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           Resumo 

 

 

O presente relatório descreve e analisa as actividades especialmente planejadas, 

desenvolvidas e avaliadas no âmbito da Prática de Ensino Supervisionada dentro do 

programa de Mestrado em Ensino de Inglês e Espanhol para o 3º Ciclo de Ensino 

Básico e Secundário da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 

Este documento descreve, portanto, todo o percurso de lecionação de aulas na 

turma A do 9º ano, de 3º Ciclo de Ensino Básico, na Escola Básica Integrada de 

Bucelas. 

A unidade curricular descrita teve como foco central o uso de literatura na aula 

de EL/E, pelo que todas as aulas lecionadas foram planeadas e desenvolvidas tendo 

como ponto de partida os textos literários diversos que deram início às atividades letivas 

e das quais destacamos a análise de um poema em castelhano, o estudo de uma lenda de 

Caminho de Santiago, a leitura de um fragmento de um romance humorístico e a leitura 

extensiva de dois capítulos de um livro de literatura juvenil.  

O presente relatório está organizado em sete capítulos que abordam todas as 

fases de trabalho realizado, de modo que, no primeiro capítulo, enunciam-se alguns 

pressupostos teóricos, justificando a integração do texto literário no processo de ensino 

– aprendizagem de língua estrangeira no contexto da abordagem comunicativa, o 

segundo capítulo é dedicado à descrição do espaço escolar e da turma, no terceiro 

capítulo faz-se o enquadramento da unidade lecionada no currículo escolar, no quarto 

capítulo descrevemos atividades letivas, tarefas realizadas e materiais utilizados, 

explicitando de seguida as estratégias concebidas, o quinto capítulo é dedicado à análise 

dos dados de avaliação recolhidos. Este relatório termina com uma reflexão crítica sobre 

todo trabalho realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

 

 

La presente memoria describe las actividades especialmente planteadas, 

desarrolladas y  evaluadas en el marco de la Práctica Profesional Supervisada dentro del 

programa de la Maestría en Enseñanza de inglés y español para el Tercer Ciclo de 

Enseñanza Básica y Secundaria de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa.  

Este documento relata, así, todo el proceso de desarrollo de clases en el grupo de 

A de noveno curso del Tercer Ciclo de Enseñanza Básica en la Escuela Básica Integrada 

de Bucelas.   

La unidad curricular descrita tuvo como eje central el uso de la literatura en el 

aula de español - lengua extranjera, puesto que todas las clases impartidas fueron 

diseñadas y desarrolladas teniendo como el punto de partida los textos literarios 

diversos que dieron inicio a las actividades lectivas de las cuales destacamos el estudio 

de un poema en lengua castellana, el estudio de una leyenda del Camino de Santiago, la 

lectura de un fragmento de una novela humorística y la lectura extensiva de dos 

capítulos de un libro de la literatura juvenil.    

La presente memoria está organizada en siete capítulos que abordan todas las 

fases del trabajo realizado, de modo que en el primer capítulo se enuncian algunos 

presupuestos teóricos, justificando la integración del texto literario en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de lengua extranjera en el contexto del enfoque comunicativo, 

el segundo capitulo está dedicado a la descripción del espacio escolar y del grupo – 

clase,  en el tercer capitulo se efectúa el encuadramiento de la unidad desarrollada en el 

currículo escolar, en el cuarto capítulo describimos las actividades lectivas, las tareas 

realizadas y los materiales utilizados, explicitando en seguida las estrategias de 

enseñanza concebidas, el quinto capítulo está dedicado al análisis de datos de 

evaluación recogidos. Terminamos el trabajo con una reflexión crítica sobre todo el 

trabajo realizado. 
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           Introdução 

 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a experiência obtida no 

âmbito da Prática de Ensino Supervisionada na disciplina Espanhol Língua Estrangeira 

II, realizada na Escola Básica Integrada de Bucelas numa turma de 9º ano de Terceiro 

Ciclo de Ensino Básico, nível iniciação, constituída por doze alunas e onze alunos.  

Durante a Prática de Ensino Supervisionada que decorreu entre os meses de 

novembro e dezembro de 2011, foram lecionadas cinco sessões com a duração de 90 

minutos cada. Estas cinco aulas constituíram a unidade didática intitulada “¿Y tú que 

harías?”, tendo incidido sobre os temas “Soñar es vivir”, “Imaginación y realidad” e 

“Navidad en España”. 

