas, no 11.º ano de escolaridade. Deve-se sublinhar que, neste momento, 

o número de turmas dos 2.º e 3.º ciclos ultrapassa em muito o número total de turmas do 

Ensino Secundário. No 10.º ano, existem três turmas, sendo duas de Ciências e 

Tecnologias e uma de Línguas e Humanidades. Ao contrário do ano letivo anterior, este 

ano não existe nenhuma turma no 10º ano da área de Ciências Económicas. Apenas 

existe uma turma no 11.º e 12.º anos de escolaridade. 
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Atualmente, o número de alunos que a escola possui atinge cerca de um milhar, 

um número relativamente elevado se o compararmos com o que acontecia até há poucos 

anos, quando a escola chegou a ter pouco mais de quatrocentos alunos. Esta cifra mostra 

o trabalho desenvolvido para atrair mais alunos e tornar a escola num centro educativo 

de referência na zona de Campo de Ourique.  

No que concerne a centros e recursos educativos, esta escola possui um sítio 

Web, uma plataforma moodle, um jornal (Rés-Vés), uma biblioteca e, também, um 

museu. O museu foi erigido no ano de 2002 com o objetivo de dar a conhecer as 

diversas obras de trabalhos manuais que foram sendo produzidas na escola desde a sua 

fundação, tais como peças de cerâmica, bordados, desenhos, panos, rendas, tapeçarias, 

mobiliário e pintura. 

 

 

 

1.2. SITUAÇÃO DO ENSINO DA DISCIPLINA DE ESPANHOL NA ESCOLA 

 

Pode dizer-se que o panorama em relação ao ensino do ELE é bastante animador. 

Como se depreende do quadro apresentado em baixo, o número de turmas de Espanhol 

tem vindo a aumentar durante os últimos anos, o que significa que há uma aposta muito 

forte da parte da escola na implantação desta disciplina. Por sua vez, parece claro que a 

adesão dos alunos tem sido um êxito. A popularidade do Espanhol tem vindo a aumentar 

nos últimos anos e, por conseguinte, isso tem-se traduzido num cada vez maior número 

de alunos que escolhem a disciplina. Embora se deva ter em conta que é muito difícil 

ombrear com a disciplina de Inglês no Ensino Secundário, é de assinalar que o Espanhol 

começa a ser uma disciplina de LE com uma procura considerável. Aparentemente, tanto 

os alunos como os seus encarregados de educação têm vindo a ganhar uma percepção da 

relevância do Espanhol no momento atual. 
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Nº de alumnos inscritos en la asignatura de Español 

7º año 8º año 9º año 10º año 11º año 

Grupo D – 19 Grupo B – 28 Grupo A – 27 Grupo C(I)* - 

12 

Grupo D*  

27 

Grupo E – 28 Grupo C – 27 Grupo B – 27  Grupo C(V) 

*- 6 

Grupo F – 26 Grupo D – 18 Grupo C – 25   

Grupo G – 28 Grupo E – 21  Grupo D – 29   

 Grupo F - 18    

     
*Nivel I; Nivel II; Nivel IV; Nivel V 

- Quadro 2: Número de alunos inscritos na disciplina de Espanhol na escola (2012/13) 

 

No que concerne à existência da disciplina de Espanhol na Escola EB2/3 e 

Secundária Josefa de Óbidos, fomos informados de que esta língua tem vindo a ser 

opção desde há pouco mais de uma década mas que, não obstante, vem sendo objeto de 

escolha por parte de cada vez mais alunos nos últimos anos. Face a este panorama, o 

número de turmas aumentou, o que tornou necessário haver mais de um professor a 

ensinar a disciplina. De acordo com o professor cooperante, existem mais duas 

professoras. Vale a pena realçar que os três docentes possuem horários completos e 

habilitação profissional para o ensino do Espanhol como LE.  

As planificações feitas pelos professores da disciplina dividem-se em anuais e 

trimestrais e pautam-se pelos critérios constantes nos programas do Ministério da 

Educação. A este respeito, deve mencionar-se que os critérios de avaliação são definidos 

pelo Departamento de Línguas da escola e encontram-se divididos em critérios de 

avaliação para o Terceiro Ciclo e para o Ensino Secundário. Para o Terceiro Ciclo 

atribuiu-se 75% aos campos do domínio e do conhecimento e 25% aos campos das 

atitudes e dos valores. Já no que respeita ao Ensino Secundário, decidiu-se atribuir 80% 

aos campos do domínio e do conhecimento e 20% aos campos das atitudes e dos valores. 

Em relação aos manuais adotados para cada nível, fomos informados de que alguns 

deles seguem a linha programática do Ministério, enquanto que para outros níveis os 

manuais (de editoras espanholas) têm de ser adaptados de acordo com os programas 

portugueses, em virtude de esses mesmos manuais seguirem o programa ministrado pelo 

Instituto Cervantes.  
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1.3. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

O grupo com que trabalhei durante o período de práticas supervisionadas, dentro 

do plano de trabalho do seminário de Iniciação à Pratica Profissional III (Espanhol), no 

Mestrado em Ensino da Universidade de Lisboa, foi a turma F de 7º ano, composta por 

26 alunos: 16 raparigas e 10 rapazes. Trata-se de uma turma que se encontra a aprender 

Espanhol pela primeira vez, não tendo por isso quaisquer conhecimentos prévios. 

Estes alunos têm Espanhol duas vezes por semana: uma aula de 90 minutos e 

outra de 45 minutos. A idade média é de 13 anos e a maior parte provém de famílias 

mais humildes
1
. 

De modo a obter alguma informação sobre os alunos que compõem esta turma 

fizemos um questionário que abarcou sete vertentes
2
. Destacamos aqui a sétima vertente, 

em que procurámos aferir a relação dos alunos com a escrita e os recursos que estão 

disponíveis na Internet e que os alunos estão habituados a usar com maior frequência. 

Em primeiro lugar, cabe destacar a enorme disparidade entre os dados relativos 

às atividades produtivas e receptivas na aprendizagem do Espanhol, sendo as primeiras, 

e nomeadamente a produção escrita, percebidas como a maior fonte de dificuldade. Não 

são dados surpreendentes, uma vez que esse é o panorama habitual entre discentes – e 

não discentes  portugueses perante uma língua tão próxima em todos os sentidos como 

o Espanhol. 

 

- Gráfico 1: Dificuldades na aprendizagem de Espanhol. 
                                                        
1 Cf. Anexo 3 e o gráfico nº 1 correspondente à caracterização socio-económica dos pais dos alunos. 
2 Cf. Anexo 2 e as várias vertentes sobre as quais se estruturou a ficha de caracterização dos alunos. 
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No que concerne aos seus tempos livres, os alunos têm vários tipos de atividades 

às quais dedicam uma determinada quantidade de tempo: ver televisão, jogar jogos de 

vídeo e ligar-se à internet são aquelas em que passam mais tempo. Surpreendentemente, 

em alguns casos verifica-se que as respostas incidem em atividades mais escolares e 

pedagógicas, como ler, escrever ou desenhar. Seja como for, de um modo geral, as 

respostas variam, mas, ainda assim, vão ao encontro do que acabámos de referir
3
.  

Dado que o cerne do nosso trabalho incide sobre as atividades de expressão 

escrita, procurámos saber qual o sentimento dos alunos em relação a este aspeto. Quase 

dois terços (65%) afirmaram gostar de atividades que envolvem a escrita. Dos que 

responderam que não gostavam, alguns não justificaram a sua resposta, mas outros 

invocaram falta de criatividade, não sendo por isso claro que não apreciem a escrita por 

não gostarem ou por quaisquer outros motivos
4
. 

Os alunos que afirmaram que gostavam de atividades de escrita justificaram a 

sua resposta através de argumentos que foram desde o gosto pessoal (gostar de escrever) 

(38,5%) até à consciência de que essas atividades podem ajudar a melhorar o seu nível 

de escrita (30%). 

 

- Gráfico 2: Motivação para melhorar a escrita. 

 

                                                        
3 Cf. Anexo 3, gráfico 27. 
4 Cf. Anexo 3, gráfico 28. 
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Como justificação de não gostarem de atividades relacionadas com a escrita, 

42,9% alegou que são muito cansativas, enquanto que 28,6% não apresentou qualquer 

justificação
5
. 

No que toca às ferramentas informáticas de que dispõem na Internet, torna-se 

muito claro que o Facebook é aquela mais usada pelos alunos (38%), seguida do Twitter 

(12%) e dos Chats (14%). Depois são mencionadas uma série de outras ferramentas 

menos conhecidas. 

 

- Gráfico 3: Ferramentas da Internet que conhecem e utilizam. 

 

A utilização destas ferramentas parece ser do agrado da maior parte dos alunos 

(60%). Os discentes entendem que o seu uso poderia ser uma forma de motivá-los para 

escreverem em Espanhol
6
. 

Em relação às vantagens resultantes do uso de recurso da Internet nas aulas de 

Espanhol, as justificações foram bastante variadas no que concerne aos alunos que 

responderam de modo afirmativo. Em todo o caso, a maioria das respostas (33,3%) 

                                                        
5 Cf. Anexo 3, gráfico nº 30. 
6 Cf. Anexo 3 e o gráfico nº 33 respeitante à utilização de meios da Internet na disciplina de Espanhol. 
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reforçou o fator motivação como aquele que é mais preponderante. De resto, 16,7% não 

deu qualquer justificação para a sua resposta
7
. No caso dos alunos que acharam a 

introdução desses meios uma desvantagem, 25% afirma não gostar de escrever, 25% 

acha que iria distrair os próprios alunos e 50% entende que o uso dessas ferramentas não 

se integra na aula
8
. 

 

 

                                                        
7 Cf. Anexo 3 e o gráfico nº 34 sobre as vantagens no uso de recursos da Internet na disciplina de 

Espanhol. 
8
 Cf. Anexo 3 e o gráfico n.º 35. 
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2. UNIDADE DIDÁTICA “ MI MUNDO” 

2.1. ESCOLHA DO TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA E CALENDARIZAÇÂO 

DAS AULAS ASSISTIDAS 

A escolha do tema da sequência didática não foi óbvia e imediata. Na realidade, 

tratou-se de uma escolha que teve de ser bem pensada, dado que tivemos de nos centrar 

em conteúdos relativos a uma turma de 7º ano, de nível inicial, ou seja, sem 

conhecimentos prévios. Antes de as aulas de mestrado terem começado, a nossa ideia era 

tratar de um tema que fosse mais apropriado a uma turma de nível mais avançado. 

Porém, tivemos perante nós uma turma de 7º ano. Isto fez com que tivéssemos de alterar 

a nossa ideia inicial, mas, depois das aulas práticas, julgamos que o tema foi adequado. 

Assim sendo, escolhemos o conteúdo “Mi mundo” como tema central para o 

desenvolvimento da nossa unidade didática. Deve notar-se que discutimos um conjunto 

de possibilidades com o professor cooperante, o qual, tendo em conta os conteúdos que 

já tinha lecionado, esteve de acordo com a nossa sugestão. Perante este cenário, 

procedemos a uma reflexão, pesquisa e planeamento da unidade, tendo em consideração 

os objetivos a atingir e a tarefa final. No entanto, reconhecemos que se tratou de um 

processo algo moroso e que teve de ser reconsiderado no primeiro esboço de 

planeamento. Tratou-se de um trabalho que demorou a tomar forma e que foi sendo 

corrigido e aperfeiçoado em diversas fases. 

A calendarização das aulas assistidas foi estabelecida tendo em consideração as 

datas que melhor convinham ao professor cooperante. Por outro lado, e em benefício do 

professor estagiário por motivos logísticos, ficou acordado que as aulas seriam dadas 

sempre à quinta-feira, pelas 14h30. Com base nestas definições, o calendário 

estabelecido foi o seguinte: 

 

Apresentação à turma 08 de novembro de 2012 08h15-09h00 

1ª sessão 15 de novembro de 2012 14h30-16h00 

2ª sessão 22 de novembro de 2012 14h30-16h00 

3ª sessão 29 de novembro de 2012 14h30-16h00 

4ª sessão 06 de dezembro de 2012 14h30-16h00 
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5ª sessão 03 de janeiro de 2013 14h30-16h00 

6ª sessão 10 de janeiro de 2013 14h30-16h00 

 

Há que realçar que a sessão que estava inicialmente calendarizada para o dia 13 

de dezembro teve de ser adiada para o início de janeiro, dado que o professor cooperante 

necessitava dessa aula para proceder à auto-avaliação dos alunos. De referir, ainda, que a 

6ª sessão destinou-se apenas a distribuir aos alunos uma ficha de auto-avaliação. Uma 

vez que esta ficha era composta por vários pontos, os alunos necessitaram de algum 

tempo para preenchê-la. Deste modo, entendeu-se ser mais seguro estender o número de 

sessões na escola para poder levar a cabo todos os procedimentos inerentes à 

estruturação da unidade didática. 

 

2.2 – METODOLOGIA DA PLANIFICAÇÃO E DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

Somos conscientes de que, embora tivéssemos em mente sustentar a nossa 

planificação na abordagem por tarefas, a verdade é que uma análise cuidada ao processo 

sequencial da unidade didáctica mostra que essa estruturação encontra-se mais ancorada 

numa planificação por conteúdos, aproximando-se dessa forma da abordagem 

nociofuncional. Em todo o caso, tentámos basear alguns dos pressupostos que estão na 

base da planificação da unidade didática “Mi mundo” no ensino da língua baseado em 

tarefas (ELBT), a partir da abordagem comunicativa, tal como nos é sugerido no 

Programa e Organização Curricular de Espanhol – Ensino Básico 3.º Ciclo (1997): 

A característica principal desta metodologia é a apresentação da complexidade da comunicação 

de uma forma global, trabalhando todos os seus elementos de um modo inter-relacionado, tal 

como se processa na vida real. Ao programar, o professor não parte dos conteúdos linguísticos 

(noções, funções, estruturas), e baseando-se neles estabelece atividades; pelo contrário, organiza 

tarefas finais e, a partir destas, aborda as intermédias, os objetivos, os conteúdos, a metodologia e 

a própria avaliação (p. 32)  

Nesta medida, e levando em linha de conta o Programa de Espanhol e também o 

Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas (2001), tentámos pautar a 

elaboração desta unidade didática a partir de um pressuposto fundamental que girou em 
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torno de uma abordagem orientada para a ação, sublinhando o aluno como eixo central 

da aula de Espanhol: 

O paradigma metodológico por que se optou foi o comunicativo, já que ele privilegia um 

crescimento holístico do indivíduo, em que o aluno é o centro da aprendizagem, sendo que a 

competência comunicativa surge como uma macrocompetência, que integra um conjunto de cinco 

competências – linguística, discursiva, estratégica, sociocultural e sociolinguística – que 

interagem entre si. (p. 5) 

A presente unidade didática encontra-se constituída pelos seguintes aspetos: 

numa primeira fase estão descritos a área temática da unidade, o seu título, a tarefa final, 

a duração e os materiais e recursos usados. De seguida, apresentam-se os objetivos da 

unidade (os que derivam da comunicação e apoio linguístico e os que derivam da tarefa 

final), os conteúdos que vão ser trabalhados e a avaliação. A seguir, fornecer-se-á um 

esquema geral do processo e o desenvolvimento do planeado para cada sessão, onde se 

pode observar as diversas fases, as descrições de cada atividade, as destrezas, as 

dinâmicas de trabalho e o tempo previsto para cada uma das atividades. 

Um dos primeiros objetivos foi o de decidir qual seria a tarefa final a ser proposta 

aos alunos. Levando em consideração que a nossa unidade didática tem por base o 

paradigma metodológico comunicativo e a abordagem por tarefas, seria de todo 

aconselhável que procurássemos implementar uma tarefa que fosse o mais abrangente 

possível, comunicativa e que estimulasse os alunos à sua realização. Perante estes 

pressupostos, optámos por sugerir aos alunos uma tarefa que proporcionasse uma efetiva 

utilização da língua espanhola, isto é, que fosse comunicativa e que, ao mesmo tempo, 

pudesse relacionar-se com o mundo e as vivências dos alunos e cuja conceção 

estimulasse o recurso às TIC por parte destes. Deve salientar-se que a tarefa final, bem 

como as tarefas finais de cada sessão, foram sugeridas por nós, tendo consciência no 

entanto de que, noutras circunstâncias teríamos procedido de maneira diferente, 

negociando com os alunos as respetivas tarefas a concretizar. Até porque, de acordo com 

o que está indicado no Programa de Espanhol para o 3.º Ciclo  (1997): 

Esta tarefa prévia de programação da atividade docente não se pode dar por concluída antes de 
iniciar a aula. Centralizar o currículo no aluno, pressupõe implica-lo e responsabilizá-lo na 

tomada de decisões no que se refere à sua própria aprendizagem, isto é, é necessário encetar um 

processo de negociação, para adequar a programação inicial a cada grupo concreto de alunos, em 

função das suas capacidades, interesses e necessidades. (p. 29) 
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A necessidade de incluir os alunos neste processo é essencial para poder 

responsabilizá-los pelo seu processo de aprendizagem e também para que os critérios a 

adotar para posterior avaliação sejam explicitados e aceites pelos alunos. De qualquer 

forma, e tendo em linha de conta a escassez de tempo e o tema que pretendíamos 

abordar, decidimos que a tarefa final incidiria na elaboração de uma história digital, 

utilizando o programa informático Microsoft Photo Story, em que os alunos 

identificariam o país onde vivem, refeririam a sua localização, identificariam a cidade 

onde vivem, descreveriam o seu bairro e o tipo de casa onde habitam, mencionando as 

habitações e alguns objetos nelas constantes. A ideia seria juntar os vários aspetos que 

foram sendo tratados ao longo de cada uma das sessões, eles próprios objeto de tarefa 

final em cada sessão, e combiná-los todos num trabalho mais abrangente, de forma a 

poder construir uma história digital individual para cada aluno. Com efeito, procurámos 

organizar a sequência didática de maneira a que houvesse uma coerência no 

encadeamento das tarefas que íamos pedindo aos alunos. A realização dessas tarefas 

através de meios tecnológicos apenas visou fazer com que os alunos empreendessem 

atividades ligadas à destreza da expressão escrita, uma vez que eles já os usam no seu 

quotidiano para comunicar entre si. De acordo com esta linha de pensamento, os meios 

que empregámos fazem parte do seu universo pessoal e, em alguns casos, quase que os 

poderemos considerar como uma extensão da sua própria identidade e sem os quais os 

alunos têm dificuldades em funcionar. Assim sendo, podemos encarar estes meios 

tecnológicos como instrumentos que podem suscitar uma maior motivação no momento 

de o professor pedir que realizem um texto escrito. Esta noção não é nova e, 

inclusivamente, já vem sendo defendida por alguns autores quando estes advogam “que 

Internet tenga más presencia en las clases, que los aprendices cuelguen sus trabajos en la 

red, que compongan páginas en el idioma meta, que participen en chats con hablantes 

nativos, que naveguen y lean en Internet” (Sánchez Lobato & Santos Gargallo, 2004, p. 

926). Estamos conscientes das limitações com que nos deparámos ao tentar introduzir 

estes meios no seio das atividades de uma turma de 7.º ano, e com as especificidades da 

mesma mas, embora seja suscetível pensar que este tipo de tarefas fosse mais adequado 

a uma turma mais madura, com um nível mais avançado e com um grupo mais reduzido, 

os resultados que obtivemos também nos permitem tirar algumas conclusões com vista a 
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efetuar alterações no futuro quando estivermos perante alunos tão novos e numa fase 

inicial da aprendizagem da língua. 

Após termos definido a tarefa final da sequência didática e as tarefas finais de 

cada sessão, fomos compondo as várias atividades que entendemos serem aquelas com 

maior grau de relevância de modo a que os alunos pudessem chegar ao final de cada 

sessão em condições de levar a cabo as tarefas determinadas para cada uma delas. 

Optámos por um esquema padrão para cada uma das sessões, tendo em conta que se 

tratava de uma turma de 7.º ano de nível 1. Este esquema pautou-se por uma fase de pré-

compreensão, de compreensão, de pós-compreensão, de apoio linguístico e de expressão 

escrita. Admitimos que este esquema possa ser encarado como sendo um tanto ou 

quanto repetitivo mas entendemos que, numa fase tão inicial de aprendizagem da língua 

espanhola, deveríamos fornecer aos alunos mais input do que aquele que seria de esperar 

caso esta turma estivesse num estádio de aprendizagem já mais avançado. Queremos 

com isto justificar a nossa tomada de decisão quanto ao esquema mais rígido adotado 

para cada uma das sessões. Como é possível observar a partir do esquema da fig. 3 (p. 

69), verifica-se uma estruturação de cada sessão apoiado num esquema de apresentação-

prática-produção, configurando assim uma base metodológica que se encontra mais 

associada à abordagem nociofuncional do que propriamente à abordagem por tarefas
9
. 

Além disso, o facto de termos para cada sessão uma tarefa associada à produção escrita 

implicou que tivéssemos de fornecer aos alunos elementos de natureza lexical e 

gramatical que lhes permitissem realizar uma tarefa específica, mas ancorada no âmbito 

comunicativo. Em nenhum momento se passou qualquer das sessões a tratar de aspetos 

descritivos sobre a língua per se, ou seja, apenas com uma finalidade descritiva. Pelo 

contrário. Como já referimos anteriormente, as atividades que implementámos visaram 

uma aplicação comunicativa, ainda que em contextos simulados de comunicação. Nessa 

medida, procurámos seguir as diretrizes do Programa de Espanhol (1997) que indica: 

                                                        
9
 Para uma compreensão mais detalhada das abordagens  metodológicas, cf. Estaire (2011), Ellis (2005) e 

Gómez del Estal (2004). 
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Não se pode dedicar a aula a tratar de aspetos descritivos sobre a língua ou apresentar atividades 

pseudocomunicativas e a negligenciar a comunicação real imposta pelo mundo exterior. Assim, 

ainda que se desenvolvam atividades específicas para a aprendizagem do sistema linguístico, 

estas constituirão um meio para utilizar os conhecimentos adquiridos, ativando sinergicamente 

todos os conteúdos do currículo. (p. 30) 

Um dos aspetos que sempre norteou a nossa escolha de material para as 

atividades de compreensão leitora ou oral teve a ver com a autenticidade ou, quando 

muito, com a verosimilhança de textos, escritos ou orais, a partir dos quais pudéssemos 

levar a cabo as fases de compreensão. Por essa razão, os materiais que usámos foram, na 

sua maioria materiais retirados de contextos reais, com exceção de um conjunto de 

textos que procurámos conceber tendo por base situações de comunicação verosímeis
10

. 

Atendendo ao facto de se tratar de situações de comunicação muito específicas, vimo-

nos confrontados com a necessidade de termos de ser nós próprios a elaborar esses 

materiais, nunca perdendo a noção da importância da verosimilhança do material que 

produzíamos. Se bem que estes materiais possam ser considerados adaptados, a verdade 

é que transmitem situações que são suscetíveis de ocorrer na realidade. 

Dentro das diversas atividades por nós implementadas, atendemos à 

diversificação das destrezas a pôr em prática, procurando explorar a compreensão e 

produção oral e escrita. Porém, quem observar o plano desta sequência didática verá que 

não se encontra presente qualquer atividade especificamente destinada à prática da 

expressão oral, difíceis de implementar nestes primeiros níveis de iniciação ao ELE. De 

acordo com o Programa de Espanhol (1997), optámos pelas atividades que podemos 

classificar, em rigor, como de “interação oral”: 

O primeiro tipo de interação oral que ocorre na aula caracteriza-se por uma estrutura muito rígida 

em que o professor inicia o discurso, frequentemente com uma pregunta; os alunos respondem e o 

professor comenta a resposta. Esta interação básica que é importante, mas muito limitada, difere 

da que ocorre no mundo fora da aula. O trabalho de pares e de grupo rompe esta estrutura e 
permite aos alunos falarem mais tempo e de forma mais autêntica. Aos alunos devem, pois, 

oferecer-se muitas oportunidades para manter uma interação oral que se pareça o mais possível 

com a que ocorre entre os falantes de Espanhol.(p. 30) 

Isto remete-nos para as dinâmicas de trabalho que procurámos instituir ao longo 

da unidade didática. Privilegiámos o trabalho em grande grupo, o trabalho individual e o 

                                                        
10 Cf. Anexo 6 e os textos apresentados nas fichas de trabalho n.º 6 e n.º 16.  
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trabalho em pares. Decidimos não incluir o trabalho em pequenos grupos pela razão de 

esta turma apresentar um comportamento difícil. Trata-se de alunos conversadores e 

barulhentos, sendo esses os motivos pelos quais achámos que o trabalho em grupos não 

traria quaisquer benefícios na sua aprendizagem. De acordo com Ellis (2005), “un riesgo 

manifiesto  es el que se produce en grupos monolingües, donde los aprendientes 

recurrirán a su L1 mientras hablan unos con otros. Por otra parte, los estudiantes no 

siempre se muestran dispuestos al trabajo en grupo.”(p. 26). Em face da turma com que 

estávamos a lidar e das suas características, entendemos que, se queríamos que o nosso 

trabalho decorresse da forma mais fluída possível, sem que houvesse demasiadas 

interrupções e em que os alunos participassem de maneira mais positiva, seria mais 

recomendável não incluir este tipo de dinâmica de trabalho. Agora, após o término do 

conjunto de aulas assistidas, estamos convencidos de que a nossa opção foi sensata e, 

caso não tivéssemos procedido assim, não teria sido possível, em virtude das 

condicionantes a que já aludimos, ter atingido os objetivos a que nos propusemos. 

 

Dentro do processo de estruturação da unidade didática, o primeiro aspeto em 

que nos concentrámos prendeu-se com a escolha do tema a ser dado. Tivemos de ter em 

consideração o facto de a turma ser de nível inicial e de ter tido ainda muito poucas aulas 

de Espanhol, o que implica que os seus conhecimentos se encontrem ainda numa etapa 

muito elementar. Por esta razão, decimos avançar para um tema do programa que não 

estivesse longe daquilo que o professor titular da turma já tinha lecionado até então, uma 

vez que não era nossa intenção ministrar conteúdos que presupusessem conhecimentos 

que ainda não tinham sido aprendidos. No fim, optámos pelo tema “Mi mundo” e 

organizámos a unidade em torno desse mesmo tema. 

Como já fizemos referência, o aspeto seguinte a que demos a nossa atenção teve 

a ver com a escolha da tarefa final. Porquê? Porque foi somente a partir do 

estabelecimento dessa tarefa que pudemos avançar no sentido de definir e organizar as 

diversas fases e atividades que compõem a nossa unidade didática. Tivemos o cuidado 

de adequar e elencar os objetivos relacionados con a unidade de acordo com aquilo que 

iríamos pedir aos alunos que realizassem como tarefa final. Deste modo, podemos 

caracterizar esta sequência didática como formando um conjunto de atividades, sejam 
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estas de índole comunicativa ou de apoio linguístico, e tarefas que almejam fornecer aos 

alunos instrumentos que lhes possibilitem a capacidade de comunicar em contextos 

quotidianos inerentes ao seu universo pessoal.  

Com base nesta ideia, procurámos subordinar os vários objetivos à tarefa final, 

esforçando-nos por apresentar objetivos sobretudo de cariz comunicativo, isto é, que se 

traduzissem em capacidades de utilização em possíveis contextos reais.  

Um fator que deve ser salientado tem a ver com a linha de desenvolvimento no 

que concerne aos temas que foram sendo tratados no decorrer desta sequência didática. 

Queremos com isto dizer que optámos por partir de uma situação geográfica macro – o 

continente, a Península Ibérica - para ir gradualmente restringindo o nosso enfoque até 

chegarmos à unidade geográfica mais pequena que é a casa. Esta progressão reflete-se 

na tarefa final, uma vez que, no âmbito desta, se pede aos alunos que comecem por 

identificar o país onde vivem e localizá-lo, referindo depois a cidade/vila onde vivem, 

identificando o bairro onde moram, a rua/avenida, até chegar ao tipo de casa onde 

habitam e a sua descrição. Como se pode constatar, é como se estivéssemos a ver o 

mapa da Europa e fôssemos gradualmente ampliando um microscópio imaginário até 

chegarmos à unidade mais pequena associada ao tema.  

Já mencionámos que as componentes temáticas e linguísticas necessárias para a 

consecução da tarefa final foram divididas pelo número de sessões previstas e 

trabalhadas através das tarefas intermédias, ou seja, através das tarefas consignadas no 

fim de cada sessão. O conjunto destas tarefas enforma a tarefa final que será objeto de 

apresentação recorrendo a uma ferramenta informática indicada para a construção de 

histórias digitais. O resultado dos diferentes trabalhos relacionados com a tarefa final 

pode ser visto na wiki criada http://hispaniapeliculasyseries.wikispaces.com
11

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
11

 Alguns dos materiais que foram usados durante as sessões assistidas encontram-se também nesta wiki, dado 

tratarem-se de imagens do Google Earth ou slides em PowerPoint. 
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3. A UNIDADE DIDÁTICA PLANIFICADA  

 

 

Área temática: Lugares 

Título: Mi mundo 

Nível de língua: A1 

Tarefa final: Elaborar uma história em formato digital em que se indica e descreve a 

localização de um lugar fictício onde se vive, se descreve o bairro, o caminho para 

chegar até à sua casa e se descreve a mesma. Esta história é realizada através de 

imagens, texto e música/voz. 

Duração prevista: 450 minutos. 

Materiais/recursos: Textos, imagens, fichas de trabalho, caderno, quadro, videoprojetor, 

computador, dvd. 