Nesta abordagem, procura-se refletir sobre a melhor forma de explorar a 

literatura em sala de aula de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE), propondo algumas 

atividades e tarefas comunicativas a partir de textos literários que se poderão levar a 

cabo numa aula de E/LE. A razão motivadora deste trabalho foi a de tentar demonstrar 

como a literatura pode constituir a base do desenvolvimento das competências 

comunicativas essenciais da língua: ler, escrever, ouvir e falar, guiando o aprendente a 

usar a língua - alvo de uma forma eficaz, fortalecendo, ao mesmo tempo, o seu espírito 

crítico, a sua criatividade, enriquecendo os seus conhecimentos sobre a realidade 

sociocultural espanhola e reforçando as funções comunicativas.  

 Partindo dos pressupostos teóricos que justificam a integração do texto literário 

no processo de ensino – aprendizagem de língua estrangeira, afirma-se a vitalidade 

linguística, criativa e sociocultural do texto literário que o transforma em material 

didáctico-pedagógico valioso.  

Perante a realidade que encontrámos na sala de aula, defende-se que passa 

também pela responsabilidade da instituição escolar e do professor ensinar e favorecer a 

prática e o gosto pela leitura.   

Analisando todo o trabalho desenvolvido em contexto de sala de aula, pretende-

se demonstrar que cabe ao professor criar situações potencialmente motivadoras, de 

forma que atendam aos princípios básicos da motivação e encontrem o equilíbrio entre o 

desafio, a curiosidade e a fantasia. 



2 
 

O relatório está organizado em seis capítulos que abordam todas as fases de 

trabalho desenvolvido ao longo da prática profissional.  

O capítulo inicial, Fundamentos didático - pedagógicos para utilização de 

literatura na aula de língua estrangeira, apoiar-se-á em alguns pressupostos teóricos 

que justificam a integração do texto literário no processo ensino – aprendizagem de 

língua estrangeira no contexto da abordagem comunicativa.  

No capítulo II, Caraterização da escola e dos alunos da turma, tal como o 

próprio título indica, descrevemos a escola, onde foi concebida a referida unidade 

didática, centrando-se nos seguintes aspetos: a localização, as caraterísticas da 

população escolar, espaço envolvente, a organização do espaço, a organização 

administrativa e pedagógica, projeto educativo e o ensino de Espanhol, passando a 

seguir, para a caraterização da turma A do 9º ano, na qual foram lecionadas as aulas.  

No final do capítulo, serão apresentados e analisados os dados obtidos através 

dos questionários de diagnóstico sobre os hábitos de leitura dos alunos da turma com 

quem trabalhamos durante a prática profissional. 

No capítulo III, Enquadramento da unidade didática no currículo escolar, será 

feito o enquadramento da unidade didática lecionada no Programa de Espanhol para 3º 

Ciclo de Ensino Básico, nível de iniciação, justificando as opções tomadas baseando-se 

nos elementos de referência, nomeadamente nos programas de Espanhol do Ministério 

de Educação, no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR), nas Metas de Aprendizagem do Ministério 

da Educação, nas Competências Essenciais em Línguas Estrangeiras do Currículo 

Nacional do Ensino Básico 

No capítulo IV, Descrição sumária da unidade didática lecionada: atividades, 

tarefas, materiais utilizados e estratégias de ensino concebidas, será feita a discrição 

sumária das aulas realizadas, apresentando as situações, as atividades e os materiais de 

ensino utilizados. Após a descrição da unidade didática, explicitaremos as estratégias de 

ensino concebidas.  

No capítulo V, Avaliação, faremos uma exposição da metodologia de avaliação 

seguida. Numa etapa posterior, apresentaremos os dados de avaliação recolhidos através 

dos trabalhos escritos e um teste de avaliação sumativo, aplicado no final da unidade 

didática. Seguidamente, proceder-se-á à sua análise.  

O capítulo final, Reflexão sobre trabalho desenvolvido, será dedicado à reflexão 

crítica sobre todo o processo de leccionação da unidade didática referida, apreciando o 
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nosso desempenho como docentes no campo linguístico, didáctico e intercultural. Neste 

capítulo, apresentaremos também os dados recolhidos através dos questionários acerca 

conteúdos leccionados, propostos aos alunos da turma no final da unidade didática, 

procedendo à sua análise.  
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I. Fundamentos didático - pedagogicos para utilização de 

literatura na aula de língua estrangeira 

 

 

Este capítulo é destinado a um pequeno estudo no qual nos propomos analisar as 

especificidades da literatura e o modo como o texto literário poderá integrar o processo 

ensino – aprendizagem da língua espanhola como língua estrangeira. Baseando-se em 

alguns pressupostos teóricos, procuraremos justificar o uso de literatura na aula de 

E/LE, no contexto de abordagem comunicativa, uma vez que o texto literário com todas 

as suas especificidades formais, linguísticas e socioculturais fornece aos professores 

amplas possibilidades de trabalho.  

O ensino de uma língua estrangeira deve ser desenvolvido de modo a 

proporcionar aos aprendentes todos os recursos necessários para comunicar, uma vez 

que o principal objetivo de um professor é ajudar o estudante a desenvolver as 

competências que o tornem um falante competente quer do ponto de vista linguístico, 

quer do ponto de vista cultural. 

Tomando como ponto de partida os trabalhos existentes sobre esta temática em 

metodologia de ensino de línguas estrangeiras, pretendemos mergulhar no oceano de 

literatura em busca de respostas às questões que devem ser colocados previamente: (1) 

O que é um texto literário e que caraterísticas possui? (2) Porquê usar literatura em sala 

de aula? (3) Como podemos ensinar a língua estrangeira, usando literatura como 

recurso para desenvolver as competências linguísticas e não como objeto de estudo 

literário? 

As respostas a estas questões não se advinham fáceis, dada a complexidade dos 

conceitos que se pretendem abordar. 

 

 

1. A arte da palavra 

 

Nos últimos anos estamos a assistir ao debate de muitos autores que acreditam 

que a literatura na aula de língua estrangeira desenvolve a criatividade e as estratégias 

de compreensão de leitura, trazendo melhorias significativas para a competência 

linguística, literária e cultural, e impulsiona a resposta do aluno para com o texto de 
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modo a introduzir os seus conhecimentos, saberes, experiências e valores. Por isso, o 

uso de textos literários na aula de língua estrangeira permite ao professor e ao estudante 

muitas possibilidades de trabalho.   

    A literatura é uma concepção bastante ampla que ao longo dos séculos tem 

sofrido algumas alterações semânticas, tornando-se mais abrangente. Importa notar que 

qualquer tentativa de definição é muito discutível. 

    A tentar definir o conceito de literatura no seu livro Literature Widdowson 

(1999: 2) escreve:  

 

No final do século XX, a definição do termo, tal como do conceito “literatura”, tornou-

se problemática [...] Talvez a única maneira de defini-la, uma vez que “passé presence” 

ou determinada ausência estão a apagar-se, é esta: Literatura. Pelo que já tem passado e 

continua a passar em seu nome maculado e debaixo da sua bandeira esfarrapada, ainda 

parece manter-se firme como o elemento tão essencial da atividade e experiencia 

humana, que transmite necessidade de ser resgatada dela própria
1
. 

                                                                                (tradução da autora) 

 

 

A Literatura desenvolveu-se como a atividade escrita a partir da oralidade, 

baseando-se na necessidade de ouvir e contar histórias (Finnegan, 2001: 12) e, ao longo 

dos tempos, as margens do campo semântico alargaram-se, tornando-se flexíveis e 

sobrepondo-se às outras áreas do saber, tais como a cultura, a história e a sociologia, 

entre outras.    

As fronteiras da literatura são flexíveis, mas podemos dizer que delimitam um 

campo de representação da essência de ser humano. Como refere Attridge (2005: 2), a 

literatura, como forma de arte explora: “novas facetas da vida humana a serem 

representadas e novas sombras de sentimentos a serem exploradas.”
2
 (tradução da 

autora) 

A literatura faz parte da sociedade, afirmando valores universais, refletindo e 

testemunhando tudo o que nela acontece, por vezes impedindo o acesso direto à 

verdade. (2005: 5) 

                                                           
1
 By the late-twentieth century, ‘literature’ as a concept and as a term, has become so 

problematic [...] Perhaps the only way to represent it, as passé presence or determinate absence 

is ‘under erasure’, thus: Literature. For what has gone on, and continues to go on, in its sullied 

name, and under its tattered banner, appears to remain such a crucial component of human 

activity and experience that it suggests the need to be rescued from itself. 
2
  new facets of human life to represent, new shades of feeling to capture. 
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Como uma arte peculiar, destinada a ser lida, a literatura distingue-se pela forma 

criativa do processo da escrita, podendo ir buscar a todos os outros campos os 

elementos que a ajudem a construir a sua especificidade.  

Realmente, não podemos negar ao discurso literário a especificidade que 

apresenta, sendo esta uma das caraterísticas que o distingue de outros tipos de discurso. 