Objetivos: Ao longo da unidade procurar-se-á que os alunos ampliem (com um grau de 

competência de acordo com o seu nível de língua) os conhecimentos instrumentais e 

formais necessários para: 

 
 

Tarefa final Tarefas de comunicação e apoio linguístico 

 

- Localizar e descrever a 

cidade onde vivem; 
 

 

- Perguntar e indicar 

direções para chegar a 
lugares; 

 

 
- Descrever e identificar 

serviços e lugares no seu 

próprio bairro; 
 

 

- Identificar tipos de casas e 

as suas partes; 
 

 

- Apresentar um trabalho em 
formato de história digital 

(Digital Storytelling); 

 

- Localizar e descrever lugares e objetos (Tenerife está en el 

océano Atlántico, entre la Gomera y Gran Canaria (…), es una 
isla que tiene mucho turismo); 

 

- Identificar lugares e objetos (Es Santa Cruz, la capital de 

Tenerife); 
 

- Inquirir e responder sobre direções de lugares e objetos 

(Cómo puedo llegar al Museo de Ciencias Naturales?;- Siga 
todo recto por la calle… y después gire a la derecha en la calle 

…); 

 
- Exprimir gostos por lugares (Me gusta Tenerife); 

 

- Utilizar perífrases verbais: ir a + infinitivo e estar + gerundio 

(Hoy voy a ir al cine con mis compañeros; Ahora estoy 

jugando en el ordenador); 

 

- Relacionar momentos de uma ação ordenando-os no tempo 
(Primero siga todo recto, después gire a la izquierda y al final 

verá el cine); 
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- Distinguir a utilização de hay e de estar (En las islas 

Canarias hay muchos frutos tropicales; Las palmas está en la 

isla de Gran Canaria); 

 
- Reconhecer o significado e usar vocabulário referente a 

lugares, serviços, tipos de casas e partes da casa (isla, océano, 

oficina de correos, panadería, chalé, ático, salón comedor, 
dormitorio,…); 

 

- Conhecer e obter informação sobre cidades espanholas 

(Barcelona); 
 

- Reconhecer a importância de ser capaz de exprimir-se por 

escrito, na Língua Espanhola, como meio para satisfazer 
necessidades imediatas e concretas de comunicação; 

 

- Utilizar ferramentas tecnológicas como o E-mail, a Internet, o 
Twitter, o SMS e o Microsoft Photo Story para comunicar de 

forma escrita em espanhol; 

 

 

 

Conteúdos 

 

Funcionais Localizar pessoas, lugares e objetos (Está 

junto a/Está al lado de…) 

Descrever lugares e objetos (Tenerife es una 
isla pequeña, de origen volcánico…) 

Identificar lugares e objetos (Esto es la ciudad 

de Sevilla/Esto es un centro de salud,…) 

Perguntar e indicar direções (¿Cuál es el 
camino para…?/Sigues todo recto…, giras a 

la izquierda…, al final está el cine) 

Exprimir gostos por lugares (Me gusta 

Barcelona / Me gusta el dormitorio) 

Gramaticais Indicadores de localização espacial (en frente 
de, al lado de, entre, detrás de…) 

El artículo: formas contraídas (del, al) 

Presente de indicativo: estar, gustar, haber 

Contraste hay / está 
Perífrases verbais ir a + infinitivo e estar + 

particípio passado 

Verbos irregulares: seguir, salir, coger, 
encontrarse, atravessar 
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Léxicos Serviços e lugares da cidade (pescadería, 

oficina de correos, colegio, centro de salud…) 

Referentes geográficos (norte, sur, este, oeste, 

archipiélago, océano Atlántico, península) 
Tipos de vias e direções (calle, avenida, plaza, 

seguir todo recto, girar a la 

izquierda/derecha…) 
Meios de transporte (coche, tranvía, autobús, 

tren, metro, avión, moto,…) 

As preposições a e en aplicadas aos 

transportes (Voy a pie / voy en coche) 
Numerais ordinais: de 1 a 10 (primero/a, 

segundo/a, tercero/a, etc…) 

Verbos para dar indicaciones (seguir, girar, 
coger, atravessar, encontrarse) 

Tipos de casas e suas partes (chalé, piso, chalé 

adosado, aseo, dormitorio, cocina, garaje,…) 
 

Discursivos Organizadores do discurso (primero, 

luego/después, al final) 

Socioculturais Cidades espanholas (Barcelona) 
Turismo em Espanha (Tenerife 

 

 

Avaliação 

 

Observação direta; 

Comportamento e atitudes; 

Participação nas atividades; 
Autoavaliação. 
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ESQUEMA GERAL DO PROCESSO 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESARROLLO 
 
 
 

 

- Figura 3 

SESSÃO 1  
Atividade introdutória: Esclarecimento dos objetivos e avaliação da unidade 

1. Tarefa 1 – Fase 1: Atividade de pré-visionamento de um vídeo sobre as Ilhas Canárias;  

2. Tarefa 1 – Fase 2: Compreensão audiovisual de um vídeo sobre as Ilhas Canárias; 

3. Tarefa 1 – Fase 3: Leitura e compreensão do texto lido pelo narrador do vídeo sobre as 

Ilhas Canárias; 

4. Tarefa 1: Preenchimento de palavras cruzadas;  

5. Tarefa 2 – Fase 1: Atividade de apoio linguístico: contraste hay / estar; 

6. Tarefa 2 – Fase 2: Exercício escrito para completar um postal a um amigo; 

 
 

 
 SESSÃO 2  
7. Tarefa 1: Preencher um inquérito sobre o bairro onde se vive; 

8. Tarefa 2 – Fase 1: Atividade de compreensão escrita; 

9. Tarefa 2 – Fase 2: Exercício de vocabulário sobre lugares e serviços existentes num 

bairro; 

10. Tarefa 2 – Fase 3: Explicação e exercitação sobre as formas contraídas do artigo 

definido; 

11. Tarefa 2 – Fase 4: Explicação e exercitação sobre a  perífrase verbal “ir a + 

infinitivo”; 

12. Tarefa 2 – Fase 5: Explicação e exercitação sobre a perífrase verbal “estar + 

gerundio”; 

13. Tarefa 2: Enviar um twitter a um amigo; 

 

SESSÃO 3 
14. Tarefa 1 – Fase 1: Localização da cidade de Barcelona; 

15. Tarefa 2 – Fase 2: Leitura e compreensão de um texto sobre um bairro de Barcelona; 

16. Tarefa 1  Fase 3: Exercitação e ampliação do vocabulário sobre  transportes; 

17. Tarefa 1 – Fase 4: Explicação e exercitação sobre o verbo “gustar”; 

18. Tarefa 1 – Fase 5: Análise de um modelo de texto e treino de estratégias para a sua 

realização; 

19. Tarefa 1: Escrever uma mensagem/ e-mail a um amigo; 

 

 

 
 

SESSÃO 5 
27. Tarefa 1 – Fase 1: Introdução do léxico relativo à casa; 

28. Tarefa 1: Escolher o tipo de habitação apropriada para uma personagem; 

29.Tarefa 2 – Fase 1: Exercícios sobre vocabulario relativos a objetos domésticos;  

30.Tarefa 2 – Fase 2: Explicação e exercitação sobre advérbios de lugar; 

31.Tarefa  final: A casa ideal de uma personagem famosa; 

 

 

 
 

 

A 
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A 
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Ã 
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SESSÃO 4 
20.Tarefa 1 – Fase 1: Introdução aos recursos linguísticos para dar informações sobre 

localização e direção;  

21. Tarefa 1 – Fase 2: Exercício de compreensão  de um texto; 

22. Tarefa 1 – Fase 3: Exercícios sobre o vocabulário relativo a tipos de vias e 

marcadores espaciais (direção); 

23. Tarefa 1 – Fase 4: Explicação e exercitação sobre numerais ordinais (de 1º a 10º); 

24. Tarefa 1: Fase 5: Explicação e exercitação sobre verbos irregulares para dar 

indicações; 

25. Tarefa 1 – Fase 6: Explicação e exercitação sobre marcadores discursivos; 

26. Tarefa 1: Escrever um SMS dando orientações a um colega sobre como chegar a um 

ponto de encontro; 

 

 

SESSÃO 6 
32. Autoavaliação e avaliação da unidade; 
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3.1. DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Primeira aula (90 minutos) 

Introdução à unidade (10 min.) 

Após a saudação inicial, o professor distribui aos alunos uma folha com o título 

da unidade de trabalho, a duração da mesma, os objetivos que se pretende que os alunos 

atinjam no final, bem como os elementos da avaliação e o modo como esta se irá 

processar (cf. Anexo 9, ficha de trabalho Objetivos, Tareas y Evaluación). Durante cerca 

de dez minutos, o professor explica o que espera dos alunos e o que estes devem levar a 

cabo de modo a poderem ser avaliados. É possível que o tempo de duração calculado 

para esta introdução se estenda um pouco mais caso haja alunos que não entendam algo 

daquilo que se pretende e levantem questões. Face a essa situação, o professor terá de 

esclarecê-los melhor. 

 

Tarefa 1 - Fase 1: Atividade de pré-visionamento de um vídeo sobre as Ilhas Canárias (6 

min.). 

Atividade: interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo  

Terminada a fase introdutória, o professor começa então a introdução à unidade 

propriamente dita com a exibição de uma imagem da Península Ibérica, de uma parte do 

Norte de África e das Ilhas Canárias. A partir daqui o professor pergunta aos alunos se já 

ouviram falar no arquipélago conhecido como Ilhas Canárias. Exibe-se uma imagem da 

Península Ibérica, de uma parte do Norte de África, das Ilhas Canárias, da Madeira e dos 

Açores para que os alunos fiquem com a noção da localização geográfica do arquipélago 

das Canárias em relação com outros sítios que conhecem. Nesta fase também se introduz 

algúns marcadores espaciais a partir dos pontos cardinais (al norte, sur, este, oeste,…). 

Por exemplo: Las Canarias están al suroeste de la Península Ibérica. A seguir o 

professor indica aos alunos que vão ver um excerto (2min. 15 seg.) de um documentário 

(da série “Rutas de España”) sobre uma parte das Ilhas Canárias: 
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    Vamos a ver algunas imágenes, sin sonido, y a intentar entender lo que se puede estar 

diciendo sobre ellas. Al final tenéis que decirme algunas palabras que puedan estar 

usando, ¿vale? 

Após terem visto as imagens, espera-se que os alunos avancem com algumas 

sugestões sobre o tipo de vocabulário que pode estar a ser utilizado durante a narração.  

 

Tarefa 1 - Fase 2: Compreensão audiovisual de um vídeo sobre as Ilhas Canárias (4 

min.). 

Atividades: compreensão e interação orais 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo  

 

Os alunos ouvem então o mesmo excerto mas desta vez com som e comprovam 

se o vocabulário que se utiliza na narração tem a ver com as hipóteses que lançaram 

anteriormente. 

Vamos a ver el mismo fragmento pero ahora con sonido, para ver si el 

vocabulario que se usa tiene que ver con el que vosotros habéis intentado adivinar.  

 

Tarefa 1 - Fase 3: Leitura e compreensão do texto lido pelo narrador do vídeo sobre as 

Ilhas Canárias (12 min.). 

Atividades: compreensão e interação orais 

Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo  

De seguida, o professor explica que os alunos vão ler um texto transcrito daquilo 

que acabaram de ver e ouvir. Em primeiro lugar vão ler em silêncio o texto e depois 

terão de responder a algumas questões relacionadas com o mesmo (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 1): 

Vais a leer ahora un texto que es la transcripción de lo que habéis acabado de 

ver y escuchar. Lo vais a leer en silencio y después vais a contestar a las preguntas que 

aparecen en la ficha. Para esta actividad os voy a dar ocho minutos. Cuando terminéis, 

leeremos el texto en voz alta y, a continuación, responderéis a las preguntas y luego 

haremos la corrección en la pizarra. ¿Está claro? 
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Os alunos lêem, resolvem o exercício e pouco depois o professor designa alguns 

alunos para ler em voz alta e para irem ao quadro escrever as respostas às perguntas. À 

medida que os alunos vão ao quadro escrever as respostas é efetuada a sua correção. 

 

 

Tarefa 1 - Preenchimento de umas palavras cruzadas (15 min.) 

Atividades: compreensão e interação orais 

Tipo de agrupamento: trabalho de pares 

 

Esta tarefa decorre da tarefa anterior, na medida em que parte do texto escrito e 

procura que os alunos revejam, tentem treinar e adquirir vocabulário relacionado com o 

tema da unidade. O professor distribui fichas que contêm um exercício com palavras 

cruzadas e um exercício de aplicação dessas mesmas palavras (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 2): 

Voy a repartir una ficha con dos ejercicios que sirven para entrenar el 

vocabulario que habéis estado leyendo y escribiendo. En el primer ejercicio tenéis que 

mirar las imágenes y escribir en el crucigrama las palabras correspondientes a cada 

una de ellas. A continuación vais a utilizar esas mismas palabras aplicándolas en otro 

contexto, es decir, vais a rellenar los espacios con la palabra que creéis que es la más 

adecuada. 

No caso de haver alguma dúvida neste exercício, o professor procurará esclarecer 

melhor. 

 

Tarefa 2 – Fase 1: Atividade de apoio linguístico: contraste hay / está (15 min.). 

Atividades: compreensão e interação orais 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 

 

O professor mostra algumas frases, retiradas do texto, que contêm exemplos de 

contraste entre hay e está. Os alunos olham para os exemplos apresentados e o professor 

indica-lhes o seguinte: 
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Como podéis ver, tenéis aqui algunos ejemplos de frases que contienen las 

conjugaciones en tercera persona de singular de los verbos “haber” y “estar”. ¿Qué 

reglas podemos sacar de los ejemplos?, ¿en qué contextos usamos “hay” y “está”?;  

Espera-se que pelo menos alguns dos alunos sejam capazes de concluir que hay se 

utiliza quando se quer falar da existência de algo ou de alguém enquanto que está se 

utiliza para falar da localização de algo ou de alguém. Neste ponto, quando se estiver a 

falar de está e están, aproveitar-se-á para explicitar a conjugação do verbo estar em 

todas as suas pessoas no presente do indicativo. 

Após verem as regras que permitem usar os verbos de forma correta, o professor 

distribui uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 3) com alguns exercícios gramaticais 

que visam consolidar a aprendizagem deste ponto gramatical: 

Os voy a repartir una ficha donde vais a poder verificar si habéis entendido bien 

la diferencia entre el uso de “hay” y “está”. Tenéis cinco minutos para hacerla y 

después empezaremos a corregirla. 

 

 

Tarefa 2 - Fase 2: Exercício escrito para completar um postal a um amigo (15 min.) 

Atividades: interação oral e expressão escrita 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 

 

Pretende-se com esta pequena atividade introduzir os alunos na escrita de 

pequenos textos subordinados ao tema. Nesta atividade final da primeira aula, o 

professor explica aos alunos o que deseja que eles escrevam e como o fazer. A partir de 

uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 4), o professor indica aos alunos que, em cerca 

de vinte a vinte-e-cinco palavras, têm de escrever um texto muito breve dizendo que se 

encontram num determinado lugar, descrever a localização desse lugar e indicar aspetos 

que existem nesse local (usando a forma hay), utilizando apenas o vocabulário que 

aprenderam. 

Ahora vais a hacer una pequeña actividad en que vais a rellenar un texto por 

escrito. Os voy a dar una ficha en la que os explico lo que quiero que hagáis. Vais a 

escribir un texto muy breve, como si fuera una postal, entre veinte a veinticinco 
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palabras como máximo, en el que vais a decir dónde os encontráis, cuál es la 

localización de ese lugar y qué cosas hay ahí.  

 

 

 

Segunda aula (90 minutos) 

 

 

Tarefa 1 - Preencher um inquérito sobre o bairro onde se vive (10 min.) 

Atividades: compreensão escrita e interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

Esta atividade visa preparar os alunos para a parte que diz respeito ao bairro onde 

vivem e ao conjunto de estabelecimentos que podem encontrar aí. Para isso propõe-se 

aos alunos que preencham uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 5) em que fazem 

uma avaliação acerca do seu bairro e do tipo de lugares e serviços que existem tendo em 

conta diversas categorias: cultura/ocio, seguridad, medio ambiente, salud, comercio, 

transportes y educación são os aspetos que se podem ou não encontrar no bairro de cada 

um dos alunos. 

En esa ficha tenéis una serie de establecimientos y servicios públicos que están 

agrupados bajo categorías. Lo que tenéis que hacer es sólamente señalar si hay o no 

hay estos servicios en vuestros barrios, ¿de acuerdo? 

Os alunos preenchem a ficha individualmente. Terminado esse passo, o professor 

vai perguntando pelos aspetos mais recorrentes nas respostas dos alunos e determinar-se-

á quais são os mais comuns. 

 

Tarefa 2 - Fase 1: Atividade de compreensão escrita (15 min.) 

Atividade: compreensão escrita 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 

 

O professor distribui uma ficha com vários textos em que várias pessoas dizem 

onde estão, o que estão a fazer e para onde vão, e um exercício de compreensão escrita 

(cf. Anexo 6, ficha de trabalho 6). Os textos são curtos e o vocabulário considerado mais 

avançado está esclarecido em baixo do corpo do texto. É pedido aos alunos que efetuem 
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uma primeira leitura em silêncio para depois se fazer uma leitura em voz alta. Para isso o 

professor designará alguns alunos. 

Voy a repartir una ficha con pequeños textos. Quiero que los leáis primero en 

silencio, para que después podamos hacer una lectura en voz alta. Mientras leéis los 

textos, tomad nota de las palabras que no entendáis.  

Após a leitura efetuada e o eventual esclarecimento de algum vocabulário e de 

desvios da pronúncia padrão do espanhol, o professor pede aos alunos que façam o 

exercício de compreensão de leitura: 

Ahora bien, tenéis ahí un ejercicío de comprensión lectora en el que vais a 

señalar si las afirmaciones son verdadeiras o falsas. Por supuesto, si son falsas, las 

corregís. Os doy cinco minutos para que terminéis el ejercício y luego nos pondremos a 

corregirlo en conjunto, ¿vale? 

A correção do exercício é feita oralmente. Quem corrige as respostas são os 

alunos, o professor apenas se limita a orientá-los, intervindo somente em último recurso. 

 

Tarefa 2 - Fase 2:  Exercício de vocabulário sobre lugares e serviços existente num 

bairro (15 min.) 

Atividade de apoio linguístico: ampliação do léxico 

Tipo de agrupamento: trabalho de pares e trabalho em grande grupo 

 

Nesta atividade os alunos vão relacionar as palavras que se referem a 

estabelecimentos e a serviços públicos com as imagens que as ilustram. De igual modo, 

vão poder reconhecer palavras espanholas que são semelhantes às portuguesas e, em 

virtude dessa semelhança, vão poder associá-las ao seu significado em espanhol. Para 

concretizar estes objetivos, o professor distribuirá uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 7) com os dois exercícios: 

Vamos a practicar un poco el vocabulario relacionado con lo que hay en un 

barrio, es decir, con lo que tiene que ver com lugaress y servicios públicos. Para eso 

voy a repartir una ficha en la que tenéis dos ejercicios. En el primer, vais a asociar los 

nombres de los servicios públicos con las imágenes. En el segundo, se os pide que 

relacionéis los nombres con las definiciones de los servicios públicos. ¿Vale? 
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Os alunos realizam os exercícios em pares e só depois se procede à sua correção 

pela turma. O papel do professor aqui é o de controlar e verificar se os alunos 

identificam corretamente os vários items que compõem os exercícios 

 

Tarefa 2 – Fase 3: Explicação e exercitação sobre as formas contraídas do artigo 

definido (10 min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 

     

A partir do texto, o professor chama a atenção dos alunos para alguns casos em 

que o artigo definido é contraído. No intuito de contextualizar a sua explicação, o 

professor recorre ao texto e pergunta aos alunos: 

Hay en español algo que ocurre con el artículo definido – en algunos casos 

surge una contracción entre la preposición y el artículo. Tenemos algunos ejemplos en 

los textos que habéis leído ahora mismo. ¿Sois capaces de decírmelos? 

    Espera-se que haja alunos que consigam ir ao texto e indicar exemplos: 

      (Texto 1)    “(…) después voy a ir al supermercado.” 

      (Texto 2)    “(…) después voy al cine.” 

      (Texto 3)    “(…) dentro de una hora va a ir al restaurante (…)” 

      (Texto 3)    “(....) restaurante del Sr. Gómez (…)” 

      (Texto 4)    “Luego voy a tomar el desayuno a la cafetería del alcalde.” 

 

O professor passa então a anunciar as regras que regem a contração das 

preposições com o artigo definido do género masculino: 

¡Ojo con esto! Si tenéis las preposiciones de o a y vais a añadir el artículo de 

género masculino, entonces tenéis que hacer la contracción de los mismos. 

a + el = al    y     de + el = del 

De seguida vai ser distribuída uma ficha com a explicação e alguns exercícios 

(cf. Anexo 6, ficha de trabalho 8) para que os alunos treinem e verifiquem se de facto 

compreenderam a explicação e se são capazes de aplicar corretamente o que 

aprenderam: 
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Para ver si habéis entendido bien este punto, vamos ahora a hacer un ejercício 

en el que vais a rellenar los huecos con las preposiciones y los artículos. Poned 

atención porque no todos son artículos contractos. 

 

Tarefa 2 – Fase 4: Explicação e exercitação sobre a perífrase verbal ir a + infinitivo (10 

min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo  

 

O professor distribui uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 9) com a 

explanação, sistematização e aplicação deste aspeto gramatical. O professor faz a 

introdução recorrendo a exemplos presentes nos textos. A seguir explica a regra e os 

alunos têm de completar um quadro com a regra (fase de sistematização). Depois, pede-

se aos alunos que resolvam o exercício de aplicação.  

 

Tarefa 2 – Fase 5: Explicação e exercitação sobre a perífrase verbal estar + gerundio (10 

min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: trabalho de pares 

 

É distribuída uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 10) e, de seguida, o 

professor introduz o tema a partir dos textos lidos e retira exemplos dos mesmos. 

Explica a formação da perífrase verbal, faz a sistematização da mesma com os alunos, 

em que estes completam um quadro com a regra, procedendo-se depois à aplicação 

através de alguns exercícios de cariz estruturalista mas incindindo em frases que os 

próprios alunos irão utilizar aquando da tarefa final. 

 

Tarefa 2 - Enviar um twiter a um amigo (15 min.) 

Atividades: interação oral e expressão escrita 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 
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Pretende-se com esta tarefa introduzir os alunos na escrita de pequenos textos. 

Nesta tarefa final da segunda aula, o professor explica aos alunos que vão escrever um 

twitter. Fazendo uso de um exemplo de uma mensagem no Twitter (cf. Anexo 6, ficha 

de trabalho 11), o professor indica aos alunos que, em cerca de vinte a vinte-e-cinco 

palavras, têm de escrever um texto muito breve a um amigo dizendo que estão num 

determinado lugar do seu bairro, referindo o que estão a fazer e para onde vão depois, 

utilizando apenas o vocabulário que aprenderam. Após terem escrito o texto, enviam-no 

para o endereço do professor. 

Ahora vais a hacer un pequeño ejercicio de escritura. Os voy a mostrar un 

ejemplo de lo que quiero que hagáis usando el Twitter. Entráis en el Twitter y ahí vais a 

escribir un texto muy breve, entre veinte y veinticinco palabras como máximo, en el que 

vais a decir dónde estáis, qué estáis haciendo y adónde vais después. Cuando terminéis, 

me lo enviáis para mi cuenta personal de Twitter. 

 

 

 

Terceira aula (90 minutos) 

 

Tarefa 1 – Fase 1: Localização da cidade de Barcelona (10 min.). 

Atividade: interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo 

 

O professor apresenta aos alunos um mapa de Espanha com incidência na região 

da Catalunha e na cidade de Barcelona.  

¿Sabéis decir qué ciudad es ésta? É expectável que pelo menos alguns alunos 

consigam adivinhar o nome da cidade. Caso contrário, o professor fará algumas 

perguntas simples do género: Messi juega en el principal club de la ciudad. Isto deverá 

ajudar os alunos a chegar àquilo que se pretende. A seguir, o professor pedirá aos alunos 

que, com base no mapa, indiquem a localização geográfica de Barcelona. O objetivo é 

que apliquem algum do vocabulário aprendido (ex: noreste de…, mar Mediterráneo). 
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¿Cómo podemos indicar la localización de Barcelona? Es una ciudad de …, está 

al …, cerca del … Mediterráneo y cerca de … 

Tenta-se que os alunos consigam preencher os espaços nas frases recorrendo a 

algum do vocabulário dado. 

 

 

Tarefa 1 - Fase 2:  Leitura e compreensão de um texto sobre um bairro de Barcelona (15 

min.) 

Atividades: compreensão escrita e interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

 

O professor distribui pelos alunos uma ficha com um texto alusivo a uma área da 

cidade de Barcelona, Bogatell y Ciutadella Villa Olímpica (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 12), que contém ainda um exercício de compreensão de leitura. O processo de 

trabalho utilizado para efetuar a leitura do texto encontra-se dividido em duas fases: em 

primeiro lugar, os alunos lêem o texto em silêncio e, de seguida, o professor designará 

alguns voluntários para fazerem a leitura em voz alta. Nesta etapa aproveitar-se-á para 

esclarecer o vocabulário desconhecido e corrigir a pronúncia: 

Vais ahora a ler un texto sobre uno de los barrios más conocidos de Barcelona. 

Os pido que en primer lugar leáis el texto en silencio y después lo vamos a leer en 

conjunto en voz alta. Mientras tanto, si tenéis alguna duda con respecto al vocabulario, 

preguntáis y la aclararemos juntos, ¿vale? 

A seguir os alunos vão responder se as afirmações são verdadeiras ou falsas, 

tendo de corrigir as falsas (cf. ficha de trabalho 12). 

Aquí tenéis un ejercicio de comprensión lectora. En él vais a decir si las frases 

son verdaderas o falsas. Si acaso son falsas, hacéis la corrección.¿Está claro? 

A correção é feita oralmente pelos alunos sob a supervisão do professor. 

 

Tarefa 1 - Fase 3:  Exercitação e ampliação do vocabulário sobre transportes (15 min.) 

Atividade: interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e em grande grupo 
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Nesta atividade os alunos vão relacionar vocabulário referido a transportes com 

as imagens que as ilustram. Porém, antes do exercício, o professor recorre ao texto lido 

para ver se os alunos conseguem identificar alguns meios de transporte que aí são 

referidos. Espera-se que os alunos identifiquem as palavras “metro” e “taxi”. A partir 

daqui, o professor partirá para os vários tipos de transporte e os seus nomes em 

espanhol. Além do tipo de transporte, far-se-á uma chamada de atenção para as 

preposições que normalmente acompanham os meios de transporte (en e a). Para 

exercitar a aquisição deste vocabulário, o professor distribuirá uma ficha (cf. Anexo 6, 

ficha de trabalho 13) com dois exercícios: 

Vamos a practicar un poco el vocabulario relacionado con los transportes. En 

esse sentido, quiero que me digáis algunos ejemplos de transportes que aparecen en el 

texto. 

Os alunos referem metro e taxi. 

Muy bien. Ahora vamos a ver otros tipos de transportes y cómo se dicen en 

español. Para ayudaros voy a repartir una ficha en la que vais a poder praticar los 

nombres de los transportes en español. Tenéis ahí dos ejercicios. En el primero, vais a 

asociar los nombres de los transportes a las imágenes. En el segundo, se os pide que 

utilicéis el nombre del transporte que mejor se adecúa en cada frase y la preposición, 

“en” o “a”, que le acompaña. ¿De acuerdo? 

Os alunos realizam os exercícios em pares e só depois se procede à correção dos 

mesmos pela turma. O papel do professor aqui é o de controlar e verificar se os alunos 

identificam corretamente os vários items que compõem os exercícios. 

 

Tarefa 1 - Fase 4:  Explicação e exercitação sobre o verbo gustar (10-15 min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

 

Nesta atividade os alunos vão trabalhar o uso do verbo gustar. Chamar-se-á a 

atenção dos alunos para a estrutura que preside a conjugação do verbo e as suas 

diferenças em relação ao uso de “gostar” em português. Como material de apoio o 

professor distribui uma ficha com a aplicação e sistematização do verbo (cf. Anexo 6, 
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ficha de trabalho 14), bem como um exercício de aplicação. Os alunos completam a 

regra e depois efetuam o exercício. A correção é feita pelos alunos, sob a supervisão do 

professor. Enquanto os alunos enunciam as respostas a cada uma das frases, o professor 

escreve-as no quadro de modo a que não surjam confusões. 

 

 

Tarefa 1- Fase 5: Análise de um modelo de texto e treino de estratégias para a sua 

realização (10 min.) 

Atividades: compreensão escrita e interação oral  

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo 

 

Esta fase funciona como introdução e orientação para a tarefa final da aula, na 

qual se visa que os alunos demonstrem ser capazes de escrever um texto em forma de 

correio eletrónico muito curto. Antes de os alunos escreverem o seu texto, o professor 

apresentará um modelo daquilo que espera que os alunos consigam fazer. Apresenta-se 

um correio eletrónico com um texto breve. Esclarece-se aquilo que se pretende que os 

alunos escrevam e os pontos que terão de incluir nos textos. Nesta altura, e ainda antes 

de começarem a produzir os seus textos, o professor chamará a sua atenção para algumas 

ferramentas que lhes serão úteis durante a escrita, como corretores ortográficos e 

dicionários em rede. O professor mostrará alguns exemplos para que os alunos possam 

ver como funcionam. 

Vamos a preparar un ejercicio de escritura. En él vosotros vais a imaginar que 

estáis de vacaciones en una ciudad de España. Lo que tenéis que hacer es escribir un 

pequeño mensaje en forma de correo electrónico a un amigo. Os voy a dar una ficha 

para que veáis un ejemplo del tipo de mensaje que quiero que escribáis y los puntos que 

tenéis que incluir en vuestros textos, ¿de acuerdo? 

 

Tarefa 1: Escrever uma mensagem/e-mail a um amigo (15 min.) 

Atividade: produção escrita 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e trabalho em grande grupo 
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Os alunos preparam e escrevem o texto sob a forma de e-mail enviado para um 

amigo, seguindo as orientações de uma ficha que lhes é distribuída pelo professor (cf. 

Anexo 6, ficha de trabalho 15). Eles têm de identificar e localizar uma cidade espanhola 

para onde foram passar umas férias imaginárias e fazer uma pequena descrição da 

mesma.  

Durante esta fase o professor intervém apenas através do esclarecimento de 

dúvidas e orientando os alunos na produção dos seus textos. Os trabalhos serão 

concluídos em sala de aula e os alunos enviá-los-ão para o endereço de correio 

eletrónico fornecido pelo professor. 

 

 Quarta aula (90 min.) 

 

Tarefa 1 – Fase 1: Introdução aos recursos linguísticos para dar informações sobre 

localização e direção (5 min.) 

Atividade: interação oral 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo 

 

O professor introduz o tema das direções fazendo um espécie de resumo daquilo 

que foi dado até agora como ponte para fazer com que os alunos respondam à pergunta:  

“¿Qué hacemos cuando no sabemos el camino para un lugar y no tenemos un 

mapa con nosotros?” 

Espera-se que os alunos avancem com uma resposta do género: 

“Pedimos/Preguntamos la dirección” 

 

Tarefa 1 – Fase 2:  Exercício de compreensão de um texto com instruções (10 min.) 

Atividade: compreensão escrita 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e em grande grupo 

 

Os alunos lêem um texto sob a forma de mensagem de correio eletrónico, em que 

uma pessoa se encontra de férias na cidade de Barcelona e faz uma descrição do sítio 

onde se encontra hospedada, daquilo que existe nas redondezas e das direções que são 
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necessárias tomar para chegar a um dado sítio. Este texto foi concebido pelo próprio 

professor (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 16). A primeira leitura é feita pelos alunos em 

silêncio. Poderá haver uma ou outra palavra que os alunos desconheçam mas que não 

compromete a compreensão geral do texto. A seguir leva-se a cabo uma leitura em voz 

alta. 

Terminada a etapa da leitura, segue-se a fase de compreensão de leitura. Aqui os 

alunos vão resolver um pequeno exercício que visa testar a compreensão daquilo que foi 

transmitido no texto. O exercício consiste em afirmações em que os alunos têm de 

indicar se são verdadeiras ou falsas. 

 

Tarefa 1 Fase 3: Exercícios sobre o vocabulário relativo a tipos de vias e marcadores 

espaciais (direção) (20 min.) 

Atividade de apoio linguístico: ampliação do léxico 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo 

 

O professor exibe imagens alusivas ao vocabulário relacionado com tipos de vias 

(calle, avenida, plaza, etc…). Fornece-se uma ficha com imagens (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 17) para que os alunos relacionem as imagens com os respectivos nomes de 

tipos de vias. Após este exercício, os alunos efectuam um outro onde vão aplicar este 

mesmo vocabulário. 

Tenéis aqui algunas imágenes con diferentes tipos de vías. Sólo hay que escribir 

un subtítulo con el nombre para cada una de esas imágenes. Después vais a utilizar esas 

mismas palabras para completar las frases del ejercicio b, ¿vale? 

Terminada esta etapa do vocabulário sobre tipos de vias, é tempo de introduzir o 

vocabulário sobre direções. A partir de exemplos presentes no texto e recorrendo à 

disposição das mesas na sala de aula, o professor vai introduzindo aos alunos o 

vocabulário essencial sobre indicações de direções. Espera-se que a participação dos 

alunos nesta atividade ajude a despertar o seu interesse e atenção. 

Como ilustração para cada indicação, é mostrada uma imagem e uma legenda 

com a direção respetiva. 
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Tarefa 1 – Fase 4: Explicação e exercitação sobre numerais ordinais (de 1° a 10º) (5 

min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: grande grupo e individual 

 

Quando falamos em moradas ou quando explicamos direções utilizamos muitas 

vezes numerais ordinais. Por exemplo, “El veterinario está en la calle Sebastián de la 

Veja, 15, 1.º (primero) derecho”, ou “Gire en la tercera calle a la izquierda”. Estes dois 

exemplos são ilustrativos de como podemos referir-nos aos numerais ordinais dentro do 

tema “Lugares”.  

O professor escreve no quadro os numerais ordinais de 1 a 10. A seguir, 

esclarece a concordância e apócope dos numerais “primer(o)” e “tercer(o)”. Após uma 

breve explicação e eventual esclarecimento de dúvidas, os alunos realizam uma pequena 

ficha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 18) com frases em que se fornece o número e têm 

de escrever por extenso o numeral ordinal: 

Ex. Gire en la ____________ (2ª) calle a la izquierda.  (segunda) 

 

Tarefa 1 - Fase 5: Explicação e exercitação sobre verbos irregulares para dar indicações 

(10 min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: trabalho em grande grupo e individual 

 

Com o propósito de dar direções, recorre-se ao uso de alguns verbos 

fundamentais quando queremos indicar o caminho para um determinado lugar. Nessa 

perspetiva, introduz-se a conjugação no presente do indicativo de verbos como seguir, 

salir, atravesar, encontrarse e, também, girar. Este último verbo é regular mas é 

essencial quando damos indicações de caminhos. Assim, explana-se a conjugação destes 

verbos no presente do indicativo, com destaque para a segunda pessoa do singular.  

Ahora vais a hacer un ejercicio en el que vais a tener que conjugar estos verbos 

que hemos visto hasta ahora en la segunda persona de singular.  
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Os alunos realizam o exercício (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 19) e a correção é 

feita oralmente pelos mesmos com o professor a escrever no quadro as formas 

conjugadas dos verbos para que não haja dúvidas quanto à ortografia. 

 

Tarefa 1 – Fase 6: Explicação e exercitação sobre marcadores discursivos (10 min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: grande grupo  

 

Este ponto tem como objectivo fornecer aos alunos algumas ferramentas para que 

possam organizar e sequenciar o seu discurso, neste caso concreto no que concerne às 

direções. Por essa razão, o professor distribui uma folha (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 

20) com a sistematização deste ponto gramatical e o respectivo exercício de aplicação. 

 En este ejercicio sólo tenéis que rellenar los huecos con los marcadores 

discursivos adecuados que hemos visto. 

Os alunos resolvem o exercício e faz-se a correção do mesmo. Como tem sido 

hábito, o professor apenas se limita a verificar se os alunos corrigem bem, deixando-lhes 

a responsabilidade de achar as soluções.  

 

Tarefa 1: Escrever um SMS dando orientações a um colega sobre como chegar a um 

ponto de encontro (10 min.) 

Atividade: expressão escrita 

Tipo de agrupamento: individual 

 

Nesta parte da aula os alunos vão aplicar aquilo que estiveram a aprender até 

agora. Por isso, a tarefa que têm pela frente tem a ver com a escrita de uma mensagem 

sms em que os alunos respondem a um estímulo dado pelo professor. O estímulo é: 

Estoy en el colegio. ¿Cuál es el camino para llegar a tu casa? Explícaselo a un 

compañero con el que has quedado para hacer unos trabajos para la escuela. Le 

tienes que enviar un sms a su móvil. 

Cada aluno vai responder através de uma mensagem sms indicando o que o(a) 

colega tem de fazer para chegar à sua casa. A mensagem deve conter uma saudação, a 
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descrição de como se deve proceder para fazer o caminho e uma despedida. Após terem 

terminado de escrever a mensagem, enviam-na para o professor.  

De modo a clarificar o processo, será distribuída uma ficha (cf. Anexo 6, ficha de 

trabalho 21) com as orientações para a realização da tarefa. 

 

 

Quinta aula (90 min.) 

 

Tarefa 1 – Fase 1:  Introdução ao léxico relativo à casa (10 min.) 

Atividade de apoio linguístico: ampliação do léxico 

Tipo de agrupamento: grande grupo 

 

O professor apresenta aos alunos algumas imagens de diversos tipos de casas, o 

nome de cada tipo de casa e a sua definição (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 22) de modo 

a que fiquem a conhecer os seus nomes em espanhol. Em primeiro lugar apresenta-se a 

imagem do tipo de casa; a seguir o professor pergunta aos alunos qual o nome em 

português e, depois, se sabem o nome em espanhol. Prevê-se que os alunos não 

conheçam os nomes em espanhol, pelo que será o professor a dizer-lhes:  

Muy bien chicos, vamos hoy a empezar con el estudio de la casa y de las partes 

que la constituyen. Para ello vamos a empezar viendo algunas imágenes que ilustran 

diversos tipos de casas. Mientras os muestro una imagen, vosotros intentáis identificarla 

diciendo el nombre en portugués. Después veremos si sabéis el nombre en español, 

¿entendido? 

 

Tarefa 1 - Escolher o tipo de habitação apropriada para uma personagem (20 min.) 

Atividades: interação oral e compreensão escrita 

Tipo de agrupamento: individual e grande grupo 

 

O professor distribui uma ficha de trabalho (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 23) 

com um texto sobre anúncios de habitações. Os alunos lêem primeiro o texto em silêncio 

e anotam eventuais palavras que não entendam. A seguir o professor designa alguns 
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alunos para ler em voz alta. Segue-se então o esclarecimento de vocabulário cujo 

significado os alunos desconheçam: 

Ahora os voy a dar una ficha con un texto que trata sobre el tema de la casa. Lo 

que tenéis que hacer es leer el texto en silencio y tomar nota de las palabras que no 

entendáis. Enseguida vamos a leerlo en conjunto e intentar aclarar el vocabulario que 

no conozcáis. 

Após esta etapa, procede-se à parte de compreensão de leitura. Na mesma ficha 

que lhes foi distribuída, os alunos têm três personagens e alguma informação sobre as 

mesmas. A ideia é, a partir dessa informação de que dispõem, os alunos vão ter de tentar 

ver qual é a habitação mais apropriada para cada uma dessas personagens, tendo em 

conta as suas características. 

Os pido que hagáis ahora un ejercicio de comprensión lectora. Tenéis ahí tres 

personas y un poco de información sobre cada una de ellas. Llevando en cuenta lo que 

habéis acabado de leer y la información sobre cada persona, vais a señalar cuál es la 

habitación más adecuada para cada una de ellas. ¿Está claro? 

Os alunos levam a cabo a tarefa e depois seguir-se-á a correção da ficha. O 

método é o mesmo, isto é, o professor faz as perguntas em voz alta e espera-se que 

sejam os alunos a efetuarem eles próprios a correção das mesmas. Deve referir-se que 

durante esta tarefa, o professor irá ser alvo de perguntas por parte dos alunos, pelo que o 

tempo consignado previamente poderá estender-se um pouco mais. 

 

 

Tarefa 2 – Fase 1: Exercícios sobre o vocabulário relativo a objetos domésticos (15 

min.) 

Atividade de apoio linguístico: ampliação do léxico 

Tipo de agrupamento: individual e grande grupo 

  

Neste exercício pretende-se que os alunos tomem contato com o vocabulário 

relacionado com objetos que podem ser encontrados numa casa. Nesta etapa, o professor 

apresenta as imagens, os alunos ouvem as palavras e tentam completar o primeiro 

exercício. Aqui tenta-se fazer com que recordem um pouco do alfabeto. Distribuir-se-á 

uma ficha pelos alunos (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 24) em que se fornece algum 
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vocabulário com ilustrações, de maneira a que eles associem as palavras às imagens. 

Terminada a parte em que o professor indica as palavras e os alunos completam-nas, 

segue-se a fase em que terão de listar os objetos que podem ser encontrados em cada 

assoalhada (exercício b). 

En primer lugar vais a completar las palabras con las letras que faltan. Luego, 

vuestra otra tarea es la de asociar el vocabulario a los tipos de partes de una casa que 

aparecen en cada imagen. 

Os alunos resolvem os exercícios e parte-se do princípio que, com maior ou 

menor dificuldade, conseguirão fazer as associações de forma correta. Seja como for, 

far-se-á a correção oralmente. 

 

 

Tarefa 2 – Fase 2: Explicação e exercitação sobre advérbios de lugar (15 min.) 

Atividade de apoio linguístico: conteúdos gramaticais 

Tipo de agrupamento: pares e grande grupo 

O professor começa por partir de alguns exemplos presentes no texto lido pelos 

alunos para ilustrar a função e a colocação dos advérbios de lugar. A seguir apresenta 

alguns outros exemplos ilustrados deste tipo de advérbios: 

Volviendo a los textos que hemos leído, vemos que podemos encontrar uno u otro 

ejemplo de adverbios de lugar 

 

Hab. nº 1  “(…) está situado frente al río.” 

 

Hab. nº 2  “(…) está muy cerca de la parada del autobús.” 

 

 

Cuando queremos situar un lugar con relación a otro recurrimos a los adverbios 

de lugar. Os voy a dar otros ejemplos de adverbios de lugar... 

Com recurso à ajuda de um aluno, o professor ilustra alguns advérbios de lugar 

que os alunos podem encontrar com alguma frequência: ex. cerca de, fuera de, dentro 

de, detrás de, delante de, etc… 
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Concluída a fase de apresentação dos advérbios, pede-se aos alunos que 

completem a ficha de trabalho (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 25) onde se pretende que 

formem frases a partir dos elementos que encontram nas três colunas. A ideia é associar 

o vocabulário às imagens e utilizar o advérbio que melhor se adequa à situação descrita 

em cada imagem. Este exercício é realizado em grupos de pares, uma vez que a troca de 

impressões entre dois elementos pode ser benéfica para a compreensão do uso dos 

advérbios. 

O exercício é corrigido oralmente entre o professor e os alunos, tendo o primeiro 

um papel meramente orientador e esclarecedor de eventuais dúvidas que possam vir a 

existir. No fundo, o objetivo é que os alunos sejam capazes por eles próprios de 

demonstrar que sabem fazer a correção e encontrar as soluções para o exercício em 

questão. 

 

Tarefa final – A casa ideal de uma personagem famosa (15 min.) 

 

Atividade: expressão escrita e visual 

Tipo de agrupamento: trabalho individual e em grande grupo 

 

O professor indica aos alunos em que consiste a tarefa correspondente a esta 

parte da unidade (cf. Anexo 6, ficha de trabalho 26). Pretende-se que os alunos façam 

um trabalho em Powerpoint sobre as partes da casa e o seu conteúdo e enviem-no 

através de correio eletrónico ao professor. Os alunos deverão escolher uma personagem 

famosa que apreciem e imaginar como seria a sua casa. Para isso fazem uma breve 

descrição das partes da casa ao mesmo tempo que ilustram essa mesma descrição com 

fotos de cada assoalhada. Essas fotos podem ser retiradas da Internet, se os alunos assim 

o preferirem. 

Dependendo do tempo disponível, os alunos começam a preparar o seu trabalho 

na aula e aproveitam para tirar dúvidas com o professor. De qualquer modo, o trabalho 

terá de ser concluído em casa ou na escola e enviado por e-mail para o endereço 

eletrónico fornecido pelo professor. 
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Este trabalho correspondente à 5ª sessão vai constituir uma parte da tarefa final. 

Nessa tarefa pretende-se que os alunos façam um trabalho recorrendo a uma ferramenta 

TIC utilizada para trabalhar histórias digitais – o Microsoft Photo Story. Trata-se de um 

programa gratuito e fácil de obter e que serve para fazer apresentações de diapositivos 

com texto e música/voz. Com a ajuda desta ferramenta pretende-se estimular os alunos 

para a elaboração de um trabalho com imagens, tiradas através de uma câmara 

fotográfica por eles mesmos ou com imagens avulsas obtidas, que mostrem uma 

sequência, uma história. O mais interessante é que os alunos podem adicionar texto (em 

espanhol) e, também, música ou gravar uma narração em espanhol usando as suas 

próprias vozes. Apesar de o programa ser bastante intuitivo, o professor deverá passar 

alguns minutos explicando como ordenar e trabalhar o material. Indicações e material 

serão fornecidos ao professor cooperante de modo a orientar os alunos na execução da 

tarefa final.  

   

 

6ª sessão (45 minutos) 

 

    Autoavaliação e avaliação da unidade 

     

É solicitado aos alunos que preencham uma ficha de autoavaliação das suas 

competências/conhecimentos e de avaliação da unidade (cf. Anexo 7). 

   

 

3.2. DIÁRIO DE AULAS ASSISTIDAS 

 

 

Primeira sessão de 90 minutos (15/11/2012) 

 

     

No dia 15 de novembro de 2012, pelas 14h30, na sala 13, teve lugar a primeira 

aula com a turma F de 7.º ano. A mesma não se encontrava completa, uma vez que, no 

início da sessão, a diretora de turma chamou quatro alunos para que comparecessem no 
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Conselho Executivo. Ao que se apurou, esses alunos foram alvo de sanção disciplinar 

por terem cometido continuadamente uma falta grave.  

A receção ao professor estagiário não registou nenhuma surpresa da parte dos 

alunos, visto que os mesmos já tinham sido informados pelo professor cooperante de que 

todas as quintas-feiras, até ao final do 1.º Período, os alunos teriam aulas com o 

professor estagiário. 

De um modo geral, pode dizer-se que os alunos, na sua maioria, comportaram-se 

de forma bastante aceitável, tendo sido possível a realização de todas as atividades 

previstas no plano de aulas. Como é evidente, dada a idade imberbe dos alunos e a 

informação sobre a turma fornecida pelo professor cooperante, já se esperava que 

houvesse alguma conversa e algum ruído de fundo, o que efetivamente se veio a 

verificar. O facto é que esta condicionante não impediu que pudesse ter sido cumprido o 

programa delineado para esta primeira sessão. 

Antes de a sessão começar, o professor chegou mais cedo à sala, de modo a 

confirmar que o computador e o videoprojector estavam a funcionar em boas condições. 

Para além disso, o professor aproveitou para escrever o número da lição e o respetivo 

sumário. Este procedimento serviu para poupar alguns minutos da aula propriamente 

dita. Assim, quando os alunos foram chegando à sala, depois do toque de entrada, 

podiam ir escrevendo o sumário sem grande perda de tempo. 

Quando tocou para entrar, os alunos foram chegando e cumprimentando o 

professor estagiário, tendo-lhes sido dito para se sentarem nos seus lugares e irem 

escrevendo o número da lição, a data e o sumário. Enquanto isso, e como já foi 

sublinhado, a diretora de turma entrou na sala e pediu a alguns alunos que fossem com 

ela ao gabinete do Conselho Executivo. Após esta intervenção, o professor estagiário 

iniciou a sessão entregando aos alunos uma folha com os objetivos, as tarefas e a 

avaliação que faziam parte da unidade que iria lecionar. Trata-se de um procedimento 

que se pretende esclarecedor para os alunos de forma a maximizar o aproveitamento e 

clarificar processos. Durante uns minutos, o professor foi explicando o que pretendia 

que os alunos ficassem a saber, as tarefas que teriam de completar e o peso das várias 

componentes da avaliação. Como se calculava, levantaram-se algumas dúvidas e 

puseram-se questões da parte dos alunos, pois notou-se que ficaram um pouco 
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admirados com a formalidade deste processo. O professor tratou então de esclarecê-los o 

melhor possível de maneira a poder começar com a unidade. 

A fase de compreensão oral e escrita decorreu bem. Os alunos, na sua maioria, 

mostraram-se participativos e relativamente interessados, e as atividades propostas, 

incluindo a parte de vocabulário, foram realizadas sem qualquer tipo de problema. Após 

esta fase, prosseguiu-se, desta vez com o ponto gramatical relacionado com distinguir 

entre hay/estar/están. Também aqui os alunos realizaram o trabalho que se lhes pediu 

sem quaisquer problemas, embora tivesse sido necessário demorar um pouco mais do 

que o previsto na correção devido ao surgimento de dúvidas. Isso implicou que se 

tivesse de proceder a uma explicação suplementar. 

Terminada esta etapa, chegou finalmente a hora da atividade de expressão 

escrita. Nesta atividade, os alunos tinham de escrever pequenas frases, de acordo com as 

instruções constantes da ficha de trabalho para compor um postal. A maior parte 

conseguiu completar e entregar o exercício, muito embora alguns poucos alunos ainda 

tivessem tido de ficar mais uns minutos na sala a terminá-lo. 

Numa breve reflexão sobre a primeira aula assistida, podemos dizer que o 

planeamento delineado e executado decorreu de forma bastante satisfatória, registando-

se a cooperação e participação de uma boa parte dos alunos. Ainda assim, verificou-se 

que três ou quatro membros da turma não evidenciaram o mesmo tipo de atitudes que a 

maioria dos seus colegas. De resto, estes foram dos últimos alunos a completar o postal.  

O aspeto que nos pareceu merecer maior reflexão teve a ver com a gestão do 

tempo. Conquanto a atividade de expressão escrita só envolvesse a escrita de algumas 

frases, verificámos que os alunos poderiam ter tido mais tempo para realizar o trabalho. 

Assim, o que aconteceu foi que os mesmos levaram a cabo o exercício apenas tendo uns 

poucos minutos para a sua conclusão. Claramente, este foi um aspeto menos conseguido 

daquilo a que nos tínhamos proposto fazer e deverá ser repensado para as próximas 

sessões. 
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Segunda sessão de 90 minutos (22/11/2012) 

 

A segunda sessão teve lugar pelas 14h30 na sala 13. Desta vez, os alunos que não 

tinham vindo à aula de 90 minutos anterior já se encontravam presentes. A sessão 

decorreu como tinha sido planeado, com exceção de um aspeto sobre o qual nos 

debruçaremos mais adiante. 

Deve registar-se que nesta aula houve mais alunos a participar e a avançar com 

respostas às perguntas que lhes iam sendo colocadas. Procurou-se envolver todos os 

alunos na dinâmica da aula, mas, como é normal acontecer, há sempre alguns que se 

retraem mais por vergonha de errar e outros não estão muito interessados naquilo que se 

está a fazer. Seja como for, pareceu-nos que a dinâmica desta aula já registou algumas 

melhorias em relação à primeira.  

Da planificação previamente estabelecida, as atividades onde, de facto, a 

participação foi muito satisfatória foram aquelas que tiveram a ver com as partes de pré-

compreensão, compreensão escrita e vocabulário. Os graus de atenção e envolvimento 

vindo da parte dos alunos foi claramente maior nestas fases. Contudo, a partir das etapas 

relativas a aspetos gramaticais, esses mesmos fatores foram diminuindo 

progressivamente, ainda que a maioria dos alunos tivesse continuado a intervir 

ativamente.  

Um dos dados positivos residiu na participação, mesmo que intermitente, da 

parte daqueles alunos com comportamentos mais irrequietos e faladores. Pelo menos não 

houve necessidade de o professor ter de chamar muitas vezes a atenção. Aliás, há que 

salientar este aspeto, pois numa turma com cerca de 26 alunos, entre os 12 e13 anos, 

numa aula ao final do dia, será sempre de esperar que a concentração dos alunos não 

esteja no seu auge. 

Porém, houve um aspeto que não resultou como tínhamos planeado. Tal como 

tinha acontecido na primeira sessão, houve dificuldade em conseguir realizar a tarefa 

final com tempo suficiente. Apenas foi possível explicar aos alunos como deveriam 

realizar o trabalho. Devido a problemas logísticos, não foi possível conseguir uma sala 

com computadores. Isto implicou que os alunos tivessem de fazer o trabalho em casa. 

Para além disso, nem todos os alunos têm conta no Twitter, o que fez com que, para que 
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eles realizassem o trabalho, o professor tivesse de concordar em aceitar o texto em 

papel.  

Em resumo, devemos concluir que a sequência didática planificada, embora 

pensemos que obedece a uma lógica clara e condutora, era demasiado ambiciosa para ser 

completada numa aula de 90 minutos. Temos de reconhecer que a quantidade de 

elementos gramaticais pedida foi algo excessiva. Isto provocou que a tarefa final de 

produção escrita tenha ficado aquém do que tinha sido planeado. Este é claramente um 

aspeto que terá de ser revisto para as aulas subsequentes. 

 

Terceira sessão de 90 minutos (29/11/2012) 

 

Esta sessão teve lugar no dia 29 de novembro pelas 14h30, na sala 13, com todos 

os alunos presentes.  

A sequência planificada foi levada a cabo. Desta vez, uma significativa parte da 

turma esteve muito faladora, tendo havido um ruido de fundo quase constante. Há que 

reconhecer que foi uma sessão em que o professor teve dificuldades em conseguir captar 

a atenção de todos os alunos, dado que alguns deles estiveram quase sempre a conversar. 

Ainda assim, nota-se que há um conjunto de alunos cuja atenção é constante e que gosta 

de participar nas atividades das aulas. Os menos participativos não levantam, no entanto, 

qualquer problema em termos de comportamento.  

Um ponto que se deve salientar nesta sessão diz respeito ao vocabulário relativo 

aos meios de transporte. Nessa fase, quase todos os alunos pareceram, de uma forma ou 

de outra, revelar interesse pelas atividades propostas, tendo intervindo de forma positiva.  

Procurou-se restringir a quantidade de aspetos ligados à gramática para esta 

sessão. Já são por demais evidentes as dificuldades de concentração nesta altura do dia, 

pelo que optámos por abordar apenas um aspeto gramatical. O resultado pareceu ser 

mais favorável quando comparado com aquilo que tinha sucedido na última sessão, em 

que os alunos foram progressivamente desligando-se à medida que lhes eram 

apresentados vários conteúdos gramaticais, ainda que essenciais para a tarefa final.  

A parte escrita teve de ser mandada como trabalho de casa. Apenas houve tempo 

para mostrar um modelo daquilo que se pretendia que os alunos escrevessem e os 
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diversos items relacionados com o vocabulário e a gramática que foram dados até esse 

momento e que deveriam ser incluídos nos textos. O ideal para a realização deste 

trabalho teria sido numa sala de informática, com computadores disponíveis em 

quantidade suficiente para que os alunos pudessem escrever os seus textos e pudessem 

enviá-los para a morada de correio eletrónico do professor. Infelizmente, por motivos de 

logística, não tem sido possível, pelo que a única solução é que os alunos realizem o 

trabalho em suas casas ou nos computadores da escola noutra altura e os enviem ao 

professor.  

Em resumo, pensamos que, apesar de alguma agitação e conversa constantes, os 

objetivos propostos para esta aula, tendo em linha de conta o plano traçado, foram 

alcançados, uma vez que a maior parte dos alunos demonstrou ter entendido aquilo que 

foi sendo pedido. O trabalho escrito que terão de enviar será uma forma mais cabal de 

constatar se aquilo que revelaram ter aprendido foi ou não foi efetivamente assimilado.  

 

Quarta sessão de 90 minutos (06/12/2012) 

 

Até agora esta foi, sem dúvida, a sessão mais atribulada. Por duas razões 

essenciais: em primeiro lugar, porque a aula teve de ser interrompida durante mais de 

uma dezena de minutos, por os alunos terem de tirar uma fotografia para a escola; em 

segundo lugar, porque, talvez por se aproximarem as férias de Natal, os alunos tornam-

se cada vez mais irrequietos e faladores, sendo um pouco complicado conseguir fazer 

com que tenham níveis de concentração minimamente aceitáveis.  

Em relação ao primeiro motivo aduzido, devemos salvaguardar o facto de que o 

professor da turma só no próprio dia é que foi informado de que a mesma teria de tirar 

uma fotografia naquela hora, logo por azar coincidindo com a aula de Espanhol. Como 

dissemos, perdeu-se praticamente um quarto de hora, o que obviamente veio a 

influenciar no plano previsto para esta sessão. Ora, isto coloca um problema bastante 

grande, uma vez que o plano para a próxima sessão era um tanto ou quanto extenso e o 

facto de ter de concluir esta aula vem a complicar o planeamento. Isto faz com que tenha 

de haver ajustamentos. Tentaremos fazer com que a realização da tarefa final não saia 

comprometida por esta mudança na planificação das aulas. 
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Após essa interrupção forçada, tentámos retomar a sequência planeada para esta 

sessão e, ainda assim, pensamos que conseguimos alcançar alguns dos objetivos 

previstos. Neste ponto, temos de destacar algo que começou por ser um problema, mas 

que foi superado com algum sucesso. Referimo-nos aos exemplos relacionados com as 

indicações de direções e o vocabulário constante. Inicialmente tinhamos pensado ilustrar 

este tema através de um jogo de computador em que um autocarro circulava por uma 

cidade transportando passageiros. A ideia era exibir um exemplo de transporte público 

(autobús) e as diferentes direções em que circulava pela cidade. Infelizmente, devido a 

problemas logísticos, esta atividade teve de ser rejeitada. Em vez de isso, optámos por 

utilizar os próprios alunos e a sala de aula para pôr em prática o vocabulário sobre 

direções e os seus marcadores funcionais. Dessa forma, fomos capazes de envolver os 

próprios alunos, o que por sua vez despertou a sua atenção e interesse, já que houve mais 

alunos a participar do que aquilo que tem acontecido até aqui. Quanto a nós, este foi 

efetivamente o aspeto mais positivo a salientar desta quarta sessão. 

Perante os condicionalismos referidos, não houve possibilidade de levar a cabo a 

tarefa final, o que terá de ser feito para a sessão seguinte.  

 

Quinta sessão de 90 minutos (03/01/2013) 

 

A última sessão da unidade didática teve lugar no primeiro dia de aulas do mês 

de janeiro. Com exceção de dois alunos, todos os outros estiveram presentes. Talvez por 

ser o primeiro dia de aulas depois das férias de Natal, notou-se que os alunos estavam 

muito mais conversadores do que o habitual. Se juntarmos a isso o facto de a aula de 

Espanhol ser a última do dia, tornou-se uma missão difícil controlar os alunos. 

Como foi referido no resumo da sessão anterior, por motivos imprevistos, fomos 

obrigados a ter de dar a tarefa correspondente à quarta sessão no começo da quinta. 

Assim o fizemos, explicando o objetivo e os procedimentos a adotar e fornecendo um 

modelo textual para a tarefa. Esclarecida esta parte, demos início à sessão. O plano 

previsto foi levado a cabo, desta vez sem interrupções alheias à aula, tendo sido 

cumprida a sequência planificada. Falámos dos tipos de habitação; apresentámos as 

partes de uma casa e demos alguns exemplos de objetos que podemos encontrar em cada 
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assoalhada. Durante este processo, os alunos leram ainda pequenos textos sobre 

anúncios de aluguer de casas. Tivemos tempo para falar sobre marcadores espaciais e 

ilustrar os mesmos. Nesta fase, recorremos à colaboração de um dos alunos da turma. 

Gerou-se um ambiente de boa disposição e houve alguns risos à medida que o professor 

e o aluno iam mostrando cada um dos itens lexicais. Após esta etapa, os alunos levaram 

a cabo uma atividade em que tiveram que utilizar elementos de quatro colunas e formar 

frases utilizando os respetivos marcadores espaciais, tendo-se feito posteriormente a 

correção desse exercício. Finalmente, apresentámos e explicámos em que consistia a 

tarefa final da aula e como é que os alunos deveriam proceder para a elaborarem. De 

notar que, na sessão anterior, já tínhamos pedido aos alunos que, durante as férias, 

aproveitassem para arranjar fotos de partes da casa, de maneira a adiantarem trabalho e a 

terem o material necessário para a execução desta tarefa e, consequentemente, da tarefa 

final.   

 

Sexta sessão de 45 minutos (10/01/2013) 

 

Esta última sessão foi marcada com o professor cooperante para poder levar a 

cabo a autoavaliação com os alunos. Os alunos tiveram de preencher um questionário 

que se encontrava dividido em duas partes: na primeira, os alunos deveriam opinar 

acerca de diferentes aspetos que estruturaram a unidade didática; na segunda, os alunos 

puderam comprovar o que aprenderam e os domínios onde revelam maiores 

dificuldades. 

A realização da ficha de auto-avaliação necessitou de quase todo o tempo da 

sessão. Mesmo nesta última aula connosco, alguns dos alunos continuaram a exibir mau 

comportamento e a fazer muito ruído.  

No tempo que faltou ainda tivemos oportunidade de, mais uma vez, rever com os 

alunos um modelo do trabalho relativo à tarefa final, procurando esclarecer eventuais 

dúvidas que ainda pudessem subsistir. O professor cooperante já tinha feito isto na aula 

de 45 minutos, na terça-feira, mas achámos que seria benéfico efetuar uma revisão 

daquilo que se pretendia para a tarefa final e de como a deveriam elaborar.  
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Concluímos a sessão e despedimo-nos dos alunos, agradecendo a sua 

colaboração no nosso trabalho 

 

3.3.  O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

No que diz respeito à avaliação adotada para esta unidade didática, optámos por 

dois tipos de avaliação: a avaliação contínua-formativa e a autoavaliação. Dado que a 

abordagem que fizemos se fundamentou no ensino da língua baseado por tarefas 

(ELBT), entendemos que estes tipos de avaliação vão ao encontro das recomendações 

que são feitas pelos programas da disciplina e pelo QCER. São acima de tudo tipos de 

avaliação que colocam o aluno no centro do processo e que delegam nestes uma maior 

responsabilidade na construção e controlo do seu processo aprendizagem. De acordo 

com o Programa e Organização Curricular de Espanhol para o 2º Ciclo do Ensino 

Básico (1997), isso “permite ao aluno controlar em pequenos passos a sua 

aprendizagem, consciencializar os seus progressos e as suas dificuldades, não acumular 

deficiências e lacunas, refletir sobre os seus erros para ensaiar outros caminhos.”(p. 33) 

Em virtude de o tema da nossa unidade didática incidir sobre a motivação para a 

escrita utilizando recursos tecnológicos e as redes sociais, não faria sentido termos 

escolhiro um tipo de avaliação sumativo final. Considerando que um teste não teria 

permitido aferir com um grande grau de acuidade e de fiabilidade o trabalho que os 

alunos foram desenvolvendo no âmbito da escrita. Um teste visa, sobretudo, classificar o 

trabalho de um aluno numa única prova, classificando o aluno numa escala. Não é difícil 

perceber as carências deste intrumento de avaliação, pois existe sempre a possibilidade 

de o aluno se encontrar, por um qualquer motivo, incapaz de refletir aquilo que aprendeu 

e deixar constância disso naquela prova, naquele dia e naquela hora. Esta noção foi 

defendida por Cabral (2010) ao referir que:  

[…] a competência em línguas não se mede num único teste escrito, realizado num curto espaço 

de tempo, num contexto intimidatório, e muitas vezes ameaçador do auto-conceito dos 

indivíduos, como é o dos exames finais. Uma língua avalia-se num processo contínuo, em 

diversas dimensões (orais e escritas), com recurso a diferentes instrumentos de observação e 

análise do desempenho dos alunos nas situações reais de aprendizagem e uso dessa língua. (p. 

151)  
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Em segundo lugar, o nosso tema trata da motivação para a escrita através do 

recurso às TIC’s, pelo que uma prova final não possibilita aferir a receção dos alunos à 

utilização destes meios para os levar a escrever. Pelo contrário, pensamos que o que faz 

mais sentido, tendo em conta estas premissas, é a adoção de um tipo de avaliação 

contínuo e progressivo, cujo principal instrumento de análise de resultados seja o 

portefólio. Trata-se de um instrumento valioso, não só para o professor que tem de 

adotar estratégias de remediação caso verifique problemas comuns e continuados, mas 

sobretudo para os próprios alunos que assim dispõem da oportunidade de observar, 

analisar e refletir sobre os produtos que elaboram e os resultados que estes evidenciam 

ao longo de um determinado período de tempo. Por outras palavras, os alunos têm de 

adotar uma postura ativa na construção do seu conhecimento. Bordón (2006) acrescenta 

que:  

[…] el hecho de que al tener que producir un número variado de textos escritos para formar la 

carpeta, se tiene una visión más amplia y profunda de las habilidades de los estudantes, así como 

de su desarrollo y 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.” (p. 290)  

Deste modo se constata que a fiabilidade que uma avaliação contínua e formativa 

proporciona é muito diferente dos resultados evidenciados por uma avaliação baseada 

numa prova final. Por estes motivos, o portefólio é um instrumento que tem vindo a 

ganhar uma relevância cada vez maior no ensino das línguas, tanto das estrangeiras 

como da própria língua materna, afigurando-se como um instrumento que possibilita ao 

professor tomadas de decisão no que concerne à avaliação dos alunos e que espelha de 

uma forma bastante mais fiel os diferentes estádios de competências que estes últimos 

revelam. 

Como foi dito no início, houve dois elementos que constituíram o alicerce sobre 

o qual se fundamentou a nossa avaliação: a observação direta dos diversos aspetos que 

fazem parte da atitude dos alunos em contexto de sala de aula, através do recurso a uma 

grelha de observação própria para a anotação dessas categorias (cf. Anexo 9, p. 234), e a 

ralização das tarefas didatizadas
12

, consistentes em pequenos textos narrativos que 

tinham por objetivo proporcionar situações realistas de produção escrita através de 

                                                        
12 É possível ver exemplos de algumas das tarefas realizadas pelos alunos no anexo 10. 
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meios tecnológicos muito em voga (computador, telemóvel), meios esses com os quais a 

grande maioria dos alunos, se não todos, se encontra familiarizada. Cada uma destas 

tarefas de teor comunicativo, juntamente com aquelas de apoio linguístico, serviram de 

preparação para a tarefa final, mais global, que visou o recurso a um programa de 

apresentação informático muito mais dinâmico e completo que o PowerPoint: o 

Microsoft Photo Story. Com a ajuda deste programa os alunos elaboraram um trabalho 

no qual puderam aplicar o que aprenderam durante as sessões desta unidade didática. 

A avaliação foi dividida em dois conjuntos de critérios: a avaliação do domínio 

cognitivo e a de motivação e atitudes. No primeiro incorporámos a realização das tarefas 

propostas; no segundo, o comportamento, as atitudes na sala de aula, a participação nas 

atividades das aulas e a auto-avaliação. No início da primeira sessão, distribuímos uma 

folha (cf. Anexo 9, ficha de trabalho Objetivos, Tareas y Evaluación) e explicámos 

como se iria desenrolar a avaliação da unidade didática. Nessa folha, explicitámos os 

objetivos que pretendíamos que os alunos alcançassem no final da unidade, as tarefas 

sequenciadas que teriam de realizar, com os respetivos prazos de entrega, bem como a 

avaliação e o peso dado a cada um dos domínios a que já tivemos oportunidade de 

aludir. 

No entanto, uma das grandes dificuldades com que nos deparámos esteve 

relacionada com o facto de uma boa parte dos alunos não ter realizado as tarefas que 

tinham sido indicadas, dificultando assim o feedback do professor sobre os problemas e 

progressos, assim como a possibilidade de sugerir atividades de remediação, caso fosse 

necessário. De resto, pareceu-nos que, com algumas exceções, alguns dos alunos não 

pareceram levar estas aulas muito a sério, havendo alguns que poucas vezes estiveram 

presentes nas sessões ministradas. Como é evidente, a avaliação desses alunos fica posta 

em causa pelo tipo de atitudes que evidenciaram ao longo da unidade didática. 

Quanto à auto-avaliação, fornecemos aos alunos uma ficha dividida em duas 

partes: numa primeira, pediu-se aos alunos que dessem a sua opinião em relação a 

alguns dos aspetos da unidade didática, a saber: as atividades e tarefas, o processo de 

construção da unidade, o uso da língua e o resultado final; na segunda parte da ficha, 

pedia-se que auto-avaliassem as suas competências tendo em conta os vários objetivos 

funcionais, gramaticais, léxicos e discursivos contemplados na unidade. Tentámos 
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construir esta segunda parte da ficha recorrendo a exercícios que tivessem um caráter 

essencialmente comunicativo. Pensamos que, no cômputo geral, isso foi feito, embora 

tenha havido aspetos, nomeadamente a nível gramatical, em que o elemento 

comunicativo dos exercícios elaborados não tenha estado tão presente. Com efeito, 

reconhecemos que se trata de um aspeto que terá de ser progressivamente melhorado. 

Na primeira parte da ficha, quisemos saber a opinião dos alunos sobre o papel 

dos recursos tecnológicos e das redes sociais como fatores de motivação para as 

atividades ligadas à escrita. Colocámos três questões. Na primeira, perguntámos se lhes 

tinham agradado as tarefas de escrita utilizando o correio eletrónico, o Twitter, os sms e 

o Microsoft Photo Story. Cerca de 43% dos alunos mostraram-se agradados com o uso 

destes recursos, tendo ainda 33,3% respondido que quase sempre foi do seu agrado. Não 

o fizemos, mas teria valido a pena pedir que especificassem em que medida é que não 

ficaram agradados, dado que isso seria uma forma de o próprio professor poder alterar 

algumas situações cuja receção não foi tão positiva, muito embora, inicialmente, a 

intuição do professor tivesse previsto outra coisa. 

 

                     

Gráfico 4: Opinião dos alunos relativamente às tarefas de escrita com recurso a TIC. 

 

No que diz respeito às atividades conduzidas, verificou-se pelo índice de 

respostas do questionário que houve uma maior dispersão daquelas  que os alunos 

consideraram ter sido as mais interessantes. Neste ponto, ao contrário do que talvez 

fosse expectável, nem todos os alunos acharam que as atividades com recurso a meios 

tecnológicos tenham sido as mais interessantes. Contudo, e ainda assim, verificou-se que 



102 

 

as tarefas relacionadas com os sms e o Microsoft Photo Story despertaram maior 

interesse. De registar que, no nosso plano inicial, também constava a utilização do 

Facebook. Porém, dadas as idades dos alunos, chegámos à conclusão de que seria 

melhor não usarmos essa rede social, uma possibilidade que se poderia contemplar com 

alunos mais velhos.  

 

Gráfico 5: Atividades que os alunos acharam mais interessantes. 

 

Em relação à questão sobre se pensavam que o recurso a estas ferramentas era 

motivador para levar os alunos a escreverem, observou-se que 66% dos alunos 

respondeu afirmativamente. Dentre as justificações que apresentaram para essa situação, 

destaca-se o facto de os alunos referirem que já utilizam estas ferramentas no seu 

quotidiano, o que, por certo, lhes permite uma maior familiarização com este tipo de 

meios e a consequente motivação que resulta do uso das mesmas. 

                  

Gráfico 6: Opinião sobre a motivação para a escrita usando as TIC. 
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No que diz respeito às outras áreas da unidade didática inquiridas aos alunos, 

deve assinalar-se que a grande maioria respondeu que as atividades e tarefas lhe 

pareceram adequadas ao tema da unidade e os materiais foram diversificados e 

adequados. Admitiram que houve uma sequenciação lógica nos passos que compuseram 

o processo. No que concerne ao uso da língua, a maioria dos alunos afirmou que esta 

unidade foi útil para melhorar o seu espanhol e, em particular, o seu vocabulário. Na 

área respeitante aos resultados, muitos dos alunos acharam que as atividades/tarefas 

propostas foram sempre ou quase sempre adequadas em relação àquilo que se pretendia 

como tarefa final. Uma grande maioria manifestou-se satisfeita com o trabalho 

desenvolvido e os resultados do mesmo, apesar de reconhecerem que têm de mudar o 

seu comportamento durante as aulas e de melhorar, sobretudo, nos domínios da 

oralidade e da escrita. 

 

 

3.4.  REFLEXÃO CRÍTICA   

Ao fazer uma súmula do trabalho desenvolvido ao longo dos seminários de IPP3 

e IPP4, devemos salientar que se tratou de um processo moroso, difícil e que foi sujeito 

uma série de alterações que tentaram levar em consideração muitos dos aspetos teóricos 

tratados ao longo do seminário de IPP3. Mais concretamente, no que concerne a este 

seminário, chegamos à conclusão de que o trabalho levado a cabo teve o mérito de 

chamar a nossa atenção para um conjunto de situações que não se enquadram no ensino 

da língua baseado em tarefas (ELBT) e que, devido a uma série de fatores, ainda se 

encontram presentes nas planificações e execução que alguns de nós, já professores, e 

com a aprendizagem centrada em outras teorias e abordagens, sente ainda alguma 

dificuldade em libertar-se de certos princípios que nos foram incutidos. Porém, sabemos 

que a aplicação dos fundamentos que norteiam a abordagem centrada na aprendizagem 

por tarefas requer uma adaptação progressiva que não se consegue de imediato. Esta 

visão é corroborada pela própria autora Sheila Estaire (2011, p. 16) que recomenda aos 

professores que vão integrando e trabalhando alguns dos princípios que subjazem o 

ELBT de forma refletida e parcial, dado que é difícil a familiarização com todos os 
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aspetos tratados e tentar pô-los em prática num curto espaço de tempo. Dito isto, e após 

a execução da unidade didática, é-nos possível efetuar uma análise acerca de como 

decorreram as sessões, assim como dos aspetos mais e menos positivos. Como em 

qualquer empreendimento sujeito à conceção de um plano prévio, a verdade é que 

existem situações que, por determinados motivos, fazem com que algumas das ideias 

postas no papel não sejam traduzidas da melhor maneira ou apresentem resultados 

inesperados. De resto, muitas das vezes esse tipo de ocorrências conduz à necessidade de 

alterações ao plano que tinha sido previamente estabelecido. Cremos que tais cenários 

são passíveis de ocorrer em virtude da natureza da profissão docente. De facto, os 

professores não estão a lidar com objetos inanimados, mas sim com seres de carne e 

osso, com vontades e gostos próprios, e isso origina situações em que as respostas dos 

alunos são muitas vezes imprevisíveis. Nessa medida, isso constitui também um desafio 

para que o professor não se esqueça de que, não obstante ter um plano pré-concebido, 

este não pode ser inflexível. O professor deve moldar-se às circunstâncias que se lhe 

apresentam. 

Em face dos pressupostos acima enunciados, julgamos que é deveras pertinente 

uma reflexão sobre o desenrolar de processos e os resultados decorrentes da 

implementação dos mesmos. Como afirma Cabral (2010): 

(…) os candidatos a professores de línguas necessitam desenvolver conhecimentos e 

competências de natureza psicossocial e pedagógica, orientadas para a ação educativa, que 

pressupõem (…) o domínio de um repertório de técnicas de observação e análise que lhes permita 

descrever, analisar e refletir sobre os processos de ensino e de aprendizagem, de modo a 
identificar e a resolver (se não a antecipar) problemas no quotidiano da sua prática letiva. (p. 33) 

Um candidato a professor deve procurar demonstrar algum poder de reflexão 

sobre o seu desempenho, sobre o desenvolvimento da unidade didática que lecionou e 

sobre a receção e participação da turma que teve a seu cargo.  

De uma forma geral, podemos afirmar que o conjunto de sessões que 

ministrámos decorreu de forma satisfatória. Quanto aos aspetos mais positivos, deve ser 

destacado o bom relacionamento com o grupo de alunos que tivemos à nossa frente. 

Uma boa parte dos alunos pareceu simpatizar. Pensamos que isto deveu-se à forma clara 

e concisa como tentámos transmitir as diversas indicações aos alunos, e também pela 

maneira como nos dirigimos a eles e respondemos às suas dúvidas.  
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Apesar de notarmos que em todas as sessões houve um determinado número de 

alunos que faltava, tentámos  na medida do possível, pois era um grupo de alunos 

bastante numeroso , fomentar a interação e a participação em todas as atividades e 

tarefas. Deslocámo-nos pela sala de aula e procurámos atender às várias solicitações dos 

alunos e verificar a sua progressão durante as atividades. Utilizámos meios audiovisuais 

e alguns meios informáticos disponíveis na mesa do professor. Pensamos ter organizado 

uma unidade didática coerente tendo em vista algumas necessidades reais futuras dos 

alunos em contextos sociais e laborais e, partindo dessa premissa, procurámos instilar 

nos alunos alguma motivação pela escrita recorrendo a algumas ferramentas 

informáticas e às redes sociais. Tê-lo-emos conseguido num ou noutro caso e, decerto, 

não teremos sido bem sucedidos noutros.  

Achamos, igualmente, que tivemos uma postura que consideramos ser a mais 

adequada ao papel de um professor de LE, isto é, procurámos comunicar quase sempre 

com os alunos na língua alvo, exceto em situações em que nos pareceu que os 

esclarecimentos prestados na língua materna seriam mais benéficos, tendo em conta que 

se trata de um grupo de alunos que se encontra a aprender a língua espanhola pela 

primeira vez. Por essa razão, e também por terem, na sua maioria, treze anos de idade, 

julgamos que é recomendável por vezes fornecer explicações na LM, para tornar mais 

eficaz a compreensão. 

Entre os pontos mais fracos, reconhecemos que houve aspetos que deverão ser 

corrigidos e melhorados no futuro, nomeadamente no que diz respeito dos métodos e 

procedimentos mais diretamente relacionados com o ELBT. O foco no comunicativo e a 

coerência metodológica tem de estar presente em qualquer atividade ou tarefa que 

venhamos a propor. Para a tarefa final apresentar um real cariz comunicativo, é muito 

importante que as várias fases conduzam efetivamente à sua consecução e não acabem 

por incidir nos erros próprios de um ensino por contenidos. Na nossa opinião, devemos 

reconhecer que, a título de exemplo, as atividades gramaticais ainda denotaram uma 

mecânica pouco ou nada comunicativa. De resto, se formos analisar e classificar a nossa 

unidade didática, temos de reconhecer que esta se enquadra dentro de uma perspetiva 

comunicativa que privilegia um enfoque mais linguístico, ou seja, a sequência da 

unidade é estabelecida a partir de conteúdos linguísticos – gramaticais e nocio-
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funcionais. Como frisa Estaire (2011, p. 2) a propósito das primeiras propostas da 

abordagem comunicativa, ainda dentro do enfoque nocio-funcional, desenham-se 

actividades comunicativas a partir das quais se trabalham os conteúdos apresentados 

seguindo a sequência APP (apresentação, prática e produção). Nessa medida, embora a 

nossa unidade didática evidencie um caráter comunicativo, somos obrigados a 

reconhecer que esse mesmo caráter é ainda fraco, quando comparado com uma 

abordagem por tarefas, em virtude da metodologia utilizada estar mais orientada para a 

precisão do que propriamente para a fluência (Ellis, 2005, p. 11). Isto não significa que, 

pontualmente, não tenha havido uma ou outra atividade que se tenha aproximado do 

objetivo preconizado pela abordagem por tarefas, mas a verdade é que ainda se nota 

alguma dificuldade da nossa parte em libertarmo-nos de uma conceção de forte 

influência estruturalista. De certa forma, a mesma nota crítica também pode ser 

endereçada à forma como algumas das atividades relativas ao vocabulário foram 

construídas, ainda que sintamos que houve algumas melhorias nesta vertente. 

Acreditamos que este é um dos nossos reptos no futuro. Aliás, tal como refere Estaire 

em entrevista, é fundamental ter a consciência de que há que aprender para o uso e 

através do uso
13

. É precisamente esta noção essencial que devemos ter sempre presente 

durante o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem e que é, no fim de 

contas, o paradigma orientador do ensino da língua baseado em tarefas (ELBT).  

As tarefas finais para cada uma das aulas assistidas centraram-se, sobretudo, na 

interação escrita. Como tivemos oportunidade de aludir no primeiro capítulo do nosso 

trabalho, apesar de o tema do nosso relatório incidir na expressão escrita, a verdade é 

que o estádio ainda muito elementar dos alunos tornava difícil avançar para uma 

produção escrita média ou extensa. Daí que, se tivéssemos que modificar algo, 

procuraríamos ter esse aspeto em conta e proporíamos tarefas que privilegiassem, em 

exclusivo, o desenvolvimento da comunicação interativa e, nomeadamente, a interação 

escrita.  

Um outro aspeto em que não fomos bem sucedidos teve a ver com a realização 

das tarefas finais de cada sessão fora do espaço de aula. Com efeito, a nossa ideia era a 

de tentar fazer com que os alunos iniciassem as tarefas ainda dentro do tempo da aula, 

                                                        
13

 Cf. entrevista a Sheila Estaire em 23/11/2011, http://www.youtube.com/watch?v=RaiVIppG2FI 
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mas, infelizmente, isso acabou por não acontecer, com exceção da primeira sessão. A 

primeira conclusão que tal observação permite retirar é a de que, ou os tempos de aula 

não foram bem geridos por parte do professor dentro do plano traçado, ou esse mesmo 

plano foi demasiado ambicioso e enfermou de um excesso de atividades. No que 

concerne à primeira possibilidade, admitimos que, por vezes, sentimos alguma 

dificuldade em cumprir os tempos estipulados para cada uma das fases. Por outro lado, 

decidimos que não faria qualquer sentido queimar etapas só para realizar as tarefas ainda 

durante as aulas. Isso só levaria a que os alunos não estivessem depois em condições de 

cumprir aquilo que se pedia em cada uma das tarefas, pois não teriam aprendido. Em 

relação à possibilidade de termos sido demasiado ambiciosos e otimistas quanto à nossa 

planificação, reconhecemos que, efetivamente, a quantidade de atividades destinadas a 

cada sessão terá sido extensa. Em todo o caso, julgamos que a estrutura da nossa 

planificação para esta unidade está correta, é lógica na sua sequenciação e é coerente em 

relação às tarefas finais de cada sessão e à tarefa final. O grande problema residiu no 

número de aulas de que dispusemos para poder explanar uma unidade didática. 

Acreditamos que aquilo que lecionámos ao longo destas cinco sessões necessitaria de 

mais aulas se estivéssemos num contexto menos restrito.  

Devemos assinalar ainda um outro aspeto que resulta das tarefas finais e que se 

enquadra na perspetiva do tempo despendido para poder levar a cabo as correções e as 

avaliações. Neste ponto, socorremo-nos da distinção estabelecida por Ortega Ruiz entre 

avaliação e correção, a fim de justificar a sua complementaridade. Enquanto que a 

avaliação trata principalmente de emitir um juízo acerca das características, neste caso 

concreto, de produtos escritos, já a correção incide sobre a utilização de dados obtidos a 

partir dos erros de modo a que os alunos compreendam os aspetos onde têm mais 

dificuldades e possam corrigi-los (1994, p. 2). Estes dois aspetos são fundamentais no 

trabalho a realizar com os alunos e devem ser parte do processo de avaliação. Tal como 

já foi mencionado, também aqui seria necessário dispor de mais tempo para poder levar 

a cabo um processo avaliativo mais interativo e pedagógico. 

Um outro ponto que entendemos ser objeto de crítica prende-se com o facto de 

não se vislumbrar na planificação qualquer preparação prévia destinada à escrita em si. 

De facto, essa observação é pertinente e tem razão de ser. Se vamos centrar a nosso foco 
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na expressão escrita, seria de todo recomendável que destinássemos uma parte da aula a 

exercitar as várias fases que envolvem o processo de escrita. Embora tenhamos plena 

consciência desta opção tomada, a verdade é que essa crítica, muito embora faça sentido 

como já referimos, seria mais judiciosa se tivesse em linha de conta o número reduzido 

de aulas assistidas e, na nossa opinião, a manifesta dificuldade em colocar em prática 

uma planificação bem estruturada que incluísse essas fases em todas as sessões. 

Reconhecemos que, ao explorar a destreza relacionada com a escrita devemos ter sempre 

em consideração uma fase preparatória, que antecede o produto final, que precisa de 

tempo para ser realizada e que, por esse mesmo motivo, será muito mais viável se for 

efetuada num contexto “real”, isto é, dentro de uma sequência de aulas com o tempo 

necessário para a levar a cabo. Além do mais, julgamos que a extensão dos textos que os 

alunos foram produzindo os situa ainda numa fase embrionária da expressão escrita  

como não poderia ser de outro modo , pelo que isso fez também com que não nos 

tivéssemos preocupado em demasia com a introdução desse processo. 

No que toca à expressão oral, é possível comprovar pela observação da 

planificação que não dedicámos nenhuma atividade que promovesse essa destreza em 

específico. Mais uma vez, e tal como aconteceu em relação ao processo de escrita, 

também aqui levámos a cabo uma reflexão sobre o nossos objetivos principais e a 

maneira como iríamos conjugar as várias atividades que era nossa intenção implementar 

e chegámos à conclusão de que uma atividade de expressão oral iria impedir a realização 

de muitos outros exercícios. O fator tempo foi novamente determinante na nossa 

decisão.  

Recentrando a nossa atenção nos aspetos positivos, devemos registar com agrado 

que houve alunos que se empenharam em realizar as tarefas propostas e puderam, desta 

forma, pôr em prática os conhecimentos que entretanto foram adquirindo ao longo das 

sessões. Mesmo tomando em consideração alguns erros verificados nos trabalhos, é 

bastante compensador observar os produtos derivados dos trabalhos dos alunos. 

Pensamos que é nestas alturas que, com alguma humildade, tomamos consciência de que 

talvez o nosso trabalho tenha sido aproveitado de alguma modo, se não por todos os 

alunos, pelo menos por alguns deles. Alguns exemplos desses trabalhos podem ser vistos 

no anexo 10.  
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Outro aspeto que consideramos positivo é que houve da nossa parte um esforço 

para facultar aos aprendentes amostras de língua reais e proporcionar-lhes tarefas 

recorrendo à utilização de instrumentos tecnológicos que já fazem parte do seu 

quotidiano.  

Não temos dúvidas de que a nossa unidade didática pode ser melhorada, 

sobretudo no que diz respeito a uma estruturação que siga realmente os princípios 

formulados pelo ELBT, procurando dessa forma dar uma maior primazia ao aspeto 

relacionado com a autenticidade comunicativa. Nessa medida, poder-se-á propor 

atividades cujo contexto possibilite aos alunos participar em atos autênticos de 

comunicação em sala de aula, relegando os exercícios de pendor gramatical para um 

plano mais secundário, ocupando menos tempo durante as sessões, o que vai permitir 

libertar mais tempo para planificar e levar a cabo diversas tarefas de cariz 

verdadeiramente comunicativo e que façam uso dos vários meios tecnológicos que 

favorecem a interacção comunicativa entre os alunos. Seguindo ainda esta linha de 

pensamento, também julgamos que as tarefas finais devem deixar mais espaço para a 

criatividade dos alunos e não serem tão prescritivas e modeladoras, uma característica 

que foi evidente nas tarefas da nossa unidade didática. Para além de tudo isto, achamos 

que a tentativa de diversificação do uso de ferramentas tecnológicas pode contribuir de 

maneira decisiva para alternar o trabalho em aula, não dando azo a que se possa instalar 

um sentimento de rotina e de tédio, o que acaba por gerar desinteresse e desmotivação. 

Por último, nunca é demais reforçar a ideia de que a negociação das tarefas entre 

professor e alunos deve ser tida em conta, uma vez que o envolvimento dos alunos na 

tomada de decisão dos tipos de tarefas, assim como da avaliação, possibilita que um 

aspeto importante como a responsabilidade pela própria aprendizagem lhes possa ser 

incutido e fazer parte da sua própria avaliação.  
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CONCLUSÕES    

   

Após termos concluido todo o processo que conduziu à elaboração do presente 

relatório, pensamos ser pertinente fazer algumas observações sobre as expetativas antes 

da realização das aulas assistidas e da execução do enquadramento teórico do nosso 

tema, assim como das impressões que colhemos de todo o trabalho levado a cabo.  

     Um dos objetivos que se prendem com o tema do relatório centra-se no âmbito 

das novas tecnologias e das possibilidades que estes instrumentos encerram como meios 

propícios ao desenvolvimento da motivação dos alunos, no caso concreto, para a prática 

da destreza associada à expressão escrita. Nessa perspetiva, partimos com a esperança, 

baseada numa observação da realidade circundante, de que o facto de os alunos 

dedicarem bastante do seu tempo à comunicação através de diversos meios tecnológicos 

como os telemóveis e computadores, entre outros, poderia ser encarado como um aspeto 

positivo que há que procurar aproveitar em prol dos objetivos que os professores têm em 

relação aos seus alunos. Em vez de os professores se preocuparem em tentar fazer ver 

aos seus alunos que não devem olhar para o telemóvel ou enviar mensagens durante as 

aulas, poderiam aproveitar essa relação dos alunos com os meios tecnológicos e utilizá-

la em seu próprio benefício, isto é, em benefício dos seus alunos, propondo atividades e 

tarefas que fizessem uso desse material. Com que objetivo? Com o objetivo de motivar 

os alunos para a prática de destrezas comunicativas. Foi com base neste pressuposto que 

procurámos aferir a recetividade dos alunos da turma de aulas práticas para exercitar um 

pouco a sua escrita recorrendo a alguns meios tecnológicos.  

O que pudemos verificar, no balanço efetuado das aulas práticas, foi de certa 

forma inconclusivo, em virtude da adesão dos alunos ter ficado aquém do inicialmente 

esperado. Porém, no nosso entendimento, isso não significa necesariamente que muitos 

dos alunos que não aderiram não o tenham feito por não gostar de usar as novas 

tecnologias mas antes devido a fatores que se prendem com as suas próprias conceções 

em relação à importância que atribuem às práticas de escrita, à sua relação com o 

trabalho em sala de aula (e fora de aula), à perceção no que toca ao conjunto de aulas 

ministradas pelo professor estagiário, entre outros fatores possíveis. Aqui também 

podemos mencionar outras circunstâncias que se podem ter revelado fundamentais e que 
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tiveram a ver com o facto de alguns dos alunos terem faltado às aulas e de não terem 

eles próprios meios para adquirir alguma tecnologia. Como se pôde comprovar através 

dos questionários, existe um número considerável de alunos da turma cujos pais 

possuem um nível económico muito baixo. Em face destes aspetos, consideramos que os 

resultados obtidos estão longe de corresponder às expetativas inicialmente acalentadas 

quanto à correspondência entre a utilização das novas tecnologias e a motivação que 

estas podem suscitar no que concerne às práticas de escrita.   

     Outro dos objetivos deste trabalho foi o de especificar e fundamentar as várias 

etapas que compuseram a unidade didática que tivemos de lecionar neste semestre. 

Tentámos que a nossa planificação se guindasse por alguns dos princípios que estão na 

base do método comunicativo e que, de resto, se encontram estipulados no Programa e 

Organização Curricular de Espanhol do Ensino Básico de 3º Ciclo e no Quadro Comum 

Europeu de Referência das Línguas.  

     Contudo, este trabalho serviu igualmente para tomarmos consciência dos vários 

aspetos que devem ser tidos em conta por parte do professor aquando da planificação de 

uma determinada unidade didática. Foi crucial, pelo menos no que nos diz respeito, para 

reexaminar uma série de ideias feitas que tínhamos bastante arreigadas e que, em virtude 

de todo o trabalho envolvido na construção e posta em prática desta unidade didática 

fomos obrigados a alterar as nossas conceções prévias. Acreditamos que houve aspetos 

que consideramos terem sido bem conseguidos mas não renegamos as nossas falhas e as 

áreas que carecem de ser melhoradas. Consideramos que as nossas insuficiências devem 

ser reconhecidas e analisadas de modo a podermos colmatá-las tanto quanto possível e 

conseguirmos evoluir naquilo que pretendemos que é, no fim de contas, sermos 

professores competentes. Nessa medida, seria incorreto da nossa parte, para além de 

revelar falta de humildade e uma boa dose de ignorância, pretendermos que a unidade 

que levámos a cabo e todo o trabalho e enquadramento teórico que a suporta se 

encontram bem feitos. Tentámos, dentro de um conjunto de condicionalismos, realizar 

um trabalho que, ainda que de uma forma modesta, pudesse acima de tudo refletir sobre 

um conjunto de questões que giram em torno da utilização das novas tecnologias num 

contexto pedagógico e as possibilidades que as mesmas oferecem tanto a professores 

como a alunos. Somos conscientes de que muito mais haveria por dizer neste domínio e 
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que nos limitámos apenas a aflorar alguns aspetos que mereceriam talvez uma 

abordagem mais aprofundada. Contudo, e dada a natureza deste trabalho, entendemos 

que seria mais sensato não entrar em demasiadas considerações sobre alguns assuntos, 

algo que se afigura mais apropriado para uma trabalho de maior calado. Como tal, 

pensamos que a primeira parte deste relatório será naturalmente objeto de questões de 

vária ordem e que decorrem de uma explanação demasiado sintética e, por 

consequência, aqui e ali um tanto ou quanto superficial. Embora sejamos conscientes 

desse facto, também é importante salientar que apenas procurámos proporcionar um 

contexto sobre o qual situar e operar algumas das reflexões levadas a cabo, não havendo 

de forma alguma qualquer pretensão em esgotar o(s) tema(s) aflorado(s). Temos a noção 

de que o tema escolhido é suscetível de poder ser aprofundado sob diversos pontos de 

vista, desde o cultural, social até ao pedagógico e psicológico. Qualquer destes domínios 

poderá oferecer uma perspetiva mais larga acerca do seu papel na contribuição das novas 

tecnologias como instrumentos capazes de motivar os alunos para a adesão à prática da 

expressão escrita. 

Por último, resta-nos realçar algo com que nos deparámos durante a fase de 

investigação relacionada com a parte teórica deste relatório. Embora a destreza focada 

no nosso trabalho tenha tido a ver com a expressão escrita, a verdade é que talvez tivesse 

sido mais correto centrarmo-nos na destreza associada à interação escrita. Isto porque, 

dada a natureza das tarefas solicitadas, e tendo em conta os meios tecnológicos que 

abordámos na primeira parte deste relatório e a sua importância no estabelecimento de 

interações comunicativas que privilegiam o uso da palavra, julgamos que essas mesmas 

interações comunicativas entre os alunos não compartem totalmente os códigos que 

orientam a linguagem da produção escrita, não se encontrando, por isso, sujeitos à 

rigidez comunicativa que caracteriza essa mesma destreza. Nessa medida, aproximam-se 

mais da expressão oral, o que pode ser observado pela quantidade de coloquialismos 

utilizados, de frases sintaticamente incompletas e de emoticons que acompanham os 

textos escritos. Parece-nos que, por diferença do processo inerente à produção escrita, 

mais formal e moroso, a interação escrita oferece a vantagem de poder ser promovida 

em turmas cujas idades são ainda baixas e obter resultados mais satisfatórios e 

encorajadores do que aqueles que são obtidos a nível da expressão escrita. Desta forma, 
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e levando em consideração o facto de termos uma turma de 7.º ano de nível inicial, a 

incidência da análise na interação escrita ter-se-ia possivelmente adequado melhor ao 

tema e às tarefas que propusemos a estes alunos. 
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ANEXO 1 - Horário da turma 7º F 
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Nome: ____________________________________________________Nº: ______________ 

Ano: ___________________ Turma: ___________________    Sexo:     M                F  

Data de Nascimento: _______________ Idade: __________ Localidade: __________________ 

Morada: __________________________________________ Cód. Postal: _________________ 

 

 Mestrado em Ensino de Inglês e Espanhol 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 
  

Ficha de Caracterização do Aluno – ANEXO 2 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

2. SITUAÇÃO FAMILIAR 

Nome do pai: ________________________________________ Profissão: ________________ 

Nome da mãe: _______________________________________Profissão: ________________ 

Habilitações literárias (nível de estudos): 

          Pai         Mãe 

Não sabe ler nem escrever   
Primeiro ciclo (ensino primário)   
Segundo ciclo (ensino preparatório)   
Terceiro ciclo    
Ensino Secundário   
Curso Profissional   
Curso Superior   
Outros   

 

 

No ano lectivo de  2011/12, com que frequência o teu encarregado de educação foi a reuniões 

com o professor responsável? 

 

Muitas vezes     Poucas vezes                    Raramente   Nunca 

 

 

Os teus pais costumam … Nunca Poucas 
vezes 

Algumas 
vezes 

Muitas 
vezes 

Ver as tuas fichas de trabalho/avaliação     

Assinar as tuas fichas de trabalho/avaliação     

Conversar contigo sobre os teus resultados 
escolares 

    

Elogiar-te sobre os teus resultados escolares     
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Ralhar contigo sobre os teus resultados 
escolares 

    

Falar contigo sobre a importância que a 
Língua Espanhola tem para o teu futuro?  

    

 

       Nº de irmãos: ______   Idade(s): _______ 

 

3. HÁBITOS DE ESTUDO 

 

a) Com que frequência costumas estudar?  

   

Diariamente           Nº de horas diárias ________    

Regularmente                 Antes dos testes                Nunca 

 

b) Como estudas melhor?  

Em grupo:              Sozinho:       

 

c) Onde é que costumas estudar?   _______________________ 

Gostas desse local?    Sim              Não 

 

d) Tens alguém que te ajude na resolução de dúvidas quando tens dificuldades?                                          

Sim         Não  

     Se respondeste afirmativamente, indica quem te ajuda:  _______________________ 

e) Quais são as disciplinas de que gostas mais? ___________________________________ 

 

f) Quais são as disciplinas de que gostas menos? __________________________________ 

 

g) Quais são as disciplinas que te causam mais dificuldades? _________________________ 

 

h) Do que é que mais gostas na escola? _________________________________ 

 

 

i) Que sugestões darias para melhorá-la?_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

j) Se dependesse de ti, continuarias a estudar até ao Ensino Superior? 
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      Sim                 Não  

 

k) O que é que gostarias de fazer (profissão)? _________________________________________ 

 

 

 

 

4. TU E A APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

 

a) Indica qual é a tua língua materna. 

_____________________________________________________________________________ 

 

b) Do que é que gostas mais quando aprendes uma língua estrangeira? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c) Do que é que gostas menos quando aprendes uma língua estrangeira? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é a tua maior dificuldade durante a aprendizagem de uma língua estrangeira? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

e) Quais são os materiais para a aprendizagem de uma língua estrangeira que gostas que o 

professor utilize com mais frequência? Assinala-os na tabela.  

Manual da disciplina  Vídeos de filmes, séries, etc…  

Caderno  Livros  

Fichas gramaticais  Revistas, jornais  

Quadro  Cartazes  

Powerpoint  Cds (canções, diálogos)  

 

 

 

 

f) Na tua opinião, o que é que contribui para a tua vida, o conhecimento de uma língua 

estrangeira ? Assinala as opções que consideres fazerem mais sentido para ti. 

 

 

Mais e melhores oportunidades de emprego   
A possibilidade de trabalhar no estrangeiro  
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A oportunidade de trabalhar com outras pessoas  

Conhecer uma cultura e mentalidade diferentes  

Ver o mundo de outra maneira  

Ser capaz de alargar as minhas perspectivas e  
objectivos 

 

Outra: ¿Qual?  

Nada  

 

 

 

5. TU E A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

 

- Há quanto tempo estás a aprender Espanhol? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

-       Quantas horas de LE1 - Espanhol tens por semana? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Já tiveste antes algum contacto com a Língua Espanhola? 

 

     Sim      Não 

     

     Em caso afirmativo, aponta em que situação(-ções): 

 

 familiares                                              leitura de livros, revistas, jornais                                                        

 visionamento de filmes, séries…               música 

 outra               Qual? __________________________ 

 

 

- Para ti, a disciplina de Espanhol tem sido até agora… 

 

 fácil      com algumas dificuldades que ultrapassaste      difícil     sempre  muito difícil 

 
 

                                                             
1
 LE – Língua Estrangeira 
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- Nas aulas de Espanhol, tens mais dificuldades em… 

 

 perceber o Espanhol falado                     perceber o Espanhol escrito                                                             

 falar em Espanhol                                  escrever em Espanhol  

 

 

- Gostas de aprender a Língua Espanhola? 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Pensas que a Língua Espanhola é importante hoje em dia? 

 

 Não    Porquê?____________________________________________________________ 

 Sim    Porquê? ____________________________________________________________ 

 

 

- De um modo geral, consideras que as matérias leccionadas na disciplina de Espanhol são ... 

 

 

- As dificuldades que por vezes sentes resultam de ... 

 

 

 

Não trazeres o material necessário para as aulas 

 Teres dificuldade em compreender a explicação do professor 

 O professor falar só e sempre em Espanhol 

 Os assuntos serem tratados com demasiada rapidez 

 O professor nunca esclarecer dúvidas 

 Dedicares pouco tempo ao estudo 

 Interessantes  Pouco interessantes 

 Úteis  Pouco úteis 

 Ligadas à vida real  Desligadas da vida real 
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 Seres pouco organizado 

 A  forma como o professor organiza a aula 

 Teres pouco interesse por algumas matérias 

 Haver demasiado barulho na sala de aula 

 

 

 

- As matérias que gostarias de ver tratadas numa aula de Espanhol 

são:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

6. PROFESSORES 

 

 

- Indica três características que aprecies                    - Indica três características que não  

  num(a) professor(a):                                                 aprecies num(a) professor(a): 

 

1  ____________________________                        1  ___________________________ 

2  ____________________________                        2  ___________________________ 

3  ____________________________                        3  ___________________________ 

  

Assiduidade Passividade Simpatia Indiferença Antipatia 

Competência Pouco assiduo Amizade Incompetência Injustiça 

Autoridade Compreensão Espírito de justiça Incompreensão Dedicação 

 

 

 

7. A INTERNET E AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO ESCRITA 

 

 

- Quanto tempo passas a fazer as seguintes actividades? 

 

 Menos de 1 

hora 

1 a 2 

horas 

3-4 

horas 

Mais de 4 

horas 

Nunca 

Ver televisão      

Ver um DVD      
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Ouvir música (mp3)      

Brincar fora de casa      

Ler      

Usar um computador desktop 

ou laptop 

     

Jogar PlayStation, Xbox, etc…      

Jogar jogos de vídeo portáteis 

(ex: PSP) 

     

Brincar com jogos de tabuleiro      

Escrever      

Desenhar      

Estar ligado à Internet      

 

 

- Gostas de actividades que envolvam a escrita? 

 

 Não    Porquê?____________________________________________________________ 

 Sim    Porquê? ____________________________________________________________ 

 

- O que te poderia motivar para escrever em Língua Espanhola? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  

- Quais são as ferramentas associadas à Internet que conheces e que utilizas? 

 

 

 

 Facebook  Blogues 

 Chats  Message Boards 

 Twitter 

 Outra    Qual?____________ 

       

 Wikis 

 

 Desligadas da vida real 
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- Se o teu professor utilizasse um blogue, um chat, o twitter, etc…, isso poderia motivar-te para 

escreveres pequenos textos em língua espanhola? 

 

 Não    Porquê?____________________________________________________________ 

 Sim    Porquê? ____________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela tua colaboração! 
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ANEXO 3 – RESULTADOS DA FICHA DE DIAGNÓSTICO SOBRE A 

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 

 

A turma F de 7º ano é composta por 26 alunos. Dentre estes alunos, 16 são 

raparigas e 10 são rapazes.  

Estes alunos têm Espanhol duas vezes por semana num total de 135 minutos 

(uma aula de 90 minutos e uma aula de 45 minutos). A idade média é de 13 anos e a 

maior parte provém de famílias mais humildes. 

No sentido de conhecer melhor os alunos da turma no que toca à sua motivação 

para a aprendizagem do Espanhol, o seu perfil linguístico e, acima de tudo, a sua relação 

com a escrita e com as várias ferramentas informáticas associadas às redes sociais, 

elaborou-se um questionário sobre a caracterização dos alunos (ver anexo 2). Este 

questionário está dividido em sete partes. Começa-se pela identificação do aluno (1), 

seguindo-se a sua situação familiar (2), os seus hábitos de estudo (3), a sua relação com 

a aprendizagem de línguas estrangeiras (4), a sua relação com a aprendizagem da 

Língua Espanhola em concreto (5), o perfil que os discentes entendem ser o mais 

adequado para um professor (6) e, finalmente, a sua relação com a escrita e as 

ferramentas disponíveis na Internet que costumam usar com mais frequência (7). De 

notar que é a primeira vez que a maioria dos alunos está a estudar Espanhol e, por isso, 

decidimos não fazer sentido perguntas sobre conhecimentos. Ao fim e ao cabo, é 

preciso compreender que se encontram num nível A.1. Também se deve registar que 

nem todos os alunos entregaram os questionários que lhes tinham sido distribuídos, pelo 

que decidimos efetuar a análise com base num universo de alunos mais reduzido (20). 

Os resultados obtidos através do questionário permitiram extrair as seguintes 

conclusões. 

Na primeira parte começou-se por perceber o nível geral de instrução dos pais 

dos alunos. Como os resultados demonstram, o número de pais com um nível de 

instrução mais elevado (curso superior, curso profissional) é pouco significativo (8% e 

17%). 
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- Gráfico 1: Habilitações literárias dos pais 

Verifica-se que o nível de estudos mais frequente entre os pais diz respeito ao 

Ensino Secundário com cerca de 39%. Ainda assim, registam-se baixos níveis de 

escolaridade, nomeadamente pais com os segundo e terceiro ciclos (14% em ambos os 

casos). 

Parece haver um interesse no acompanhamento dos educandos por parte da 

maioria dos pais (65%), pela percentagem que comparece com frequência às reuniões. 

 

 

- Gráfico 2: Presença dos encarregados de educação nas reuniões com o professor responsável da 

disciplina de Espanhol 
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Metade dos alunos estuda com regularidade (50%), ao passo que alguns 

confessam fazê-lo somente antes dos testes (25%). Há ainda um grupo que refere 

estudar todos os dias (20%), entre 1 a 2 horas. 

 

- Gráfico 3: Frequência de estudo 

Em relação às disciplinas de que mais gostam, destacam-se as de Espanhol e 

Educação Física (18,3%) e Ciências Naturais (16,7%). 

 

 

- Gráfico 4: Disciplinas que mais gostam 
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5% 
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Já no que toca às disciplinas que são menos do seu agrado, o principal destaque 

vai para Matemática, Inglês e Português. 

 

 

- Gráfico 5: Disciplinas que menos gostam 

No que concerne às disciplinas que colocam mais dificuldades aos alunos 

registam-se Matemática, Inglês e, em menor escala, Português e Física e Química. 

 

- Gráfico 6: Disciplinas causadoras de maiores dificuldades 

Quanto à questão sobre o que é que mudariam na escola se tivessem essa 

possibilidade, as respostas variaram muito mas, ainda assim, verifica-se que o convívio 
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Ciências Naturais 
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com os amigos (26,8%) e estar na escola para aprender (23,8%) são aquelas mais 

comuns. 

 

 

Gráfico 7: O que os alunos mais gostam na escola 

A grande maioria dos alunos tem a intenção de prosseguir estudos e de 

candidatar-se ao Ensino Superior 

 

 

- Gráfico 8: Desejo de continuar a estudar até ao Ensino Superior 
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Existem duas ocupações que se destacam entre o conjunto diversificado de 

respostas sobre a profissão que gostariam de desempenhar: ator/atriz e médico(-a) 

veterinário(-a). 

 

 

- Gráfico 9: Profissões que gostariam de ter 

A língua materna de todos os alunos é o Português. Não há nenhum aluno 

estrangeiro na turma. 

 

- Gráfico 10: Língua materna dos alunos 
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O aspeto que prevalece entre os alunos quanto ao que mais gostam quando 

aprendem uma língua estrangeira, é a capacidade de saberem expressar-se a nível oral.   

 

 

Gráfico 11: O que mais gostam quando estão a aprender uma língua estrangeira 

As maiores dificuldades residem na expressão oral e na aprendizagem dos 

tempos e modos verbais. 

 

 

- Gráfico 12: Maiores dificuldades quando aprendem uma língua estrangeira 
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Relativamente aos materiais que os alunos referem preferir que o professor 

utilize com mais frequência destacam-se os Powerpoints e vídeos de filmes, séries, 

etc… 

 

- Gráfico 13: Materiais que mais gostam que o professor use nas aulas 

Os alunos reconhecem a vantagem da aprendizagem de uma língua estrangeira e 

os benefícios que o seu conhecimento acarreta. A possibilidade de trabalhar no 

estrangeiro e o aumento de oportunidades de emprego são os aspectos que sobressaem. 

 

- Gráfico 14: Vantagens de saber uma língua estrangeira 
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Os alunos encontram-se, na sua maioria, a aprender Espanhol pela primeira vez. 

Ainda assim, mais de um terço da turma menciona não ser já a primeira vez que está a 

aprender a língua. 

 

- Gráfico 15: Há quanto tempo estão a aprender Espanhol 

De qualquer modo, 65% afirma já ter tido contato com a Língua Espanhola, 

nomeadamente através da música e do visionamento de filmes ou séries. Há ainda um 

conjunto de alunos que diz ter tido contacto com a língua, tendo visitado Espanha. 

 

- Gráfico 16: Contacto anterior com a Língua Espanhola 
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140 
 

 

- Gráfico 17: Situações onde já tiveram contacto com a Língua Espanhola 

A relação dos alunos com a Língua Espanhola parece ser boa até agora, pois 

entendem que têm tido alguma facilidade na aprendizagem. Mesmo havendo algumas 

dificuldades, têm sabido ultrapassá-las. 

 

 

- Gráfico 18: Impressões sobre o grau de dificuldade do Espanhol 

Dentro do leque de dificuldades os alunos referem as expressões escrita e oral 

como os aspectos mais complicados. 
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- Gráfico 19: Tipos de dificuldades sentidas durante as aulas de Espanhol 

Apesar do conjunto de dificuldades referido, a verdade é que 95% dos alunos 

afirmam gostar de aprender espanhol. 

 

 

- Gráfico 20: Gosto pela aprendizagem da Língua Espanhola 

Uma boa parte dos alunos gosta de aprender espanhol porque é uma das línguas 

mais faladas a nível internacional (40%) e porque o seu conhecimento pode facilitar a 

aquisição de um emprego (35%). Há ainda cerca de 15% que acredita que é importante 
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- Gráfico 21: Razões para aprender Espanhol 

Parece haver uma boa relação dos alunos com a Língua Espanhola e os assuntos 

que são tratados nas aulas. Os discentes classificam de positivo o interesse das matérias 

(32,5%), a sua utilidade (40%) e o facto de essas mesmas matérias estarem ligadas à 

vida real (22,5%). 

 

 

- Gráfico 22: Grau de interesse das matérias leccionadas em Espanhol 
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No que toca às dificuldades que por vezes sentem durante a aprendizagem dos 

conteúdos da disciplina, os alunos fazem alusão a essencialmente três fatores: a forma 

rápida com que às vezes os assuntos são tratados (17,6%), a incapacidade de dedicar 

mais tempo ao estudo (17,6%) e, finalmente, o ruído que ocorre no desenrolar das aulas 

(29,4%). 

 

- Gráfico 23: Causas das dificuldades sentidas na disciplina 

Em relação às matérias que gostariam de ver tratadas nas aulas de Espanhol, 

aquilo que se pode destacar é a grande variedade de respostas. Apenas o facto de vários 

alunos não terem respondido a este ponto é merecedor de nota de destaque. 

 

- Gráfico 24: Matérias que gostariam que fossem tratadas em Espanhol 
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Dada a importância que um professor tem numa sala de aula, procurámos então 

aferir as qualidades que os alunos desta turma entendem ser aquelas que conferem a um 

professor o estatuto de bom. Há sobretudo cinco características que são mais 

proeminentes no conjunto de respostas: para eles um professor deve ser compreensivo, 

simpático, dedicado, assíduo e competente. Por outo lado, em contraste, aquilo que 

menos apreciam num professor é a injustiça, a antipatia e a incompetência. 

 

- Gráfico 25: Características que mais apreciam num professor 

 

- Gráfico 26: Características que menos apreciam num professor 

No que concerne aos seus tempos livres, os alunos têm vários tipos de atividades 

às quais dedicam uma determinada quantidade de tempo: ver televisão, jogar jogos de 

vídeo e ligar-se à internet são aquelas em que passam mais tempo. Surpreendentemente, 

ou não, em alguns casos verifica-se que as respostas incidem em atividades mais 
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escolares e pedagógicas como ler, escrever ou desenhar. Seja como for, de um modo 

geral, as respostas variam mas, ainda assim, vão ao encontro do que acabámos de 

referir. 

 

- Gráfico 27: Atividades que faze nos seus tempos livres e o tempo que despendem em cada uma 

 

Uma vez que o cerne do nosso trabalho incide sobre as atividades de expressão 

escrita, procurámos saber qual o sentimento dos alunos em relação a este aspeto. Quase 

dois terços (65%) afirmaram gostar de atividades que envolvem a escrita. Dos que 

responderam que não gostavam, alguns não justificaram e outros invocaram falta de 

criatividade, não sendo por isso claro que não apreciem a escrita por não gostarem ou 

por quaisquer fatores psicológicos. 

 

- Gráfico 28: Impressão sobre actividades que se relacionam com a escrita 
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Os alunos que afirmaram que gostavam de atividades de escrita justificaram a 

sua resposta através de argumentos que vão desde o gosto pessoal (gostar de escrever) 

(38,5%) até à consciência de que essas atividades ajudam a melhorar o seu nível de 

escrita (30%). 

 

- Gráfico 29: Razões que os levam a gostar de atividades ligadas à escrita 

Como justificação de não gostarem de atividades relacionadas com a escrita, 

42,9% alegou que são muito cansativas, enquanto que 28,6% não apresentou qualquer 

justificação. 

 

- Gráfico 30: Razões que os levam a não gostar de atividades ligadas à escrita 

Praticamente todos os alunos apresentaram motivações diferentes para escrever 

em Língua Espanhola. Apenas 15% declarou que escrever sobre temas que lhe interessa 

constitui uma boa motivação e 20% não respondeu a esta questão. Todas as outras 

respostas situaram-se ao nível dos 5%. 
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- Gráfico 31: Tipos de motivações para escrever em Língua Espanhola 

No que toca às ferramentas informáticas de que dispõem na internet, torna-se 

muito claro que o Facebook é aquela mais usada pelos alunos (38%), seguida do Twitter 

(12%) e dos Chats (14%). Depois são mencionadas uma série de outras ferramentas 

menos conhecidas. 

 

- Gráfico 32: Ferramentas associadas à Internet que conhecem e utilizam 
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A utilização destas ferramentas parece ser do agrado da maior parte dos alunos 

(60%). Os discentes entendem que o seu uso poderia ser uma forma de motivá-los para 

escreverem em Espanhol. 

 

- Gráfico 33: Impressão sobre o uso de ferramentas da Internet para escrever em Espanhol 

As justificações são bastante variadas no que concerne aos alunos que 

responderam de modo afirmativo. Em todo o caso, a maioria das respostas (33,3%) 

reforça o fator motivação como aquele que é mais preponderante. Cerca de 16,7% não 

deu qualquer justificação para a sua resposta. 

 

- Gráfico 34: Vantagens no uso dessas ferramentas 
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No caso dos alunos que deram uma resposta negativa, 25% afirma não gostar de 

escrever, 25% acha que iria distrair os próprios alunos e 50% entende que o uso dessas 

ferramentas não se integra na aula. 

 

- Gráfico 35: Desvantagens no uso dessas ferramentas 
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ANEXO 4 - Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão  

        Escola Josefa de Óbidos 

PLAN ANUAL 2012/2013 – ESPAÑOL I – 7º CURSO 

3 CLASES SEMANALES ( 90 + 45 MINUTOS ) 

MANUAL ADOPTADO: Mochila( Santillana editora)                                                                                                              PROF. Francisco Costa 

Objetivos específicos Contenidos Actividades Materiales Evaluación Tiempo 

Linguísticos Lexicales Culturales 

•   Presentarse y preguntar el 

nombre. 

•   Preguntar como se dice y 
se escribe algo. 

•   Preguntar el significado de 

una palabra. 

•   Pedir para repetir una 

palabra. 

•   Pedir permiso. 

•   Confirmar una 

información. 

•   Saludar y despedirse. 

•   Pedir datos personales. 

•   Pedir algo y responder. 
•   Pedir y dar el número de 

teléfono. 

•   Presentar a  alguien y 

responder a una 

presentación. 

•   Expresar capacidades y 

habilidades. 

•   Expresar preferencias. 

•   Describir lugares y objetos. 

•   Identificar lugares y 

objetos. 

•   Localizar personas, lugares y 

objetos. 

•   Organizar el discurso. 

 

•   Artigo definido. 

•   Género dos 

substantivos. 

•   Pronomes 

demonstrativos neutros. 

•   Interrogativos: qué, 
cómo, cuántos/as, 

dónde. 

•   Letras c, z, g e j e os sons 

/θ/ e /x/. 

•   Formação do plural. 

•   Adjetivos qualificativos. 

•   Artigo indefinido 

•   Presente do 

Indicativo:  haber, 

tener, ser, gustar, 

llamarse. 

•   Pronomes pessoais de 

sujeito. 

•   Entoação das frases 

declarativas, 

exclamativas e 

interrogativas. Sinais de 

pontuação deste tipo 

de frases. 

•   Uso das maiúsculas. 

•   Sintaxe do verbo gustar. 

 

•   Objetos de sala de 

aula. 

•   Alfabeto 

•   Numerais cardinais do 

0 ao 20. 

•   Pontos cardeais. 

•   Partes do dia e dias da 

semana. 

•   Horas. 

•   Cores. 

•   Nacionalidade. 

•   Disciplinas escolares. 

•   Numerais ordinais: do 

1.º ao 6.º. 

•   Graus de parentesco. 

•   Numerais cardinais do 

20 ao 100. 

•   Descrição física e de 

caráter. 

•   Animais domésticos. 

•   Serviços e lugares da 

cidade. 

•   Direções. Casa. 

•   Numerais ordinais do 

1.º ao 10.º. 

•   Roupa. 

•   Nexos para ordenar as 

 

•   Países hispano- 

-
falantes. 

•   Organização  

política: línguas 

oficiais em Espanha. 

•   Comunidades 

autónomas: 

fronteira com 

Portugal. 
 

•   Pessoas famosas 

espanholas e 

hispano-

americanas. 

•   Apelidos 

em  

Espanha

. 

•   Hipocorísticos. 

•   Sistema educativo  

espanhol

. 

•   Imigração em  

Espanha

. 

•   Animais na 

 

 

- Ejercicios de 

comprensión 

oral y escrita 

relativos al 

tema de la 

unidad; 

 

- Ejercicios de 

producción 

oral y escrita 

relacionados 

con el tema 
de la unidad; 

 

- Ejercicios 

lúdicos 

relacionados 

con el tema 

de la unidad; 

 

- Ejercicios de 

reflexión sobre 

la cultura 

española y la 

variedad 

cultural y 

lingüística que 

 

 

- Manual 

adoptado: 

Mochila 7 

 

- Libro de 

ejercicios 

del manual; 

 

- Cuaderno 

individual; 

 

- Pizarra/tiza; 
 

- 

Grabacione

s que 

acompañan 

al manual; 

 

- 

Diccionarios; 

 

- 

Gramáticas; 

 

- Fichas 

informativas; 

 

 

- Evaluación de 

diagnosis; 

 

- Evaluación 

formativa y 

continua; 

 

- Observación 

directa; 

 

- Fichas formativas 

realizadas en 
clase; 

 

- Presentación oral 

y escrita de 

trabajos en clase; 

 

- Realización de los 

deberes; 

 

- Utilización del 

material necesario; 

 

- Actitudes y 

valores (asiduidad, 

puntualidad, 

1. Trimestre 

     40 

    clases 

previstas: 

 

- 32 
clases para los 

contenidos de 

las unidades 

didácticas; 

 

- 6 clases 

para 

pruebas 

escritas y su 

corrección; 

 

- 2 clases 
para 

elaboración 

de postales 

de Navidad 

y rótulos 

para 

regalos. 
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•   Presente do indicativo:  

verbos regulares. 

•   Conjunções y e pero. 

•   Advérbios de 

quantidade e de modo. 

•   Distinção entre muy e 

mucho. 

•   Adjetivos possessivos. 

•   Interrogativos: qué, 
cuál(es), quién(es), 

cuánto/a/os/as, dónde, 

por qué. 

•   Letras b e v e sons /b/ e 

/s/. 

•   Advérbios de lugar. 

•   Contrações das 

preposições a e de com 

o artigo el. 

•   Presente do Indicativo:  

estar, poder, preferir, 

poner. 

•   Contraste entre hay e 

estar. 

•   Letras y e i e o som /x/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideias:  

primero, 
luego/después, al 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

literatura  

espanhola
. 

•   Uso de tú e usted. 11 aulas 

•   Cidades 

espanholas. 

•   Metro de Madrid. 

•   Turismo em 
Espanha  
e Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

existe en 

España; 

 

- Lectura e 

interpretación 

de diversos 

textos en 

español; 

 

- Resolución de 

fichas de 

gramática y 

de 

vocabulario; 
 

- Resolución de 

ejercicios del 

manual y de 

algunos 

creados por el 

profesor; 

 

- Simulación 

escrita y oral 

de situaciones 

reales: 

diálogos, 

cartas, 

postales, guías, 

etc.; 

 

- Juegos de 

roles; 

 

- Ejercicios de 

paráfrasis y de 

deducción de 

significados; 

 

- Audición de 

cintas que 

acompañan el 

 

- Fichas de 

trabajo; 

 

- Revistas; 

 

- Periódicos; 

 

- Material 

audio; 

 

- Material 

video; 

 
- Mapas; 

 

- Postales; 

 

- 

Ordenador; 

 

- Cómics; 

 

- Fotos e 

imágenes; 

 

- Tarjetas en 

cartulina; 

 

- Juegos 

didácticos; 

 

- Material de 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

participación, 

empeño, 

responsabilidad); 

 

- Pruebas de 

comprensión oral y 

escrita; 

 

- Pruebas escritas. 
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•   Oferecer e convidar. 
aceitar e recusar  

um convite. 

•   Pedir algo e responder a 

um pedido. 

•   Exprimir  gostos. 

•   Propor algo e aceitar ou 

recusar. 

•   Expressar acordo e 

desacordo. 

•   Indicar frequência. 

•    Justificar uma opinião. 

•   Pedir algo numa loja. 

•   Perguntar pelo preço. 

•   Avaliar um objeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Indefinidos: 

mucho/a/os/as, 

bastante/s, 

poco/a/os/as. 

•   Presente do Indicativo 

do verbo querer. 

•   Letras g e j, c, k e q e os 

sons /k/ e /g/. 

•   Preposições a e de. 

•   Presente do Indicativo 

dos verbos irregulares,  

pronominais e reflexos. 

•   Advérbios de tempo,  

afirmação e negação. 

•   Letras ch e ll e o som 

/ĉ/. 

•   Entoação para propor, 

aceitar e recusar. 

•   Orações finais: para 
+infinitivo. 

•   Orações causais: 

porque. 

•   Demonstrativos. 

•   Letra r e os seus sons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Refeições, tipos de 

alimentos, pratos. 

•   Lugares onde se come 

e bebe. 

•   Expressões de 

frequência. 

•   Numerais do 100 ao 10 

000. 

•   Ações quotidianas, 

atividades de lazer e 

tempos livres. 

•   Expressões para situar 

um  

lugar. 

•   Objetos de uso 

quotidiano. 

•   Estabelecimentos 

públicos e secções num 

grande armazém 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Bares e restaurantes 

em  

Espanha. 

•   Alimentos típicos 

em  

Espanha e Portugal. 

•   Comunidades  

autónomas 

espanholas. 

•   A vida na 

cidade e 

noutras 

localidades. 

•   A fronteira entre  

Espanha e Portugal. 

•   Horários comerciais 

em  

Espanha. 

•   Consumismo na  

adolescência 

•   Consumismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manual; 

 

- Audición de 

canciones 

españolas; 

- Presentación 

de 

transparencias 

y videos; 

 

- Debates y 

trabajos sobre 

los contenidos 

socioculturales 
estudiados en 

clase; 

 

- Consulta de 

portales 

electrónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

 

40 clases 

previstas para 

los dos grupo: 

 

- 31 clases para 

los contenidos 

de las unidades; 

 

- 6 clases para 

pruebas escritas 
y su corrección; 

 

- 1 clase para 

realización de 

actividades 

relativas al Día 

de los Reyes 

Magos; 

 

- 2 clases para 

actividades del 

Día de San 

Valentín. 
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•   Felicitar, agradecer e 

responder ao 

agradecimento. 

•   Dar as boas-vindas. 

•   Dar opinião. 

•   Identificar alguém dentro 

de um grupo. 

•   Expressar possibilidade. 

•   Exprimir  planos e 

intenções. 

•   Exprimir  desejos. 

 

 

•   Indefinido: 

otro/a/os/as. 

•   Conjunção o. 

•   Estar + gerúndio. 

•   Formação do gerúndio. 

•   Orações subordinadas 

adjetivas. 

•   Entoação das frases 

interrogativas e 

exclamativas. 

•   Acentuação dos 

pronomes interrogativos/ 

   /exclamativos. 

•   Preposições en e a. 

•   Presente do Indicativo 

do verbo conocer. 

•   Pronomes possessivos. 

•   Verbos ir e irse. 

•  Regras básicas de 

acentuação. 

•  Revisão da ortografia e 

dos sons em espanhol. 

 

 

•   Objetos para uma 

festa. 

•   Materiais. 

•   Paisagens e clima. 

•   Estações, meses do 

ano. 

•   Férias: atividades de 

lazer. 

 

 

•   Canções para 

várias  

festas. 

•   Celebrações em  

Espanha e Portugal. 

•   Destinos turísticos 

em  

Espanha e Portugal. 

•   Estereótipos 

frequentes entre 

espanhóis e 

portugueses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Período 

- 25 

    clases 

previstas: 

 

- 20 clases 
para los 

contenidos 

de las 

unidades 

didácticas; 

 

- 5 clases 

para 

pruebas 

escritas y su 

corrección; 
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Anexo 5 - Planta da sala de aula 
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1ª SESSÃO 

_____________________________________________________ 

15 de novembro de 2012 
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a) Lee el siguiente texto sobre una de las regiones de España: 

              La Isla de Tenerife 

(l.1)    Tenerife es la más grande de las siete islas del archipiélago canario, con algo más de 2000 

km2 de extensión. Está situada entre la Gran Canaria y la Gomera, islas que en los días claros se 

aprecian desde algunos puntos costeros. De origen volcánico, la isla recibe el apelativo de 

“Picuda” por la forma del Teide, el pico más alto de la geografía española con 3718 metros de 

altura.     

 (l.6)  La capital Santa Cruz lo es a la vez de la provincia que conforman con Tenerife las tres islas 

más occidentales: la Gomera, la Palma y el Hierro. Con un clima privilegiado, el turismo es la 

principal fuente económica de la isla, especialmente en el sur, donde se levantan grandes 

complejos hoteleros. El fenómeno, aunque cobró su máximo apogeo en las últimas décadas, 

comenzó en el siglo XVII, cuando un grupo de viajeros 

europeos, atraídos por la geología, la botánica y la fauna de 

las Canarias, recogió sus impresiones en unos escritos que 

resultaron fundamentales para la promoción de Tenerife y el 

resto de las Canarias. 

 (l. 15)   La calidad de sus plátanos, junto a la amplia variedad 

de papas, son los estandartes de la gastronomía tinerfeña. Poco conocidos en el resto del país, 

dado que la producción no es demasiado abundante, son los vinos canarios. Tenerife es la isla con 

mayor producción vinícola, especialmente en el norte, siendo la zona más fértil y la primera que 

obtuvo denominación de origen (…).    

                                                                                              (Transcripción del vídeo Rutas de España: “Tenerife: naturaleza y turismo”, min. ) 

cobró (l.9) – atingiu                          estandartes (l.16) – bandeiras 

apogeo (l. 9) – ponto máximo 

b) Contesta las preguntas sobre el texto de manera completa. 

 

1. ¿Cómo se llama la isla más grande de las Canarias? 

_______________________________________________________________________ 
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2. ¿Dónde está situada? 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos metros tiene el pico más alto de la geografía española? 

_______________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la capital de las Canarias? 

________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es la principal fuente económica de la isla? 

________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuándo empezó el fenómeno del turismo en las islas? 

________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué productos son los más populares de la gastronomía tinerfeña? 

________________________________________________________________________ 

8. Los vinos no son muy conocidos en el resto del país. ¿Porqué? 

________________________________________________________________________ 
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a) Completa el crucigrama con las palabras correctas: 

1     7) 1)       4)  5) 

           

           

      3)     

8)           

           

 9)          

           

           

           

           

10)   2)        

   11)       6) 

           

           

   12)        

           

           

             

 

                    Verticales                                                                                   

1 – conjunto de islas cercanas entre sí;           6 – punto cardinal;                                      10 – superficie o espacio                 
limitados, que forman parte de un todo;                                                 delimitados, que forman parte de un todo; 

2 – captan las cosas por los sentidos;               Horizontales                                             11 –  frutos comestibles;                       

3 – de la costa;                                                     7 – población principal de un país;           12 – tiempo atmosférico; 

4 – cúspide puntiaguda de una montaña;      8 – localizado; 

5 – superficie ocupada;                                      9 – porción de tierra rodeada de agua por todas partes; 
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b) Utilizando las mismas palabras, rellena ahora los espacios de las frases abajo. 

 

1. En mi país el _________________ no es muy constante. Unas veces hace sol y otras llueve 

bastante. 

2. Estamos hablando de un territorio con una ___________________ total de 5280 km2. 

3.  La _________________ de España es Madrid. 

4. El _________________ de Las Canarias tiene una fauna muy variada. 

5. Las zonas _________________ tienen muchas playas de arena blanca. 

6. ¡En Las Canarias tienen unos ___________________ muy ricos! 

7. En la isla de la Gomera se ___________________ unos paisajes magníficos. 

8. El __________________ del Teide es el más alto de toda España. 

9. El norte es una ___________________ de gran producción vinícola. 

10. ¿Sabes dónde está ____________________ la isla de Gran Canaria? 

11. El __________________ de las Canarias es la zona más turística del archipiélago. 

12. Tenerife es una __________________ muy preciosa. 
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Hay / Está 

  

Ejemplos:  ¿Dónde está la capital de Las Canarias? La capital está en la isla de Tenerife. 

                    Tenerife está entre La Gran Canaria y La Gomera. 

                    Las Canarias están en el océano Atlántico. 

 

                    ¿Qué productos típicos hay en el archipiélago? En el archipiélago hay plátanos y papas. 

      En la parte sur de Tenerife hay muchos complejos hoteleros. 

 

 

Regla 

Cuando queremos indicar la localización de algo o alguien en el espacio que ya hemos 

mencionado utilizamos las formas ____________ o ____________. Se suele utilizar con el 

artículo definido (el, la, los, las); Por otro lado, cuando nuestra intención es hablar de la 

existencia de algo o de alguien usamos la forma ____________. Aquí no se utiliza el 

artículo definido o se utiliza el indefinido (un, una, unos, unas). 

 

 

a) Rellena los huecos de las frases con las formas está, están o hay dónde sea más 

adecuado. 

 

1. El Teide ____________ en la isla de Tenerife. 

2. Los grandes hoteles _____________ al sur de la isla.  

3.  Las Canarias no _____________ en la parte continental de España. 

4. En la isla de Tenerife _____________ mucho turismo. 

5. En las zonas costeras _____________ muchas playas preciosas. 

6. En las Canarias  ______________ muchas papas. 

7. La zona vinícola  ______________ en el norte de la isla de Tenerife. 
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8. En estas islas volcánicas ______________ muchos prestigiosos vinos. 

9. La región biogeográfica de la Macaronesia ______________ en las Islas Canarias. 

10. En las islas _____________ una extensa gama de frutos tropicales como el aguacate, el 

mango y la papaya. 
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Ejercicio de escritura – una postal 

    

- Imagínate que estás de vacaciones en una isla española y quieres escribir una postal a 
un(a) amigo(a) tuyo(a). Escribe un texto corto, entre 20 a 25 palabras, siguiendo las 
pautas que te dan. 

  

      Echa un vistazo al modelo: 

 

Querido(a)…: 

Estoy en __________________________________________ 

La isla está ________________________________________ 

__________________________________________________ 

En ______________ hay _____________________________ 

_________________________________________________ 

                                                             Nos vemos pronto, 

                                                   _________________________ 

 

 

                         

 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

Recuerda: 

 Intenta utilizar el vocabulario que has aprendido hasta ahora. 

 Escribe frases muy cortas y sencillas. 

   

 

 

Di dónde estás. 

Di dónde está 

localizada la isla. 

Di qué es lo que hay 

en la isla. 

Nombre y dirección 

del destinatario. 
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Agrupamento de Escolas Padre 

Bartolomeu de Gusmão 

Escola Secundária de Josefa de Óbidos 

Plan de Lección (1ª sesión)        2012-2013 

Unidad didáctica: Mi mundo 

Grupo: 7º F (Español, nivel A1) 

Fecha: jueves, 15 de noviembre de 2012 

Lecciones: 

Contenidos: Introducción a la unidad “Mi mundo”.  

                          Visionado de un fragmento y lectura de un texto. Ejercicios de comprensión lectora. 

                          Ejercicios de vocabulario: crucigrama y rellenamiento de espacios. 

                          El contraste hay/está/están. Ejercicios de aplicación. 

                          Escritura de una postal.                      

 

Contenidos: 

a) Funcionales 

- Identificar y localizar lugares; 

- Dar y entender información sobre experiencias; 

- Entender anuncios de trabajo; 

 

b) Lingüísticos 

- Contraste hay/está/están; 

 

c) Socioculturales 

- Visionado de un fragmento y lectura de un texto sobre la isla de Tenerife; 
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Introdução à unidade (10 min.) 

    Após a saudação inicial, o professor distribui aos alunos uma folha com o título da unidade de 

trabalho, a duração da mesma, os objetivos que se pretende que os alunos atinjam no final, bem como 

os elementos da avaliação e o modo como esta se irá processar (cf. Anexo 1). Durante cerca de dez 

minutos, o professor irá explicar o que espera dos alunos e o que estes devem levar a cabo de modo a 

poderem ser avaliados. É possível que o tempo de duração calculado para esta introdução se estenda 

um pouco mais caso haja alunos que não entendam algo daquilo que se pretende e levantem questões. 

Face a essa situação, o professor terá de esclarecê-los melhor. 

 

Tarefa 1: Atividade de comunicação – pré-visionamento de um excerto com a descrição de um lugar 

de Espanha (6 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo  

    Terminada a fase introdutória, o professor começa então a introdução à unidade propriamente dita 

com a exibição de uma imagem da Península Ibérica, de uma parte do Norte de África e das Ilhas 

Canárias. A partir daqui, o professor pergunta aos alunos se já ouviram falar no arquipélago conhecido 

como Ilhas Canárias. Exibe-se uma imagem da Península Ibérica, de uma parte do Norte de África, das 

Ilhas Canárias, da Madeira e dos Açores para que os alunos fiquem com a noção da localização 

geográfica do arquipélago das Canárias em relação com outros sítios que conhecem. Nesta fase, 

também se introduz algum vocabulário com referentes sobre pontos cardinais (norte, sur, este, oeste,…). 

Por exemplo, “Las Canarias están al suroeste de la Península Ibérica.”. A seguir, o professor indica aos 

alunos que vão ver um excerto (2min. 15 seg.) de um documentário sobre uma parte das Ilhas Canárias: 

    Vamos a ver algunas imágenes, sin sonido, y a intentar entender lo que se puede estar hablando sobre 

ellas. Al final tenéis que decirme qué tipo de vocabulario puede estar involucrado, ¿vale? 

    Após terem visto as imagens, espera-se que os alunos avancem com algumas sugestões sobre o tipo 

de vocabulário que pode estar a ser utilizado durante a narração das imagens.  

 

Tarefa 1: Fase de comunicação – visionamento (com som) de um excerto com a descrição de um lugar 

de Espanha (4 min.) 

Destrezas: interação oral e compreensão oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo  
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    Os alunos ouvem então o mesmo excerto mas desta vez com som e comprovam se o vocabulário que 

se utiliza na narração tem a ver com as hipóteses que lançaram anteriormente. 

 

Tarefa 1: Atividade de comunicação – leitura e compreensão do mesmo excerto com a descrição de 

um lugar de Espanha (12 min.) 

Destrezas: compreensão e interação orais 

Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo  

    De seguida, o professor explica que os alunos vão ler um texto transcrito daquilo que acabaram de ver 

e ouvir. Em primeiro lugar vão ler em silêncio o texto e depois terão de responder a algumas questões 

relacionadas com o mesmo (cf. Anexo 1): 

    Os alunos leem, resolvem o exercício e pouco depois o professor designa alguns alunos para ler em 

voz alta e para irem ao quadro escrever as respostas às perguntas. À medida que os alunos vão ao 

quadro escrever as respostas, é efetuada a sua correção. 

 

Tarefa 1: Fase de exercitamento de vocabulário – resolução de palavras cruzadas e preenchimento de 

espaços (15 min.) 

Destrezas: compreensão e interação orais 

Dinâmica: trabalho de pares 

    Esta tarefa decorre da tarefa anterior na medida em que parte do texto escrito e procura que os 

alunos tomem contacto, tentem treinar e adquirir vocabulário relacionado com o tema da unidade. O 

professor distribui fichas que contêm um exercício com palavras cruzadas e um exercício de aplicação 

dessas mesmas palavras (cf. Anexo 2). 

    No caso de haver alguma dúvida neste exercício, o professor procurará esclarecer melhor. 

 

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: Gramática – contraste hay / está (15 min.) 

Destrezas: compreensão e interação orais 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 
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    O professor mostra algumas frases, retiradas do texto, que contêm exemplos de contraste entre hay e 

está. Os alunos olham para os exemplos apresentados e o professor indica-lhes: 

    Como podéis ver, tenéis aqui algunos ejemplos de frases que contienen las conjugaciones en tercera 

persona de singular de los verbos “haber” y “estar”. Lo que os pregunto es qué reglas podemos sacar de 

los ejemplos, o sea, en qué contextos usamos “hay” y “está”? ;  Espera-se que, pelo menos alguns dos 

alunos, sejam capazes de concluir que hay se utiliza quando se quer falar da existência de algo ou de 

alguém, enquanto que está se utiliza para falar da localização de algo ou de alguém. Neste ponto, 

quando se estiver a falar de está e están, aproveitar-se-á para explicitar a conjugação do verbo estar, em 

todas as suas pessoas, no presente do indicativo. 

    Após a dedução das regras que permitem usar os verbos de forma correta, o professor distribui uma 

ficha (cf. Anexo 3) com alguns exercícios gramaticais que visam consolidar a aprendizagem do referido 

ponto gramatical: 

 

Tarefa 2: Tarefa final: exercício de produção escrita (15 min.) 

Destrezas: interação oral e expressão escrita 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

 

    Pretende-se, com esta tarefa, introduzir os alunos na escrita de pequenos textos subordinados ao 

tema em apreço. Nesta tarefa final da primeira aula, o professor explica aos alunos o que deseja que 

eles escrevam e como escrevam. Fazendo uso de uma ficha (cf. Anexo 4), o professor indica aos alunos 

que, em cerca de vinte a vinte-e-cinco palavras, têm de escrever um texto muito breve dizendo que se 

encontram num determinado lugar, descrever a localização desse lugar em que se encontram e indicar 

aspetos que existem nesse local (usando a forma hay), utilizando apenas o vocabulário que aprenderam. 
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2ª SESSÃO 

_____________________________________________________ 

22 de novembro de 2012 
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Mi barrio        

 

- Señala qué establecimientos y servicios públicos hay en tu barrio. 

 

1. Educación                     

Escuelas 

Universidad 

Academias de idiomas 

 

3. Comercio                    

Centros comerciales 

Restaurantes 

Supermercados 

Otros tipos de tiendas 

 

2. Medio Ambiente                     

Limpieza urbana 

Parques y jardines 

Tratamiento de residuos 

 

4. Cultura                    

Bibliotecas 

Centros culturales 

Teatros 

Cines 

5. Sanidad y Salud                    

Hospital 

Centro de salud 

Veterinario 

 

7. Tiempo Libre y Deporte                                                                  

Clubes deportivos 

Piscinas 

Academias de gimnasia 

6. Transporte                     

Autobuses 

Metro 

Tren 

Taxi 

                    Tranvía 
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El barrio 

 

a) Lee los siguientes textos: 

 

 

- Hola, Juan. ¿Dónde estás? 

- Hola, Pedro. Estoy en la oficina de 

correos pero después voy a ir al 
supermercado con mi hermana. 

- Oye, Ana, ¿qué estás haciendo ahora? 

- Bueno, ahora estoy estudiando en el 

colegio. Pero después voy a ir al cine. 

¿Quieres ir conmigo? 

- ¡Estupendo! Hasta luego, entonces. 

- Srª. Álvarez, ¿dónde está su marido? 

- Pues mi marido está trabajando en la 

panadería. Pero dentro de una hora va 

al restaurante del Sr. Gómez llevar un 

pedido. 

- Buenos días, Sr. Martínez. ¿Qué está 

haciendo? 

- Buenos días, Sr. Ramos. Estoy 

paseando mi perro por el parque. 

Luego voy a tomar el desayuno en la 

Cafetería del Alcalde. 

 

 

 

b) Lee las afirmaciones y señala si son verdaderas o falsas. Corrige las falsas. 

 

 

 

 Verdadero Falso 

1) Juan está en el parque.   

2) Enseguida va a ir al supermercado.   

3)  Ana está en el colegio.   

4)  El amigo de Ana va con ella al cine.   

5) El marido de la Srª. Álvarez está en la panadería.   

6) Él va al restaurante dentro de dos horas.   

7) El Sr. Martínez está paseando su perro por el parque.   

8) Él va a una cafetería a tomar el desayuno.   
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Mi barrio 

- Observa las imágenes de estos establecimientos y servicios públicos que puedes encontrar en 

una ciudad. Pon los nombres debajo de cada imagen. 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

___________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

___________________ 

 

     __________________ 

 

_________________ 
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__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

__________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

_________________ 
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Los artículos contractos 

 

Ejemplos:           (Texto 1)    “(…), después voy a ir al supermercado.” 

                             (Texto 2)    “(…) después voy a ir al cine.” 

                             (Texto 3)    “(…) dentro de una hora va a ir al restaurante(…)” 

                                   (Texto 3)    “(....) restaurante del Sr. Gómez (…)” 

                             (Texto 4)    “Luego voy a tomar el desayuno en la Cafetería del Alcalde.” 

Regla 

Preposición _______ + artículo definido masculino                    ________ + el   =   ________ 

Preposición _______ + artículo definido masculino                    ________ + el   =   ________ 

¡Ojo!    No hay contracción en: 

                                                    a la                                    a los                                a las 

                                                    de la                                 de los                              de las 

 

a) Completa con la preposición y el artículo definido necesarios: 

 

1. Tenerife forma parte ________ Islas Canarias. 

2. Elena va _______ supermercado. 

3. Luego voy ________ oficina de correos. 

4. Las Islas Canarias están ________ sureste ________ Península Ibérica. 

5. Hoy voy  ________ parque. 

6. Hay muchos complejos turísticos ________ sur de Tenerife. 

7. Antonio va ________ restaurante. 

8. Te apetece ir ________ Museo ________ Prado? 

9. Los magníficos paisajes  _________ isla de Gran Canaria. 

10. Tienes que ir _________ nuevo cine. 



Español – 7. º año – Nivel inicial                                               Hoja de trabajo 9 – Gramática 

MI MUNDO                                                               

 

174 
 

La perífrasis verbal: estar + gerundio 

 

Ejemplos:           (Texto 2)    “Bueno, ahora estoy estudiando en el colegio.” 

                             (Texto 3)    “Pues mi marido está trabajando en la panadería.” 

                             (Texto 4)    “Estoy paseando mi perro por el parque” 

                              

Yo                                 estoy 

Tú                                 estás 

Él/Ella/Usted              está  

Nosotros(as)               estamos 

Vosotros(as)               estáis 

Ellos/Ellas/Ustedes   están 

 

+ gerundio 

1ª conjugación: cantar – cantando 

2ª conjugación: comer – comiendo 

     3ª conjugación: escribir - escribiendo 

 

 

Regla 

Para conjugar la perífrasis verbal __________________ se necesita conjugar el verbo auxiliar 

_________ y usar el otro verbo en __________ . Los verbos regulares en –ar terminan en 

____________ mientras que los verbos regulares en –er y en –ir terminan en ____________. 

 

a) ¿Qué están haciendo? 

 

1. Carlos y María _________________________ (estudiar) en el colegio. 

2. Yo  _________________________ (correr) en el parque. 

3. Juan __________________________ (trabajar) en una cafetería. 

4. Nosotros __________________________ (pasar) una nueva película en el cine. 

5. Ellos  _________________________ (visitar) el nuevo centro comercial. 

6. ¿Vosotras  _________________________ (llevar) vuestro gato al veterinario?  
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La perífrasis verbal: ir a + infinitivo 

 

Ejemplos:          (Texto 1)    “(…), después voy a ir al supermercado.” 

                             (Texto 2)    “(…) después voy a ir al cine.” 

                             (Texto 3)    “(…) dentro de una hora va a ir al restaurante(…)” 

                             (Texto 4)    “(…) voy a tomar el desayuno (…)” 

 

Yo                                 voy 

Tú                                 vas 

Él/Ella/Usted              va 

Nosotros(as)               vamos 

Vosotros(as)               vais 

Ellos/Ellas/Ustedes    van 

 

 

a 

 

 

+ infinitivo 

 

Regla 

Para conjugar la perífrasis verbal __________________ se necesita conjugar el verbo auxiliar 

_________ y usar el otro verbo en __________ . 

 

a) ¿Qué van a hacer? 

 

1. Dentro de una hora _________________ (ir) a la oficina de correos. 

2. Ana  _________________ (pasear) su perro por el parque. 

3. El Sr. Martínez __________________ (visitar) a su vecino al hospital. 

4. Nosotros __________________ (ver) la nueva película de Almodóvar. 

5. Ellos  ___________________ (comer) en el nuevo restaurante. 

6. ¿Vosotras  __________________ (estudiar) en la biblioteca?  
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Ejercicio de escritura - Twitter 

    

- Escribe un texto corto en el Twitter, indicando dónde estás en ese momento, qué estás 
haciendo, dónde vas después y qué vas a hacer entonces. 

  

      Echa un vistazo al modelo: 

                                                      

 

 

Recuerda: 

 Intenta utilizar el vocabulario que has aprendido hasta ahora. 

 Escribe como máximo 30 palabras. 

 Escribe frases muy cortas y sencillas. 

 Publícalo en el Twitter.   
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Agrupamento de Escolas Padre 

Bartolomeu de Gusmão 

Escola Secundária de Josefa de Óbidos 

Plan de Lección (2ª sesión)        2012-2013 

Unidad didáctica: Mi mundo  

Grupo: 7º F (Español, nivel A1) 

Fecha: jueves, 22 de noviembre de 2012 

Lecciones: 

Contenidos: Lectura de pequeños textos bajo el tema “Mi barrio”. Ejercicio de comprensión lectora. 

                         Ejercicio de vocabulario sobre establecimientos y servicios públicos de un barrio. 

                         Los artículos contractos. 

                         Las perífrasis “ir a+infinitivo” y “estar+gerundio”. Ejercicios. 

                         Escritura de un mensaje en el Twitter                     

 

Contenidos: 

a) Funcionales 

- Identificar establecimientos y servicios públicos 

 

b) Lingüísticos 

- Artículos contractos; 

- Perífrase verbal: ir a + infinitivo; 

- Perífrase verbal: estoy + gerundio; 

 

c) Socioculturales 

- Nombres de establecimientos y servicios públicos en España; 
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Tarefa 1: Atividade de comunicação: introdução ao tema associado ao bairro onde se vive (10 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

    Esta atividade visa preparar os alunos para a parte de conteúdo que diz respeito ao bairro onde vivem 

e ao conjunto de estabelecimentos que podem encontrar aí. Para isso, propõe-se aos alunos que 

preencham uma ficha (cf. anexo 5) em que fazem uma avaliação acerca do seu bairro e do tipo de 

lugares e serviços que existem, tendo em conta diversas categorias: cultura/ocio, seguridad, medio 

ambiente, salud, comercio, transportes y educación são as etiquetas que vão agregar uma série de 

aspetos que se podem, ou não, encontrar no bairro de cada um dos alunos. 

    Os alunos preenchem a ficha individualmente. Terminado esse passo, o professor vai perguntando 

pelos aspetos mais recorrentes nas respostas dos alunos e determinar-se-á quais aqueles que são mais 

comuns. 

 

Tarefa 1: Actividade de comunicação: exercício de compreensão escrita (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

    O professor distribui uma ficha, com vários textos, em que várias pessoas dizem onde estão, o que 

estão a fazer e para aonde vão e um exercício de compreensão escrita (cf. anexo 6). Os textos são curtos 

e o vocabulário considerado mais avançado está esclarecido em baixo do corpo do texto. É pedido aos 

alunos que efetuem uma primeira leitura em silêncio, para depois se fazer uma leitura em voz alta. Para 

isso o professor designará alguns alunos. 

        Após a leitura efetuada e o eventual esclarecimento de algum vocabulário, o professor pede aos 

alunos que façam o exercício de compreensão de leitura: 

    A correção do exercício é feita oralmente. Quem corrige as respostas são os alunos, o professor 

apenas se limita a orientá-los, intervindo somente em último recurso. 

 

Tarefa 1: Fase de apoio linguístico: exercício de vocabulário sobre lugares e serviços existente num 

bairro (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 
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Dinâmica: trabalho de pares e trabalho em grande grupo 

    Nesta atividade, os alunos vão relacionar as palavras que se referem a estabelecimentos e a serviços 

públicos às imagens que as ilustram. De igual modo vão poder reconhecer palavras espanholas que são 

semelhantes às portuguesas e, em virtude dessa semelhança, vão poder associá-las ao seu significado 

em espanhol. Para concretizar estes objetivos, o professor distribuirá uma ficha (cf. anexo 7) com os 

dois exercícios: 

    Os alunos realizam os exercícios em grupos de pares e só depois se procede à correção dos mesmos 

pela turma. O papel do professor aqui é o de controlar e verificar se os alunos identificam corretamente 

os vários itens que compõem os exercícios 

 

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: el artículo: formas contraídas (10 min.) 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

     

A partir do texto, o professor chama a atenção dos alunos para alguns casos em que o artigo definido é 

contraído. No intuito de contextualizar a sua explicação, o professor recorre ao texto e pergunta aos 

alunos: 

    Hay en español algo que ocurre con el artículo definido – en algunos casos surge una contracción entre 

la preposición y el artículo. Tenemos algunos ejemplos en los textos que habéis leído ahora mismo. ¿Sois 

capaces de decírmelos? 

    Espera-se que haja alunos que consigam ir ao texto e indicar exemplos: 

      (Texto 1)    “(…), después voy a ir al supermercado.” 

      (Texto 2)    “(…) después voy al cine.” 

      (Texto 3)    “(…) dentro de una hora va a ir al restaurante(…)” 

      (Texto 3)    “(....) restaurante del Sr. Gómez (…)” 

      (Texto 4)    “Luego voy a tomar el desayuno en la Cafetería del Alcalde.” 

 

    O professor passa então a anunciar as regras que regem a contração das preposições com o artigo 

definido do género masculino. De seguida, vai ser distribuída uma ficha com a explicação e alguns 
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exercícios (cf. anexo 8) para que os alunos treinem e verifiquem se de facto compreenderam a 

explicação e se são capazes de aplicar corretamente o que aprenderam.     

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: Perífrase verbal ir a + infinitivo (10 min.) 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

    O professor distribui uma ficha (cf. anexo 9) com a explanação, sistematização e aplicação deste 

aspeto gramatical. O professor faz a introdução, recorrendo a exemplos presentes nos textos. A seguir, 

explica a regra e os alunos têm de completar um quadro com a regra (fase de sistematização). Pouco 

depois, pede-se aos alunos que resolvam o exercício de aplicação.  

     

 

Tarefa 1: Fase de apoio linguístico: perífrase verbal: estar + gerundio (10 min.) 

Dinâmica: trabalho de pares 

     É distribuída uma ficha (cf. anexo 10) e, de seguida, o professor introduz o tema a partir dos textos 

lidos e retira exemplos dos mesmos. Explica a formação da perífrase verbal, faz a sistematização da 

mesma com os alunos, em que estes completam um quadro com a regra, procedendo-se depois à 

aplicação através de alguns exercícios de cariz estruturalista mas incindindo em frases que os próprios 

alunos irão utilizar aquando da tarefa final. 

 

 

Tarefa 2: Tarefa final: exercício de produção escrita (15 min.) 

Destrezas: interação oral e expressão escrita 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

 

    Pretende-se, com esta tarefa, introduzir os alunos na escrita de pequenos textos subordinados ao 

tema em apreço. Nesta tarefa final da segunda aula, o professor explica aos alunos o que deseja que 

eles escrevam e como escrevam, através do recurso a uma ferramenta do âmbito das novas tecnologias 

– o Twitter. Fazendo uso de um exemplo de uma mensagem no Twitter (cf. Anexo 11), o professor indica 

aos alunos que, em cerca de vinte a vinte-e-cinco palavras, têm de escrever um texto muito breve 

dizendo que estão num determinado lugar do seu bairro, referindo o que estão a fazer e para aonde vão 
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depois, utilizando apenas o vocabulário que aprenderam. Após terem escrito o texto, enviam-no para o 

endereço do professor. 
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a) Lee el siguiente texto sobre un área de la ciudad de Barcelona. 

 

Guía del Área de Barcelona: Bogatell y Ciutadella Villa 

Olímpica     

  (l.1)  Las Olimpíadas de 1992 originaron un gran cambio en esta zona. Antes, esta parte de la costa 

estaba formada por depósitos y muelles; en la actualidad, ha pasado a ser uno de los distritos más 

modernos y arquitectónicamente pretenciosos de Barcelona. 

 (l.4)    El área cuenta con dos playas, Icària y Bogatell, que son muy conocidas y albergan varios bares y 

restaurantes sobre sus orillas. Ambas playas están bien equipadas con baños, duchas, salas de primeros 

auxilios y vestuarios para personas discapacitadas. Son lugares populares entre los surfistas a vela y 

cuentan con una escuela de navegación en caso de que desees probar tu destreza en el mar (…). 

(l.8)    Por otro lado, Bogatell está menos modernizado que la cercana Villa Olímpica y aún conserva restos 

de la antigua Barcelona, como pequeños cafés catalanes y calles angostas (…). Sobre la Avenida Icària, 

que atraviesa Bogatell y llega hasta la Villa Olímpica, se encuentra el 

Complejo Vila que está compuesto por restaurantes, tiendas, un 

supermercado y 15 pantallas de cine, donde pasan los últimos estrenos 

en el idioma original - ¡espectacular si tienes ganas de disfrutar de 

una película en inglés! 

(l.15)    Los hoteles del lugar son en su mayoría bastante modernos y disfrutan de una relativa 

tranquilidad por encontrarse alejados del centro. Además cuentan con la playa y la Villa Olímpica para 

entretenerte durante el día.   

 (l.18)   Tanto Bogatell como Ciutadella Villa Olímpica tienen paradas del metro de la línea amarilla que te 

llevarán hasta el centro de Barcelona en 15-20 minutos. Si te sientes con energías como para caminar, en 

aproximadamente media hora llegarás a La Rambla. De lo contrario, puedes coger un taxi para recorrer la 

Villa Olímpica; son baratos y fáciles de encontrar. 

(l.22)    Otro punto de interés es el Parque de la Ciutadella, un lugar súper tranquilo la mayor parte del 

tiempo e ideal para ir de picnic. En el parque además encontrarás el Zoológico de Barcelona que es uno de 

los lugares favoritos de tanto niños como adultos (asegúrate de ver el espectáculo de los delfines). 

                                                   (http://www.barcelona-tourist-guide.com/sp/barrio/bogatell-ciutadella-villa.html) 

muelles (l.2) -  cais                                angostas (l.9) - estreitas 

pretenciosos (l.3 ) - vaidosos          alejados (l.16) - afastados             recorrer (l.20 ) - percorrer 
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b) Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige las falsas. 

 

 Verdadero Falso 

1. Hay tres playas muy bien equipadas.   

2. En este lugar se puede hacer surf a vela.   

3. La Villa Olímpica está más modernizada que Bogatell.   

4. El Complejo Vila tiene muchas pantallas de cine.   

5. Los hoteles son muy modernos y disfrutan de alguna tranquilidad.   

6. Bogatell y Villa Olímpica tienen paradas de metro.   

7. En el Parque de la Ciutadella se puede encontrar el Museo de Ciencias 

Naturales. 
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Medios de transporte 

a) Haz corresponder el nombre a cada una de las imágenes. 

                 

                En _________________ 

                 

                 En  _________________ 

                 

                    En  _________________ 

                   

                   En  _________________ 

                 

                  A _________________ 

                  

                  En __________________ 

          

     En __________________        

            

      En __________________     

          

     En __________________    

                

    En _________________         

              

    A __________________   

         

En ___________________           

 

tranvía    coche    pie    avión    taxi     tren    bicicleta      metro     caballo      barco      autobús     moto 
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b) Completa las frases utilizando la preposición y el medio de transporte adecuados. 

 

1. Voy ____________________ para mi trabajo. 

2. Me desplazo _____________________ cuando voy a Barcelona. 

3. Todos los días voy _____________________ al colegio. 

4. Ir ____________________ es mucho más cómodo y no contamina la atmósfera. 

5. Debemos ir _____________________ cuando estamos en el campo. 

6. Hoy en día es mucho más seguro viajar _____________________. 

7. El centro de salud está muy lejos de mi casa. Para ir allí voy _______________________. 

8. Mi casa está muy lejos del estadio. Necesito ir _____________________. 

9. ¡Ya tengo mi carné! Ahora ya puedo ir ______________________ a la universidad. 

10. No me gusta ir _____________________. Es demasiado caro. 
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Expresar gusto: el verbo “gustar” 

                              

(a mí) 

(a ti) 

(a él, ella, usted) 

(a nosotros/as) 

(a vosotros/as) 

(a ellos/as, ustedes) 

 

 

(no) 

me 

te 

le 

nos 

os 

les 

 

gusta 

 

 

gustan 

 

+ nombre singular 

+ infinitivo 

 

+ nombre plural 

 

 

Regla 

Si el objeto directo es un nombre singular o el infinitivo de un verbo, entonces se utiliza la forma 

_______________. Por otro lado, si el objeto directo es un nombre plural, se usa la forma 

_______________. Hay que no olvidar de poner los _______________ reflexivos cuando 

conjugamos el verbo “gustar”. Hacemos lo mismo para los verbos “encantar” e “interesar”, entre 

otros. 

 

 

a) Di si te gusta(n) o no. 

 

 
1. ¿Qué transporte te gusta más? 

_________________ mucho el tren. Es muy cómodo y rápido. 
 

2. ¿Te gusta más Santa Cruz de Tenerife o Barcelona? 
No sé decir. _________________ las dos ciudades. Son muy interesantes. 
 

3.  ¿Te gusta la zona de Bogatell? 
Sí, _________________ visitar esa zona. 
 

4. ¿Te gustan los cines del Complejo Vila? 
No, _________________ las pantallas. Son demasiado pequeñas. 

 
5. A mí _________________ mucho vivir en mi barrio. 
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Ejercicio de escritura – correo electrónico 

    

- Te has ido de vacaciones  a una ciudad de España. Escribe un mensaje en forma de correo 
electrónico para tus amigos (35 a 50 palabras). Debes: 

 saludar; 

 identificar la ciudad y localizarla; 

 decir lo que hay (transportes, servicios públicos y establecimientos); 

 decir si te gusta/no te gusta; 

 despedirte; 

      Echa un vistazo al modelo: 

 

 

Recuerda: 

 Intenta utilizar el vocabulario que has aprendido hasta ahora; 

 Escribe como máximo 50 palabras; 

 Escribe frases muy cortas y sencillas; 

 Envíalo para la dirección de correo electrónico de tu profesor;   
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Agrupamento de Escolas Padre 

Bartolomeu de Gusmão 

Escola Secundária de Josefa de Óbidos 

Plan de Lección (3ª sesión)        2012-2013 

Unidad didáctica: Mi mundo 

Grupo: 7º F (Español, nivel A1) 

Fecha: jueves, 29 de noviembre de 2012 

Lecciones: 

Contenidos: Lectura de un texto sobre un barrio de Barcelona. Ejercicio de comprensión lectora. 

                         Ejercicio de vocabulario sobre transportes. 

                         Los artículos contractos. 

                         El verbo “gustar”. Ejercicios. 

                         Escritura de un mensaje de correo electrónico.                     

 

Contenidos: 

a) Funcionales 

- Exprimir gustos por lugares; 

 

b) Lingüísticos 

- El verbo “gustar”; 

- Vocabulario relacionado con medios de transporte; 

- Las preposiciones “en” y “a” aplicadas a los transportes; 

 

c) Socioculturales 

- Conocer una ciudad de España: Barcelona; 
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Tarefa 1: Atividade de comunicação: exercício socio-cultural: localização da cidade de Barcelona (10 

min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo 

 

    O professor apresenta aos alunos um mapa de Espanha com incidência na região da Catalunha, com 

especial destaque para a cidade de Barcelona.  

    Tenta-se que os alunos consigam preencher os espaços nas frases, recorrendo a algum do vocabulário 

dado. 

     

Tarefa 1: Fase de comunicação: exercício de compreensão escrita de um texto sobre um bairro de 

Barcelona (15 min.) 

Destrezas: compreensão escrita e interação oral 

Dinâmica: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

    O professor distribui pelos alunos uma ficha com um texto alusivo a uma área da cidade de Barcelona: 

Bogatell y Ciutadella Villa Olímpica (cf. anexo 12) e que contém ainda um exercício de compreensão de 

leitura. O processo de trabalho utilizado para efetuar a leitura do texto encontra-se dividido em duas 

fases: em primeiro lugar, os alunos leem o texto em silêncio e, em seguida, o professor designará alguns 

voluntários para fazerem a leitura do mesmo, em voz alta. Nesta etapa, aproveitar-se-á para esclarecer 

algum vocabulário desconhecido dos alunos: 

        Terminada esta fase de tomada de conhecimento do texto, procede-se à verificação da 

compreensão do mesmo através de um exercício de compreensão de leitura (cf. anexo 12). Neste 

exercício, os alunos vão responder se as afirmações são verdadeiras ou falsas, tendo de corrigir as falsas. 

        A correção é feita oralmente pelos alunos sob a supervisão do professor. 

 

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: exercício de vocabulário sobre transportes (15 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho individual e trabalho em grande grupo 
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    Nesta atividade, os alunos vão relacionar as palavras que se referem a diversos tipos de transporte às 

imagens que as ilustram. Porém, antes do exercício de vocabulário, o professor recorre ao texto lido, 

para ver se os alunos conseguem identificar alguns meios de transporte que aí são referidos. Espera-se 

que os alunos identifiquem as palavras “metro” e “taxi”. A partir daqui, o professor partirá para os 

vários tipos de transporte e os seus nomes em espanhol. Além do tipo de transporte, far-se-á uma 

chamada de atenção para as preposições que normalmente acompanham os meios de transporte (en e 

a). Para exercitar a aquisição deste vocabulário, o professor distribuirá uma ficha (cf. anexo 13) com dois 

exercícios: 

    Os alunos referem metro e taxi. 

    Os alunos realizam os exercícios em grupos de pares e só depois se procede à correção dos mesmos 

pela turma. O papel do professor aqui é o de controlar e verificar se os alunos identificam corretamente 

os vários itens que compõem os exercícios. 

 

Tarefa 2: Atividade de apoio linguístico: gramática - o verbo gustar (10-15 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

    Nesta atividade, os alunos vão trabalhar o uso do verbo gustar. Chamar-se-á a atenção dos alunos 

para a estrutura que preside a conjugação do verbo e as suas diferenças em relação ao uso de “gostar” 

em português. Como material de apoio, o professor distribui uma ficha (cf. anexo 14) com a aplicação e 

sistematização do verbo, bem como um exercício de aplicação. Os alunos completam a regra e depois 

efetuam o exercício. A correção é feita pelos alunos, sob a supervisão do professor. Enquanto os alunos 

enunciam as respostas a cada uma das frases, o professor escreve-as no quadro de modo a que não 

surjam confusões. 

 

 

Tarefa 3: Fase de apoio à produção escrita: exibição de um modelo de texto e esclarecimento sobre as 

ferramentas necessárias para a sua realização (10 min.) 

Destrezas: interação oral  

Dinâmica: trabalho em grande grupo 

    Esta fase funciona como introdução para a tarefa seguinte, na qual se pretende que os alunos 

demonstrem ser capazes de escrever um texto em forma de correio eletrónico, muito curto. Aí, têm de 
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identificar e localizar a cidade espanhola para onde foram passar férias e fazer uma pequena descrição 

da mesma, tendo, para isso, de recorrer aos pontos gramaticais já abordados (hay / está) e ao verbo 

gustar. Por outro lado, os alunos deverão fazer uso do vocabulário temático respeitante a transportes 

(tren, autobús, metro, tranvía, moto, etc...), a estabelecimentos e serviços públicos (oficina de correos, 

colegio, panadería, banco, pescadería, pastelería, farmacia, etc…). Contudo, antes de os alunos 

escreverem o seu texto, o professor apresentará um modelo daquilo que espera que os alunos 

evidenciem na sua aprendizagem. Apresenta-se uma mensagem sob a forma de correio eletrónico, com 

um texto breve. Esclarece-se aquilo que se pretende que os alunos escrevam e os pontos que terão de 

incluir nos textos. Nesta altura, e ainda antes de começarem a produzir os seus textos, o professor 

chamará a sua atenção para algumas ferramentas que lhes serão úteis durante a escrita. Por exemplo, 

corretores ortográficos e dicionários em rede. O professor mostrará alguns exemplos para que os alunos 

possam ver como funcionam. 

 

Tarefa 3: Exercício de produção escrita (15 min.) 

Destrezas: interação oral e produção escrita 

Dinâmica: trabalho individual e trabalho em grande grupo 

 

    Os alunos preparam e escrevem o texto sob a forma de E-mail seguindo as orientações de uma ficha 

que lhes é distribuída pelo professor (cf. anexo 15). Durante esta fase, o professor intervém apenas 

através do esclarecimento de dúvidas e orientando os alunos na produção dos seus textos. Os trabalhos 

serão concluídos em sala de aula e os alunos enviá-los-ão para o endereço de correio eletrónico, 

fornecido pelo professor. 
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a) Lee el siguiente mensaje de correo electrónico:  

 

 

                                  (adaptado de  http://www.barcelona-tourist-guide.com/sp/ramblas/barcelona-las-ramblas.html)            

 

        salgo (salir)(l.6 ) - saio                

 

b) Di si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Corrige las falsas. 

 

 Verdadero Falso 

1. Alfonso no cree que la ciudad sea muy interesante.   

2. El hostal donde está alojado está muy cerca del mercado.   

3. La zona de “Las Ramblas” tiene muchos artistas de calle.   

4. El Gabinet Numismàtic de Catalunya  se encuentra fuera de 

Barcelona. 

  

5. A Alfonso no le gusta mucho lo que ha visto hasta ahora.   
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a) Mira las imágenes y completa con  los nombres del recuadro. 

 

paseo      calle     avenida      rotonda     plaza      puente     

 

 

   

   ____________________ 

    

  ___________________ 

  

  ___________________ 

    

 _____________________ 

    

   ______________________ 

   

  ___________________ 

 

Fíjate en las maneras abreviadas de escribir los tipos de vía:    Avda., P°, Pza. y C/ 

 

b) Haz corresponder las abreviaturas a cada palabra. 

 

calle 

paseo 

avenida 

plaza 

puente 

P° 

C/ 

Pza. 

Avda. 

 

c) Utilizando las mismas palabras, rellena ahora los espacios de las frases abajo. 

1. - ¿Dónde vives? 

-Vivo en la _________________ Cristóbal Colón, 30. 



Español – 7. º año – Nivel inicial                        Hoja de trabajo 17 – Tipos de vías (vocabulario) 

MI MUNDO - DIRECCIONES                                                              

 

196 
 

2. Para ir a la otra parte de la ciudad, cruzas el _________________. 

3.  La _________________ Mayor en Madrid es muy famosa. 

4. El _________________ del Prado en La Habana es bastante ancho. 

5. Tienes que contornear la _________________ y después seguir todo recto por la 

_________________ Carlos V. 
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Verbos para indicar direcciones en Presente de indicativo 

 

Ejemplos:           “(…) atravieso el paso de cebra (…).” 

                             “(…) salgo del hotel, sigo todo recto por la calle, giro en la segunda calle    a la 

izquierda y ahí se encuentra el dicho museo.” 

 

¡Ojo! - Los verbos salir, seguir, coger, atravesar y encontrarse son irregulares. Sólo el verbo girar 

es regular. 

 

Conjugaciones: 

Yo                                  

Tú                                  

Él/Ella/Usted  

Nosotros(as)               

Vosotros(as)                

Ellos/Ellas/Ustedes              

salgo 

sales 

salgo 

salimos 

salís 

salen 

cojo 

coges 

coge 

cogimos 

cogís 

cogen 

sigo 

sigues 

sigue 

seguimos 

seguís 

siguen 

Yo                                  

Tú                                  

Él/Ella/Usted  

Nosotros(as)               

Vosotros(as)                

Ellos/Ellas/Ustedes              

giro 

giras 

gira 

giramos 

giráis 

giran 

atravieso 

atraviesas 

atraviesa 

atravesamos 

atravesáis 

atraviesan 

me encuentro 

te encuentras 

se encuentra 

nos encontramos 

os encontráis 

se encuentran 
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a) Completa el diálogo con la conjugación de los verbos en Presente de indicativo. 

 

 

- Si quieres ir al centro comercial, entonces _________________ (coger, tú) el 

autobús nº 34 y ________________(salir, tú) en la cuarta parada. Una vez ahí, 

________________ (seguir, tú) todo recto por la calle Francisco Arroyo y 

________________ (girar, tú) en la segunda a la derecha. ________________ (seguir, tú) 

por la calle Don Alonso Jiménez hasta los semáforos. Ahí ________________ (atravesar, 

tú) el paso de cebra y ________________ (encontrarse, tú) en frente del centro 

comercial. 
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Numerales ordinales: del 1er al 10° 

 

Ejemplos:          “(…) sales en la cuarta parada (…)” 

                           “(…) en la segunda calle a la izquierda (…)” 

                           “ Vivo en el quinto piso de un edifício.” 

Numerales ordinales: 

1er – primero/a                             6º - sexto/a 

2º - segundo/a                               7º - séptimo/a 

3er – tercero/a                               8º - octavo/a 

4º - cuarto/a                                   9º - noveno/a 

5º - quinto/a                                 10º - décimo/a 

 

¡Ojo! - Los números ordinales primero y tercero pierden la -o delante de un nombre masculino 

singular. 

Ejs:   el primer coche;   el tercer jugador;  pero 

         la primera persona;   la tercera vez; 

 

 

a) Completa las frases escribiendo el numeral ordinal por extenso. 

 

 

1. Luis vive en el ___________________ (1º) piso. 

2. Es la __________________ (2ª) vez que estoy en tu casa. 

3. Vas a salir en la __________________ (3ª) parada de metro. 

4. Giras en la _________________ (5ª) calle a la izquierda. 

5. Es la _________________ (7ª) vez que visito Barcelona. 

6. Antonio vive en el ___________________ (3º) piso. 
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Marcadores discursivos 

 

Ejemplo:          - ¿Cuál es el camino para el centro de salud? 

                           - Primero siga todo recto por esta calle, después gire en la segunda a la derecha y 

siga hasta encontrar una farmacia. Luego, gire en la calle a la izquierda. Al final de esa calle se 

encuentra el centro de salud. 

 

¡Ojo! - Usamos estos marcadores discursivos (primer, después/luego, al final) cuando 

queremos secuenciar, es decir, ordenar nuestro discurso. De esta forma el discurso se hace más 

claro.          

 

 

- Completa el diálogo del recuadro con los marcadores discursivos. 

 - Buenos días, perdone, ¿puede decirme cuál es el camino para el Teatro Olímpico? 

 - ¡Por supuesto! _____________ usted sale del hotel y sigue todo recto hasta el final de la calle. 

_____________ gira a la izquierda y sigue todo recto hasta la Calle Jiménez Blanco. 

_____________ gira en la segunda calle a la derecha. _____________ usted sigue todo recto por 

ahí y encontrará el Teatro Olímpico. 

  - Muchas gracias. ¡Hasta luego! 

  - De nada. ¡Hasta luego! 
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Ejercicio de escritura – mensaje a través de sms 

 

 

- Imagínate que un(a) compañero(a) tuyo(a) te ha enviado el siguiente mensaje desde su 
móvil: 

                     Estoy en el colegio. ¿Cuál es el camino para llegar a tu casa? 

 

Vas a contestarle a través de un mensaje SMS indicando lo que él/ella tiene que hacer 
para llegar a tu casa. Debes: 

 saludar; 

 indicar el camino;         

 despedirte; 

  

      Echa un vistazo al modelo: 

Hola, Ana. Primero sales del colegio, coges el tranvía nº 20 y sales en la tercera parada. Sigues 
por la Calle X y giras en la segunda a la izquierda. Al final de la calle se encuentra mi edificio. 
Hasta luego. 

 

Recuerda: 

 Intenta utilizar un poco del vocabulario que has aprendido hasta ahora (tipos de vías, 

lugares y transportes públicos); 

 Usa los verbos salir, seguir, coger, girar, etc…, para dar indicaciones; 

 Utiliza los marcadores discursivos (Primero, después, luego, al final); 

 Escribe como máximo 50 palabras; 

 Envíalo para el nº de móvil de tu profesor;   
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Agrupamento de Escolas Padre 

Bartolomeu de Gusmão 

Escola Secundária de Josefa de Óbidos 

Plan de Lección (4ª sesión)        2012-2013 

Unidad didáctica: Mi mundo 

Grupo: 7º F (Español, nivel A1) 

Fecha: jueves, 6 de diciembre de 2012 

Lecciones: 

Contenidos: Lectura de un correo electrónico sobre una calle de Barcelona. Ejercicio de comprensión    

lectora. 

                         Ejercicio de vocabulario sobre tipos de vías y direcciones. 

                         Verbos irregulares para indicar direcciones. Ejercicios. 

                         Marcadores discursivos (Primero, después/luego, al final). Ejercicio. 

                         Escritura de un mensaje SMS.                     

 

Contenidos: 

a) Funcionales 

- Preguntar e indicar direcciones; 

 

b) Lingüísticos 

- Verbos irregulares salir, encontrarse, atravesar; 

- Vocabulario relacionado con los tipos de vías; 

- Vocabulario relacionado con instrucciones para indicar direcciones; 

- Marcadores discursivos (Primero, después/luego, al final); 

 

c) Socioculturales 

-      Ciudades de España: Barcelona; 
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Tarefa 1: Atividade de comunicação introdutória: direções para chegar a um dado lugar (5 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo 

    O professor introduz o tema das direções fazendo um espécie de resumo daquilo que foi dado até 

agora como ponte para fazer com que os alunos respondam à pergunta:  

“¿Qué hacemos cuando no sabemos el camino para un lugar y no tenemos un mapa con nosotros?” 

    Espera-se que os alunos avancem com uma resposta do género: “Pedimos/Preguntamos la dirección” 

 

Tarefa 1: Atividade de comunicação: texto em forma de correio electrónico que inclui instruções para 

chegar a um dado lugar (10 min.) 

Destrezas: interação e compreensão orais 

Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo 

    Os alunos leem um texto sob a forma de mensagem de correio eletrónico, em que uma pessoa se 

encontra de férias na cidade de Barcelona e faz uma descrição do sítio onde se encontra hospedada, 

daquilo que existe nas redondezas e das direções que são necessárias tomar para chegar a um dado 

sítio. Este texto foi concebido pelo próprio professor (cf. anexo 16). A primeira leitura é feita pelos 

alunos, em silêncio. Poderá haver uma ou outra palavra que os alunos desconheçam mas que não 

compromete a compreensão geral do texto. A seguir, leva-se a cabo uma leitura em voz alta. 

    Terminada a etapa da leitura, segue-se a fase de compreensão de leitura. Aqui os alunos vão resolver 

um pequeno exercício que visa testar a compreensão daquilo que foi transmitido no texto. O exercício 

consiste em afirmações em que os alunos têm de indicar se são verdadeiras ou falsas. 

 

Tarefa 1: Tarefa de apoio linguístico: exercício de vocabulário sobre tipos de vias e sobre indicação de 

direções (20 min.) 

Destrezas: interação oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo 

    O professor exibe imagens alusivas ao vocabulário relacionado com tipos de vias (calle, avenida, plaza, 

etc…). Fornece-se uma ficha com imagens (cf. anexo 17) para que os alunos relacionem as imagens com 
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os respetivos nomes de tipos de vias. Após este exercício, os alunos efetuam um outro onde vão aplicar 

este mesmo vocabulário. 

    Tenéis aqui algunas imágenes con diferentes tipos de vías. Sólo hay que escribir un subtítulo con el 

nombre para cada una de esas imágenes. Después vais a utilizar esas mismas palabras para completar 

las frases del ejercicio b, ¿vale? 

    Terminada esta etapa do vocabulário sobre tipos de vias, é tempo de introduzir o vocabulário sobre 

direções. A partir de exemplos presentes no texto e recorrendo à disposição das mesas na sala de aula, 

o professor vai introduzindo aos alunos o vocabulário essencial sobre indicações de direções. Espera-se 

que a participação dos alunos nesta atividade ajude a despertar o seu interesse e atenção. 

Como ilustração para cada indicação, é mostrada uma imagem e uma legenda com a direção respetiva: 

 

 

 

           Girar a la izquierda                         Girar a la derecha                            Seguir todo recto 

 

     

Tarefa 1: Fase de apoio linguístico: exercício sobre verbos irregulares para dar indicações (10 min.) 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

    Com o propósito de dar direções, recorre-se ao uso de alguns verbos fundamentais quando queremos 

indicar o caminho para um determinado lugar. Nessa perspetiva, introduz-se a conjugação, no presente 

do indicativo, de verbos como seguir, salir, atravesar, encontrarse e, também, girar. Este último verbo é 

regular mas é absolutamente essencial quando damos indicações de caminhos. Assim, explana-se a 

conjugação destes verbos no presente do indicativo, com destaque para a segunda pessoa do singular.  

    Ahora vais a hacer un ejercicio en el que vais a tener que conjugar estos verbos que hemos visto hasta 

ahora en la segunda persona de singular.  

    Os alunos realizam o exercício (cf. anexo 18) e a correção é feita, oralmente, pelos mesmos com o 

professor a escrever, no quadro, as formas conjugadas dos verbos, para que não haja dúvidas quanto à 

ortografia. 
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Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: exercício sobre marcadores discursivos (10 min.) 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

    Este ponto tem como objetivo fornecer aos alunos algumas ferramentas para que possam organizar e 

sequenciar o seu discurso, neste caso concreto, no que concerne às direções. Por essa razão, o professor 

distribui uma folha (cf. anexo 20) com a sistematização deste ponto gramatical e o respetivo exercício 

de aplicação. 

    En este ejercicio sólo tenéis que rellenar los huecos con los marcadores discursivos adecuados que 

hemos visto. 

    Os alunos resolvem o exercício e faz-se a correção do mesmo. Como tem sido hábito, o professor 

apenas se limita a verificar se os alunos corrigem bem, deixando-lhes a responsabilidade de achar as 

soluções.  

 

Tarefa 2: Atividade de comunicação: exercício de produção escrita (10 min.) 

Destrezas: interação oral e expressão escrita 

Dinâmica: trabalho em grande grupo e individual 

 

         Nesta parte da aula, os alunos vão aplicar aquilo que estiveram a aprender até agora. Por isso, a 

tarefa que têm pela frente tem a ver com a escrita de uma mensagem sms em que os alunos respondem 

a um estímulo dado pelo professor. O estímulo é: 

                    Estoy en el colegio. ¿Cuál es el camino para llegar a tu casa? 

    Cada aluno vai responder através de uma mensagem sms indicando o que o(a) colega tem de fazer 

para chegar à sua casa. A mensagem deve conter uma saudação, a descrição de como se deve proceder 

para fazer o caminho e uma despedida. Após terem terminado de escrever a mensagem, enviam-na 

para o professor.  

    De modo a clarificar o processo, será distribuída uma ficha (cf. anexo 21) com as orientações para a 

realização do exercício. 
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Tipos de vivienda 

 

a) Relaciona cada tipo de vivienda con la definición (número) e imagen (letra) 

correspondientes. 

 

 

 

1) Vivienda de una o dos plantas con jardín. 

 A   

 

2) Último piso de un edificio. 

 B   

 

3) Conjunto de dos pisos unidos por una escalera 

interior en un edificio de varias plantas. 

C    

 

4) Vivienda que está construida contigua a otras por sus 

lados o por su parte de atrás. 

D    

 

5) Conjunto de habitaciones que constituyen una 

vivienda independiente dentro de un edificio de 

varias alturas. 
E    

 

6) Apartamento de pequeñas dimensiones. 

F    

 

Apartamento: _________        Chalé adosado: __________         Dúplex: __________ 

        Ático: ________                         Estudio: _________                  Chalé: _________ 
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Bellavista La Palmera, Sevilla Capital                                                       500 € 

                                                                                                                                                           

 

Habitación nº 1 

Hab.  Individual | NO incluye gastos | A partir de: 07-12-2012 

   Habitación para estudiantes en perfecto estado situada en la zona los remedios, 

frente al río, perfectamente comunicada con líneas de autobuses urbanos (5 y 

circular a cinco minutos). Muy próximo a recinto ferial. Situado en plena zona 

comercial, con proximidad a clubs deportivos (náutico) con numerosas zonas de 

ocio y culturales. Régimen de media pensión en host family. Posibilidad de 

convertirse a habitación doble por 300 € mensuales a inquilinos.  

 

Retiro, Madrid Capital                                                                       300 €                                                                                                                       

 

 

Habitación nº 2 

Hab.   Individual | NO Incluye gastos | A partir de: 01-12-2012 

Habitación disponible para entrar a vivir!!, amueblada e individual 

(una sola persona), hay internet, wi-fi gratis, 2 ascensores, 

portero físico y automático, frente al parque retiro de Madrid, 

metro en la puerta (línea 9), líneas 2 y 6 del metro a pocos 

pasos, muchas paradas de autobuses para moverte por Madrid 

(2, 15, c1, c2, n8, 20, 26, 61,63, 215, 152), precio 330+40 gastos 

de servicios, 1 mes de fianza, estancia mínima 6 meses, con cama 

individual, ventanas, mesa de trabajo, tv plana, silla, mesilla, 

armario, calefacción e internet, se comparte cocina y baño, para 

chica o chico, trabajador o estudiante extranjero de 

posgrado/máster/doctorado, barrio comercial con todo lo que 

puedas necesitar, bien comunicado. Información 687535636, un 

saludo. 

 

 

Camins al Grau, Valencia Capital                                                                 200 €                                                                                                                                                         

 

 

Habitación nº 3 

Hab.  Individual | Incluye gastos | A partir de: 10-12-2012 

Alquilo habitación para una persona responsable. Habitación amueblada con cama 

individual, armario, mesilla de noche, mesa ordenador, tv. Buen ambiente. Piso tiene 

4 habitaciones, cocina, 2 baños, comedor grande. Zona muy tranquila, muy cerca de 

parada de autobús, metro, Mercadona. Tel. 632354130/631253189. Precio es de 
200 para una persona con los gastos incluidos. Tel. 632354130 / 631253189. 

 

(adaptado de http://www.pisocompartido.com/) 
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-Tres personas están buscando un piso para vivir. ¿Cuál de estas habitaciones le recomendarías a cada 

uno de ellos? 

 

       

Es estudiante de biología. Le 

gusta mucho el calor y vivir 

en la provincia. Practica 

deportes náuticos. 

Es ingeniera informática. Le 

gusta muchísimo viajar y, por 

eso, está acostumbrada a vivir 

en hoteles. Sin embargo, 

elegiría la capital si tuviera que 

alquilar piso. No tiene coche, 

pues prefiere desplazarse en 

trasportes públicos. 

Es ingeniero civil. Le gustan 

proyectos complejos. En su 

tiempo libre le gusta relajar 

en casa y leer o ir a pasear por 

un parque. 

Habitación nº ____ Habitación nº ____ Habitación nº ____ 
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Objetos de la casa 

a) Mira las fotos. Completa los nombres de los objetos con las letras que faltan. 

 

 

la  si__a 

 

el la__abo 

 

el ho__no 

 

la me__a 

 

la ca__a 

 

la du__a 

 

el so__á 

 

la __evera 

 

la m__silla 

de noche 

 

el espe__o 

 

el 

lava__latos 

 

la alf__mbra 

 

la ba__era 

 

la 

__avadora 

 

el b__dé 

 

los armarios 

de __o__ina 

 

el sill__n 

 

la 

es__an__ería 

 

la lám__ara 

 

el ino__oro 

 

la __ortina 

 

la mesa de 

est__dio 

 

el 

fre__adero 

 

el a__mario 

 

a) ¿Qué cosas hay en cada parte de la casa? Haz una lista de los objetos que puedes 

encontrar en cada una de estas habitaciones. 

 

 

la cocina 

 

el salón 

 

el baño 

 

el dormitorio 
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Localizadores espaciales 

                     

al lado  detrás 

debajo delante 

encima en frente 

dentro cerca 

entre lejos 

a la derecha a la izquierda 

 
a) Mira las  fotos y forma frases a partir de los elementos de cada columna. 

 

 

                

               

 

 

 

 

El cojín (2x) 

El vaso (2x) 

Los libros 

La lámpara 

 

 

está(-n) 

al lado de 

detrás de 

delante de 

debajo de 

encima de 

dentro de 

 

el jarro (2x) 

el sillón (3x) 

            el armario 
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Ejercicio de expresión escrita en Powerpoint 

 
- Elije un personaje que te guste. Imagínate cómo es su casa y haz una pequeña descripción. 

Para eso vas a necesitar fotos de la vivienda y de las habitaciones, colgarlas y, para cada 

una, hacer una descripción que incluye: 

 

 el tipo de vivienda (ejs: piso, chalé, castillo, etc…); 

 partes de la casa (ejs: dormitorio, cocina, salón, cuarto de baño/aseo, etc…); 

 contenidos de cada habitación (ejs: cama, silla, nevera, mesa, bañera, etc…); 

            

            Ejemplo: 

   

Aquí está la vivienda donde 

… vive. Es un piso de dos 

habitaciones. 

Aquí está el salón-comedor. 

Hay una mesa, sillas, un sillón, 

un sofá, estanterías y una tele. 

Aquí está la cocina. Hay 

armarios, un horno, un 

lavaplatos, una lavadora y un 

fregadero. 

   

Aquí está el baño. Hay un 

inodoro entre el lavabo y la 

ducha. 

Aquí está el dormitorio. Hay 

una cama, dos mesillas de 

noche, un armario y una 

estantería. 

Aquí está el despacho. Hay una 

mesa de estudio y sillas. El 

ordenador está encima de la 

mesa de estudio y la 

estantería con libros está 

detrás de la mesa. 

 

Nota: 

 

 Escribe frases cortas y envíalo a través de correo electrónico a tu profesor. 
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Agrupamento de Escolas Padre 

Bartolomeu de Gusmão 

Escola Secundária de Josefa de Óbidos 

Plan de Lección (5ª sesión)        2012-2013 

Unidad didáctica: Mi mundo 

Grupo: 7º F (Español, nivel A1) 

Fecha: jueves, 03 de enero de 2013 

Lecciones: 

Contenidos: Ejercicio de vocabulario sobre tipos de viviendas; 

                       Lectura de pequeños textos sobre alquiler de viviendas. Ejercicio de comprensión lectora; 

                         Ejercicios de vocabulario sobre objetos de la casa; 

                         Los adverbios de lugar. Ejercicios; 

                         Escritura de un texto descriptivo con imágenes.                    

 

Contenidos: 

a) Funcionales 

- Identificar tipos de viviendas; 

- Identificar las partes de la casa; 

- Identificar objetos que están en las varias partes de la casa; 

 

b) Lingüísticos 

- Adverbios de lugar; 

- Vocabulario relacionado con tipos de vivienda y partes de la casa; 
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Tarefa 1: Atividade de comunicação introdutória: reconhecer diversos tipos de casa (10 min.) 

Destrezas: interação oral e compreensão oral 

Dinâmica: trabalho em grande grupo 

 

    O professor apresenta aos alunos algumas imagens de diversos tipos de casas, o nome de cada tipo de 

casa e a sua definição (cf. anexo 22) de modo a que fiquem a conhecer os seus nomes em espanhol. Em 

primeiro lugar apresenta-se a imagem do tipo de casa; a seguir o professor pergunta aos alunos qual o 

nome em português e, depois, se sabem o nome em espanhol. Prevê-se que os alunos não conheçam os 

nomes em espanhol, pelo que será o professor a dizer-lhes. 

    

Tarefa 1: Fase de comunicação: leitura de texto e exercício de compreensão escrita (20 min.) 

Destrezas: interação oral e compreensão escrita 

Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo 

 

    O professor distribui uma ficha de trabalho (cf. anexo 23) com um texto sobre anúncios de habitações. 

Os alunos leem primeiro o texto em silêncio e anotam eventuais palavras que não entendam. A seguir, o 

professor designa alguns alunos para ler, em voz alta. Segue-se então o esclarecimento de vocabulário 

cujo significado os alunos desconheçam: 

        Após esta etapa, procede-se à parte de compreensão de leitura. Na mesma ficha que lhes foi 

distribuída, os alunos têm três personagens e alguma informação sobre as mesmas. A ideia é, a partir 

dessa informação de que dispõem, os alunos tentarem ver qual é a habitação mais apropriada para cada 

uma dessas personagens, tendo em conta as suas características. 

        Os alunos levam a cabo a tarefa e, depois, seguir-se-á a correção da ficha. O método é o mesmo, 

isto é, o professor faz as perguntas em voz alta e espera-se que sejam os alunos a efetuarem, eles 

próprios, a correção das mesmas. Deve referir-se que, durante esta tarefa, o professor irá ser alvo de 

perguntas por parte dos alunos, pelo que o tempo consignado previamente poderá estender-se um 

pouco mais. 

 

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: correspondência entre vocabulário e imagens (15 min.) 

Destrezas: compreensão e interação orais 
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Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo 

   Neste exercício, pretende-se que os alunos tomem contato com o vocabulário relacionado com 

objetos que podem ser encontrados numa casa. Nesta etapa, o professor apresenta as imagens, os 

alunos ouvem as palavras e tentam completar o primeiro exercício. Aqui, tenta-se fazer com que 

recordem um pouco do alfabeto. Distribuir-se-á uma ficha pelos alunos (cf. anexo 24) em que se fornece 

algum vocabulário com ilustrações, de maneira a que eles associem as palavras às imagens. Terminada a 

parte em que o professor indica as palavras e os alunos completam-nas, segue-se a fase em que terão 

de listar os objetos que podem ser encontrados em cada assoalhada (exercício 2). 

    Os alunos resolvem os exercícios e parte-se do princípio que, com maior ou menor dificuldade, 

conseguirão fazer as associações, de forma correta. Seja como for, far-se-á a correção, a nível oral. 

 

Tarefa 1: Atividade de apoio linguístico: exercício sobre advérbios de lugar (15 min.) 

Dinâmica: trabalho de pares e trabalho em grande grupo 

    O professor começa por partir de alguns exemplos presentes no texto lido pelos alunos para ilustrar a 

função e a colocação dos advérbios de lugar. A seguir, apresenta alguns outros exemplos ilustrados 

deste tipo de advérbios: 

 

Hab. nº 1  “(…) está situado frente al río.” 

 

Hab. nº 2  “(…) está muy cerca de parada de autobús.” 

 

 

    Com recurso à ajuda de um aluno, o professor ilustra alguns advérbios de lugar que os alunos podem 

encontrar com alguma frequência: ex. cerca de, fuera de, dentro de, detrás de, delante de, etc… 

   Concluída a fase de apresentação dos advérbios, pede-se aos alunos que completem a ficha de 

trabalho (cf. anexo 25) onde se pretende que formem frases a partir dos elementos que encontram nas 

três colunas. A ideia é associar o vocabulário às imagens e utilizar o advérbio que melhor se adequa à 

situação descrita em cada imagem. Este exercício é realizado em grupos de pares, uma vez que a troca 

de impressões entre dois elementos pode ser benéfica para a compreensão do uso dos advérbios. 
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     O exercício é corrigido oralmente entre o professor e os alunos, tendo o primeiro um papel 

meramente orientador e esclarecedor de eventuais dúvidas que possam vir a existir. No fundo, o 

objetivo é que os alunos sejam capazes, por eles próprios, de demonstrar que sabem fazer a correção e 

encontrar as soluções para o exercício em questão. 

 

Tarefa 2: Tarefa de apoio comunicativa: atividade de produção escrita (15 min.) 

Destrezas: expressão escrita e interação oral 

Dinâmica: trabalho individual e em grande grupo 

 

  O professor indica aos alunos em que consiste a tarefa correspondente a esta parte da unidade (cf. 

anexo 26). Pretende-se que os alunos façam um trabalho sobre as partes da casa e o seu conteúdo e o  

enviem através de correio eletrónico, ao professor. Os alunos deverão escolher uma personagem que 

apreciem e imaginar como seria a sua casa. Para isso, fazem uma breve descrição das partes da casa ao 

mesmo tempo que ilustram essa mesma descrição com fotos de cada assoalhada. Essas fotos podem ser 

retiradas da internet, se os alunos assim o preferirem. 

    Dependendo do tempo disponível, os alunos começam a preparar o seu trabalho na aula e 

aproveitam para tirar dúvidas com o professor. De qualquer modo, o trabalho terá de ser concluído em 

casa ou na escola e enviado por E-mail para o endereço eletrónico fornecido pelo professor. 

 

    Este trabalho correspondente à 5ª sessão vai constituir uma parte da tarefa final. Nessa tarefa 

pretende-se que os alunos façam um trabalho recorrendo a uma ferramenta T.I.C. utilizada para 

trabalhar histórias digitais – o Microsoft Photo Story. Trata-se de um programa gratuito e fácil de obter e 

que serve para fazer apresentações de diapositivos com texto e música/voz. Com a ajuda desta 

ferramenta, pretende-se estimular os alunos para a elaboração de um trabalho com imagens, tiradas 

através de uma câmara fotográfica por eles mesmos ou com imagens avulsas obtidas, que mostrem uma 

sequência, uma história. O mais interessante é que os alunos podem adicionar texto (em espanhol) e, 

também, música ou gravar uma narração em espanhol usando as suas próprias vozes. Apesar de o 

programa ser bastante intuitivo, o professor deverá passar alguns minutos explicando como ordenar e 

trabalhar o material. Indicações e material serão fornecidos ao professor cooperante de modo a 

orientar os alunos na execução da tarefa final.  
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Agora peço a tua opinião sobre a unidade que terminámos:       

 

 

 

As atividades e tarefas: 
Sempre 

Quase 

sempre 
Pouco Nada 

Pareceram-te adequadas ao tema? 
 

 
   

Os materiais usados pareceram-te adequados?     
Agradaram-te as tarefas escritas usando o E-mail, o SMS, o 
Twitter e o Microsoft Photo Story? 

    

 

Que atividade(-s)/tarefa(-s) te pareceu(-eram) mais interessante(-s)? 

 

 
Pensas que o recurso a estas ferramentas é motivador para levar os alunos a escrever? Porquê? 

 

 

O processo: 
Sempre 

Quase 

sempre 
Pouco Nada 

Pareceram-te claros os passos a seguir durante as 
atividades? 

 
 

   

 

O uso da língua: 
Sempre 

Quase 

sempre 
Pouco Nada 

Pensas que esta unidade foi útil para melhorar o teu 
Espanhol? 

 
 

   

Ampliaste o teu vocabulário?      
Pensas que melhoraste a tua capacidade comunicativa 
durante este processo? 

    

 

O resultado final: 
Sempre 

Quase 

sempre 
Pouco Nada 

Consideras que as atividades/tarefas que realizaste foram 
adequadas àquilo que foi pedido como tarefa final nesta 
unidade? 

 
    

 
Como decorreu o trabalho nas aulas? Estás satisfeito(-a) com os resultados? 

 
 

A
ut

o
-
a
va

li
a
çã

o
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    Agora vais autoavaliar as tuas competências:                                                  

    Posso: 

Funcionais 

Localizar pessoas, lugares e objetos:                   Sim                 Mais ou menos           Não 

Descrever lugares e objetos:                                  Sim                 Mais ou menos           Não 

Identificar lugares e objetos:                                 Sim                 Mais ou menos           Não 

Exprimir gostos por lugares (gustar); 

Yo  Barcelona ________________________   Yo Tenerife __________________________ 

Perguntar e indicar direções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que é que julgas poder mudar e melhorar? 

 

 

 

¡Estás 

aquí, en 

el hotel! 

Veterinario 
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- ¿Cuál es el camino para llegar a un veterinario?          

- Usted sale del … 

 

 

 

 

 

Gramaticais 
Indicadores de localização espacial (delante de, al lado de, entre, detrás de…) 

     

 La nevera está __________________ del microondas;   El plato está _______________ de la mesa;        

El cubo de basura está ________________ del fregadero;  La lavadora está _______________ el horno y 

el fregadero;   La sopa está _____________ de la cazuela;  La silla está _____________del horno;  

 

El artículo: formas contraídas (del, al) 

Voy ______ cine;      Sales ______ hotel;      Él va ______ museo;     Voy ______ restaurante ______ Sr. 

Ruiz; 

 

Contraste hay / está 

 España ___________ en la Península Ibérica;       Madrid ___________ en el centro de España;     En 

Tenerife __________ muchas playas;        En Barcelona ___________ algunos museos interesantes; 

 

Perífrases verbais ir a + infinitivo e estar + gerundio 

Yo ____________ (ir) a la escuela   María ____________________ (hacer) los deberes. Tú 
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__________________ (escuchar) música.       Carlos ___________ (ir) a la biblioteca.      Mónica 

____________________ (ver) la tele. 

Conjugar verbos irregulares regulares no presente do indicativo: seguir, salir, coger, encontrarse, 

atravesar 

 Hola, Juan: 

 Como ya sabes, vivo en Villa Blanca. Primero ___________ (coger,tú) el autobús que va a San Ignacio de 

Manzanares. Luego ___________ (bajar, tú) en la tercera parada y ___________ (seguir, tú) todo recto 

hasta el supermercado Mercadona. Ahí ___________ (girar, tú) a la izquierda y ___________ (caminar, 

tú) hasta la esquina donde hay un quiosco. ___________ (atravesar, tú) el paso de cebra y en el otro lado 

de la calle _________________ (encontrarse, ella) mi casa. 

Léxicos 
Identificar serviços e lugares de uma cidade;  

                    

                    

 

Identificar referentes geográficos (pontos cardiais); 

        

 

Andalucía está al ______________ de España. 

Cataluña está al _____________. 

Galicia está al _____________. 

Navarra está al _____________. 

 

Identificar tipos de vias e direções;  
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Avda. ___________        C/ __________           Pº ___________          Pza. ____________ 

Identificar alguns meios de transporte;  

                                              

Usar as preposições a e en aplicadas aos transportes;  

 Yo voy _____ bici a la escuela.      Ana va ____ metro a la facultad.      Juan viene esta tarde ____ coche. 

Identificar numerais ordinais: de 1 a 10;  

  1er: _____________      5º: _____________      8º: ____________     10º: _____________ 

Identificar tipos de casas; 

                                        

__________            ____________              ____________            ____________ 

Identificar partes de uma casa e objetos existentes em cada uma dessas partes; (Di qué habitaciones 

hay y qué objetos hay en cada una de ellas) 

 

En este apartamento hay … 

 

 

 

Discursivos 
 

Organizadores do discurso (primero, luego/después, al final); 

- ¿Cuál es el camino para la farmacia? 

- _____________ siga todo recto por esta calle, ___________ gire en la segunda a la derecha y siga hasta 

encontrar un supermercado. ____________, gire en la calle a la izquierda. _____________ de esa calle se 

encuentra la farmacia. 

 

Obrigado pela tua colaboração. 
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Tarefa 1 (p
o

stal) 

Tarefa 2 (Tw
itter) 

Tarefa 3 (E
-m

ail) 

Tarefa 4 (SM
S) 

Tarefa 5 (E
-m

ail) 

Tarefa fin
al (M

icro
so

ft P
h

o
to

 Story) 

N
o

ta fin
al 

André Rajani 
       Ângela Tomás 
       Bianka Salles M. Bom  

     Bruna Ruas Bom Bom 
     Bruno Matos 

       Cátia Ricardo M. Bom  M. Bom  
   Cátia Gavinho M. Bom  

     Ema Biscaia M. Bom M. Bom  
 

M. Bom M. Bom  

Gonçalo Moreno 
       Guilherme Pinto 
       Henrique Reis 
       Inês Pestana Insuficiente Suficiente  

    Inês Ruas Suficiente Suficiente  
    Iuri Coelho 

       Joana dos Santos 
       Liliana da Costa Bom 

      
Márcia Oliveira Bom 

      Maria Rodrigues M. Bom Insuficiente M. Bom  
 

M. Bom  

Marta de Carvalho Suficiente  Bom 
  

Suficiente  

Miguel Botequilha 
       Rita Costa 
       

Rodrigo Malaínho M. Bom  
     Sara Gonçalves M. Bom  Bom 

  
Bom 

 
Sara Janeiro Bom Insuficiente  

  
Insuficiente  

Tiago Coelho 
   

M. Bom  
  Tiago Ferreira M. Bom  
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Tarefa 1 - Postal 
 

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação Léxica 

P
recisão

 Lingu
ística 

N
o

ta Fin
al 

 

André Rajani 0 0 0 0 
 Ângela Tomás 0 0 0 0 
 Bianka Salles 5 5 4 4,666667 5 

Bruna Ruas 4 4 4 4 
 Bruno Matos 0 0 0 0 
 Cátia Ricardo 5 5 4 4,666667 5 

Cátia Gavinho 5 5 4 4,666667 5 

Ema Biscaia 5 5 5 5 
 Gonçalo Moreno 0 0 0 0 
 Guilherme Pinto 0 0 0 0 
 Henrique Reis 0 0 0 0 
 Inês Pestana 3 2 2 2,333333 2 

Inês Ruas 3 3 3 3 
 Iuri Coelho 0 0 0 0 
 Joana dos Santos 0 0 0 0 
 Liliana da Costa 4 4 3 3,666667 4 

Márcia Oliveira 4 4 4 4 
 Maria Rodrigues 5 5 4 4,666667 5 

Marta de Carvalho 3 3 3 3 
 Miguel Botequilha 0 0 0 0 
 Rita Costa 0 0 0 0 
 Rodrigo Malaínho 5 5 4 4,666667 5 

Sara Gonçalves 5 5 4 4,666667 5 

Sara Janeiro 5 4 4 4,333333 4 

Tiago Coelho 0 0 0 0 
 Tiago Ferreira 5 5 4 4,666667 5 
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Tarefa 2 - Uso do Twitter 

     

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação
 Léxica 

P
recisão

 Lin
gu

ística 

U
so

 d
o

 Tw
itter 

N
o

ta Fin
al 

 André Rajani 0 0 0 0 0 
 Ângela Tomás 0 0 0 0 0 
 Bianka Salles 0 0 0 0 0 
 Bruna Ruas 5 4 3 3 3,75 
 Bruno Matos 0 0 0 0 0 
 Cátia Ricardo 0 0 0 0 0 
 Cátia Gavinho 0 0 0 0 0 
 Ema Biscaia 5 5 4 5 4,75 5 

Gonçalo Moreno 0 0 0 0 0 
 Guilherme Pinto 0 0 0 0 0 
 Henrique Reis 0 0 0 0 0 
 Inês Pestana 4 3 3 2 3 
 Inês Ruas 4 4 3 2 3,25 3 

Iuri Coelho 0 0 0 0 0 
 Joana dos Santos 0 0 0 0 0 
 Liliana da Costa 0 0 0 0 0 
 Márcia Oliveira 0 0 0 0 0 
 Maria Rodrigues 2 2 2 2 2 
 Marta de Carvalho 0 0 0 0 0 
 Miguel Botequilha 0 0 0 0 0 
 Rita Costa 0 0 0 0 0 
 Rodrigo Malaínho 0 0 0 0 0 
 Sara Gonçalves 0 0 0 0 0 
 Sara Janeiro 2 2 2 2 2 
 Tiago Coelho 0 0 0 0 0 
 Tiago Ferreira 0 0 0 0 0 
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Tarefa 3- Uso do correio eletrónico 

     

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação
 Léxica 

P
recisão

 Lin
gu

ística 

U
so

 d
o

 E-m
ail 

N
o

ta Fin
al 

 André Rajani 
    

0 
 Ângela Tomás 

    
0 

 Bianka Salles 
    

0 
 Bruna Ruas 

    
0 

 Bruno Matos 
    

0 
 Cátia Ricardo 5 5 4 5 4,75 5 

Cátia Gavinho 
    

0 
 Ema Biscaia 

    
0 

 Gonçalo Moreno 
    

0 
 Guilherme Pinto 

    
0 

 Henrique Reis 
    

0 
 Inês Pestana 

    
0 

 Inês Ruas 
    

0 
 Iuri Coelho 

    
0 

 Joana dos Santos 
    

0 
 Liliana da Costa 

    
0 

 Márcia Oliveira 
    

0 
 Maria Rodrigues 5 5 4 5 4,75 5 

Marta de Carvalho 4 4 3 5 4 
 Miguel Botequilha 

    
0 

 Rita Costa 
    

0 
 Rodrigo Malaínho 

    
0 

 Sara Gonçalves 5 4 3 5 4,25 4 

Sara Janeiro 
    

0 
 Tiago Coelho 

    
0 

 Tiago Ferreira 
    

0 
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Tarefa 4 - Escrever uma mensagem SMS 

    

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação
 Léxica 

P
recisão

 Lin
gu

ística 

U
so

 d
e m

en
sagem

 SM
S 

N
o

ta Fin
al 

 André Rajani 
    

0 
 Ângela Tomás 

    
0 

 Bianka Salles 
    

0 
 Bruna Ruas 

    
0 

 Bruno Matos 
    

0 
 Cátia Ricardo 

    
0 

 Cátia Gavinho 
    

0 
 Ema Biscaia 

    
0 

 Gonçalo Moreno 
    

0 
 Guilherme Pinto 

    
0 

 Henrique Reis 
    

0 
 Inês Pestana 

    
0 

 Inês Ruas 
    

0 
 Iuri Coelho 

    
0 

 Joana dos Santos 
    

0 
 Liliana da Costa 

    
0 

 Márcia Oliveira 
    

0 
 Maria Rodrigues 

    
0 

 Marta de Carvalho 
    

0 
 Miguel Botequilha 

    
0 

 Rita Costa 
    

0 
 Rodrigo Malaínho 

    
0 

 Sara Gonçalves 
    

0 
 Sara Janeiro 

    
0 

 Tiago Coelho 5 5 4 5 4,75 5 

Tiago Ferreira 
    

0 
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Tarefa 5 - Descrição da casa através do Powerpoint e envio por correio eletrónico 

  

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação
 Léxica 

P
recisão

 Lin
gu

ística 

U
so

 d
o

 P
o

w
e

rp
o

in
t e d

o
 E-m

ail 

N
o

ta Fin
al 

André Rajani 
    

0 

Ângela Tomás 
    

0 

Bianka Salles 
    

0 

Bruna Ruas 
    

0 

Bruno Matos 
    

0 

Cátia Ricardo 
    

0 

Cátia Gavinho 
    

0 

Ema Biscaia 5 5 5 5 5 

Gonçalo Moreno 
    

0 

Guilherme Pinto 
    

0 

Henrique Reis 
    

0 

Inês Pestana 
    

0 

Inês Ruas 
    

0 

Iuri Coelho 
    

0 

Joana dos Santos 
    

0 

Liliana da Costa 
    

0 

Márcia Oliveira 
    

0 

Maria Rodrigues 
    

0 

Marta de Carvalho 
    

0 

Miguel Botequilha 
    

0 

Rita Costa 
    

0 

Rodrigo Malaínho 
    

0 

Sara Gonçalves 
    

0 

Sara Janeiro 
    

0 

Tiago Coelho 
    

0 

Tiago Ferreira 
    

0 
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Tarefa Final - Trabalho com recurso ao Microsoft Photo Story 

  

 

C
o

m
u

n
icação

 

A
d

eq
u

ação
 Léxica 

P
recisão

 Lin
gu

ística 

U
so

 d
o

 M
icro

so
ft P

h
o

to
 Sto

ry 

N
o

ta Fin
al 

 André Rajani 
    

0 
 Ângela Tomás 

    
0 

 Bianka Salles 
    

0 
 Bruna Ruas 

    
0 

 Bruno Matos 
    

0 
 Cátia Ricardo 

    
0 

 Cátia Gavinho 
    

0 
 Ema Biscaia 5 5 5 3 4,5 5 

Gonçalo Moreno 
    

0 
 Guilherme Pinto 

    
0 

 Henrique Reis 
    

0 
 Inês Pestana 

    
0 

 Inês Ruas 
    

0 
 Iuri Coelho 

    
0 

 Joana dos Santos 
    

0 
 Liliana da Costa 

    
0 

 Márcia Oliveira 
    

0 
 Maria Rodrigues 5 5 4 5 4,75 5 

Marta de Carvalho 3 3 2 5 3,25 3 

Miguel Botequilha 
    

0 
 Rita Costa 

    
0 

 Rodrigo Malaínho 
    

0 
 Sara Gonçalves 3 3 3 5 3,5 4 

Sara Janeiro 2 2 2 3 2,25 2 

Tiago Coelho 
    

0 
 Tiago Ferreira 

    
0 
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Objetivos 

       Los alumnos deberán saber: 

- identificar y localizar personas, lugares u objetos; 

- describir lugares y objetos; 

- Pedir y dar direcciones; 

- Conocer algunos establecimientos y servicios públicos de un barrio, los transportes, los tipos de 

casas y sus partes; 

- expresar gusto / disgusto sobre lugares, transportes, tipos de casas y sus partes; 

- secuenciar el discurso; 

- utilizar algunas herramientas tecnológicas para comunicar con los demás; 

Tareas 

  Plazos de entrega 

1ª Escribir un pequeño texto en una postal; 15 de noviembre de 2012 

2ª Escribir un pequeño mensaje usando elTwitter; 22 de noviembre de 2012 

3ª Escribir un correo electrónico; 29 de noviembre de 2012 

4ª Escribir un texto SMS usando el móvil; 06 de diciembre de 2012 

5ª En un Powerpoint, identificar el tipo de casa , hacer 

una descripción de sus partes y enviar el trabajo a 

través de un correo electrónico;  

13 de diciembre de 2012 

6ª Elaborar una historia digital usando el Microsoft 

Photo Story; 

03 de enero de 2013 

 

Evaluación 

Dominio cognitivo Dominio socio-afectivo 

Realización de las tareas propuestas; Comportamiento, actitudes en clase y participación 

en las actividades de las clases; 

Autoevaluación; 

75% 25% 
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Terminologia adotada para as menções qualitativas no domínio cognitivo, a atribuir no Ensino Básico (75%). 

Menção 

Qualitativa 

Muito 

Insuficiente 

Insuficiente* Suficiente Bom Muito Bom 

Percentagem 0-19 20-49 50-74 75-89 90-100 

*A medida de diferenciação positiva facultativa é Quase Suficiente para percentagens compreendidas entre 45 e 49. 

Parâmetros e indicadores adotados para o domínio socio-afetivo, para os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário (25%)  

Parâmetros Indicadores Menção Qualitativa 

 

O aluno não mostra uma 

atitude correta 

 

Os indicadores do nível seguinte, por omissão 

 

Insuficiente 

 

 

 

O aluno mostra uma 

atitude correta na sala 

de aula / espaços da 

escola 

- é assíduo e pontual; 

- tem o material necessário para acompanhar as atividades 

da sala de aula; 

- participa nas atividades da aula; 

- respeita as intervenções de professores e outros 

funcionários da escola; 

- aguarda a sua vez para intervir / ouve as intervenções dos 

outros; 

- respeita e cuida do material escolar; 

- cumpre todas as regras da escola (conhece os seus 

direitos e deveres); 

 

 

 

 

Insuficiente / 

Suficiente 

 

 

O aluno participa e 

intervém com empenho 

nas atividades da aula 

- responde quando solicitado e voluntariamente; 

- faz os trabalhos de casa; 

- solicita e procura informação; 

- executa sistematicamente as tarefas que lhe são 

propostas nomeadamente quando envolvido nalgum plano de 

apoio, de recuperação ou de acompanhamento; 

- colabora nas atividades do grupo / escola; 

- é tolerante, respeitando as diferentes opiniões; 

 

 

 

Bom 

 

 

 

- mostra autonomia na forma como executa o trabalho na 

sala de aula; 

- mostra autonomia, empenho e interesse na forma como 

voluntariamente como solicita esclarecimentos dentro ou 

fora da sala de aula; 
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O aluno participa e 

mostra autonomia e 

responsabilidade 

- coloca questões manifestando preocupações e interesses 

no domínio do conhecimento e no domínio relacional; 

- faz uma autoavaliação responsável; 

- assume a responsabilidade do trabalho que realiza em 

grupo, e envolve-se nos projetos da escola; 

 

 

Bom / Muito bom 

Nota 1: A ocorrência de faltas disciplinares deverá inviabilizar a atribuição de uma menção satisfatória no domínio 

socio-afetivo. 

 

 

 

 

 

 



232 
 

ANEXO 9 - Escala de evaluación de la expresión escrita 

 

COMUNICACIÓN 

5 Se ha logrado plenamente la finalidad comunicativa de la tarea: todos los puntos 
dados como orientación han sido tratados. Buena organización; ideas presentadas de 
forma coherente y lógica. 

4 Se ha logrado plenamente la finalidad comunicativa de la tarea en términos generales, 
aunque puede faltar alguno de los puntos dados como orientación. Organización 
adecuada; puede haber pequeñas inconsistencias, pero no obstaculizan la transmisión 
de las ideas más importantes. 

3 Se ha logrado sólo en parte la finalidad comunicativa de la tarea; muchos de los 
puntos dados como orientación no han sido tratados. Se entienden algunas ideas 
principales, pero la organización desigual puede hacer difícil la transmisión del 
mensaje en alguna ocasión. 

2 Se ha logrado sólo mínimamente la finalidad comunicativa de la tarea; se han tratado 
alguno de los puntos dados como orientación. La falta de organización obstaculiza la 
transmisión de gran parte del mensaje. 

ADECUACIÓN LÉXICA 

5 Vocabulario escogido con cuidado y adecuado a la situación. 
 

4 Vocabulario adecuado a la situación, con una u otra palabra incorrecta. 
 

3 Vocabulario adecuado, pero a veces le falta la palabra adecuada y recurre a 
repeticiones y circunloquios. 

2 Vocabulario deficiente, la falta de vocabulario obstaculiza la transmisión del mensaje. 
 

PRECISIÓN LINGÜÍSTICA 

5 Se expresa con un alto grado de corrección lingüística; las faltas de morfología, sintaxis 
y ortografía son poco frecuentes y de escasa importancia y no alteran el sentido del 
mensaje. 

4 Se expresa con un buen grado de corrección lingüística; las faltas son poco frecuentes 
y de escasa importancia. 

3 Son frecuentes las faltas de morfología, sintaxis y ortografía, pero no obstaculizan la 
transmisión del mensaje. 

2 Las faltas de morfología, sintaxis y ortografía obstaculizan la transmisión de gran parte 
del mensaje. 

(adaptado de una escala para la parte de expresión escrita de un examen de TELE)  
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Escala de evaluación de la expresión oral 

 

COMUNICACIÓN 

5 Capacidad comunicativa excelente. Logra comunicar la situación en detalle y resuelve 
el problema plenamente. 

4 Capacidad comunicativa muy satisfactoria. Logra comunicar la situación con algún 
detalle y resuelve el problema. 

3 Capacidad comunicativa satisfactoria. Logra comunicar la situación en términos 
generales y resuelve el problema. 

2 Capacidad comunicativa deficiente. Logra comunicar sólo los aspectos más 

rudimentarios de la actuación y con dificultad. Deja la situación sin solución 

satisfactoria. 

1 Capacidad comunicativa casi nula. Es incapaz de comunicarse con algo más que 

palabras sueltas o de encontrar una solución al problema. 

ADECUACIÓN LÉXICA 

5 Vocabulario escogido con cuidado y adecuado a la situación. 
 

4 Vocabulario adecuado a la situación, con una u otra palabra incorrecta. 
 

3 Vocabulario adecuado, pero a veces le falta la palabra adecuada, pero sabe usar 
circunloquios. 

2 Vocabulario deficiente, la falta de vocabulario obstaculiza la transmisión del mensaje. 
 

PRECISIÓN LINGÜÍSTICA 

5 Se expresa con un alto grado de corrección lingüística; las faltas casi que no ocurren y 
son de escasa importancia. 

4 Se expresa con un buen grado de corrección lingüística; las faltas son poco frecuentes 
y de escasa importancia. 

3 Son frecuentes las faltas de gramática, pero éstas no obstaculizan la transmisión del 
mensaje. 

2 Las faltas de gramática obstaculizan la transmisión del mensaje. 
 

PRONUNCIACIÓN Y ENTONACIÓN 

5 La pronunciación y la entonación son perfectamente inteligibles. 
 

4 La pronunciación y la entonación no causan ningún problema de inteligibilidad. 
 

3 La pronunciación y la entonación son comprensibles aunque pueden causar algún 
problema de comprensión y requieren atención especial del interlocutor. 

2 La pronunciación y la entonación obstaculizan la comprensión de gran parte del 
discurso. 

(adaptado de una escala para la parte de expresión oral de un examen de TELE) 

 

 



234 
 

   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE BARTOLOMEU DE GUSMÃO - ESCOLA JOSEFA DE ÓBIDOS 

LE – ESPAÑOL – Parrilla de evaluación continua    ANEXO 9        7.º Curso 

Alumnos Participación Oral Producción Escrita Deberes Actitudes Tarea final Nota final 
20 % 20% 15% 20% 25%  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

 

 

 

Legenda:  I – Insuficiente;  S – Suficiente; B – Bom; MB – Muito Bom 
0-49% = Insuficiente; 50%-75% = Suficiente; 75%-90% = Bom; 90%-100% = Muito Bom 

Prof. Rui Mendonça  
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ANEXO 10 - Exemplos de trabalhos dos alunos 

 

 

    Apresentamos a seguir alguns exemplos de trabalhos correspondentes às tarefas 

finais de cada aula assistida. 

    Neste primeiro trabalho, pedimos aos alunos que completassem a escrita de um 

postal utilizando algum do vocabulário aprendido nesta sessão. Tratou-se de um 

exercício de escrita bastante controlado mas adequado ao nível dos alunos. 

 

                           

                                                                                  - amostra a) 

 

    Na segunda sessão foi pedido aos alunos que escrevessem um pequeno texto 

usando o Twitter e indicando onde estavam, o que estavam a fazer e para onde é que 

iam depois. 

 

                    

                                                                                - amostra b) 
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    A tarefa proposta para a terceira sessão foi pensada, numa fase inicial, para ser 

escrita e posta no Facebook. Porém, devido aos motivos que já tivemos oportunidade 

de referir, resolvemos pedir aos alunos que enviassem os seus trabalhos utilizando o 

correio eletrónico. 

 

                           

 

                                                                                 - amostra c) 

 

                               
                                                                                  - amostra d) 

 

    Para a quarta sessão, pediu-se que os alunos respondessem a uma pergunta onde se 

solicitavam indicações para chegar até à casa de cada um. Os alunos deviam então 

dar indicações acerca das direções a tomar e o(s) transporte(s) a apanhar através de 

uma mensagem SMS. A seguir, mostramos dois exemplos de mensagens que foram 

enviadas ao professor.     
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                                                                                              - amostras e), f) 

                          

    Na quinta sessão, solicitou-se aos alunos que elaborassem um trabalho em 

Powerpoint em que apresentariam o tipo de casa onde vivem, as partes que a 

compõem e alguns objetos presentes em cada uma dessas mesmas partes. No fim de 

contas, pedia-se que os alunos apresentassem umas imagens ilustrativas e 

escrevessem um pequeno texto que acompanhasse cada uma dessas imagens. Um 

exemplo de um trabalho que nos foi entregue foi este: 

Chalé Adosado

Esta es su vivienda , donde vive com sus amigos.

 

Cocina

Aquí  hay una lavadora, un lavaplatos, un 
fregadero, un horno y una nevera.

 

Cuarto de Baño

Hay una bañera, una ducha, un bidé, un inodoro y 
un espejo.

 

Salón

Aquí hay unos armarios, un sofá, una alfombra, 
una mesa y una televisión.

 

Salón - Comedor

Hay una mesa, seis sillas y una alfombra.

 

Dormitorio/Despacho

Esta división de la casa se combina, es decir, es un 
dormitorio pero también es um despacho. En el 

dormitorio hay una cama, una mesilla de noche y 
una cortina. En el despacho hay una estantería, 
una sila, una mesa de estudio y un ordenador.

 

 

                                                                                - amostra g) 

 