Como refere Lazar (2005: 6):  

 

Talvez seja difícil de decidir que textos são literários, porque uma das caraterísticas de 

literatura é ser criativa em todos os registos e estilos possíveis - ela se tornou num dos 

tipos de discurso em que qualquer linguagem é permissível.3 (tradução da autora)                       

 

Não há dúvida que o texto literário emprega a língua de um modo criativo, como 

afirma Lazar, mas não é de todo a única forma de escrita ou de comunicação humana a 

fazê-lo. A este propósito Carter (1989: 160) salienta: 

 

Criatividade e inserção cultural não são somente prerrogativas exclusivas de textos 

canónicos, também são comuns à maioria de usos de linguagem habitual. Conversações 

de dia-a-dia revelam usos de língua que são fortemente associados aos critérios de 

“literário”.
4
 (tradução da autora) 

 

A literatura carateriza-se por ser um produto da escrita e da leitura em simultâneo. O ato 

da escrita implica sempre o ato da leitura e ambos resultam da partilha estabelecida entre o 

escritor e o leitor. Segundo Attridge (2005: 59): “É isto o que a obra literária é: um ato, um 

evento de leitura, que nunca pode ser separado de um ato, um evento de escrita, que a 

transformou num texto potencialmente lido.”
5
(tradução da autora) 

A leitura é uma atividade de lazer, todavia, não é uma ação inconsciente e 

mecânica, mas sim um ato bastante exigente, pelo que um leitor descodifica 

significados, criando uma peça fundamental e única com a ajuda do autor. Ler implica 

refletir, imaginar, interiorizar os sentimentos, tudo isso acontece através da ação das 

palavras e personagens. O leitor explora a sua personalidade, sensibilidade e os seus 

valores, pois a leitura é mais do que uma simples descodificação de significados, é um 

                                                           
3 Perhaps it is difficult deciding which texts are literary because one of the hallmarks of 

literature is that it feeds creativity on every possible style and register – it has become the one 

form of discourse in which any language is permissible. 
 
4 [...] creativity and cultural embedding are not the exclusive preserve of canonical texts but are 

pervasive in the most everyday uses of language [...] Everyday conversation reveals uses of 

language that are strongly associated with criteria for “literariness”. 
 
5 This is what a literary work “is”: an act, an event of reading, never entirely separable from the 

act event of writing that brought it into being as potentially readable text. 
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ato individual, um ato pessoal, e, por esta razão, cada ser humano tem uma visão 

personalizada e única do texto que lê. Como salienta Attridge (2005: 87): “Quando a 

leitura da obra é literária, ela é mais que uma simples resposta à colocação dos 

elementos codificados, é uma resposta à singularidade”. 
6
 (tradução da autora) 

A leitura, como um ato de criação e compreensão, depende do interlocutor, das 

suas caraterísticas e das suas competências, tais como competência linguística
7
 e 

literária
8
, para poder estabelecer as relações com o texto que é lido. Estas aptidões 

podem ser alargadas e aperfeiçoadas através da relação e contacto que o leitor mantem 

com o texto, transformando-o numa fonte de enriquecimento e aprofundamento pessoal 

inesgotável.  

Deste modo, não podemos negar ao texto literário um papel importante no 

processo ensino – aprendizagem, como um recurso didático – pedagógico valioso, uma 

vez que apresenta várias possibilidades de interpretação e abordagem em contexto da 

sala de aula, desde o nível mais elementar de ensino de uma língua estrangeira, até ao 

nível mais avançado de grau de dificuldade superior.   

O ato da leitura de um texto literário exige do leitor, e, em particular dos 

estudantes, um esforço complementar. Estabelecendo um diálogo com o texto e 

transportando-se para uma dimensão diferente, o interlocutor identifica-se com as 

personagens e acontecimentos. Nesta sequência, como afirma um dos autores acima 

citados, a motivação principal pode encontrar-se no simples facto de gostar de ler. 

(Widdowson, 1999: 131)  

Nesta sequência, o sucesso do professor dependerá de facto de ter conseguido, 

ou não, criar condições para que os alunos desenvolvam o gosto pela leitura e, 

naturalmente, pela literatura.  

 

 
                                                           
 
6 When a reading of a work is literary, it is more than a response to its particular collocation of 

coded elements; it is a response to a singularity. 

  

7 “Competência linguística inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e 

sintácticas, bem como outras dimensões da língua enquanto sistema, independentemente do 

valor sociolinguístico da sua variação e das funções pragmáticas e suas realizações”. (QECR, 

2001: 34) 
 
8 Segundo Culler, o leitor deve possuir um conjunto de estruturas que possibilita a compreensão 

intrínseca do texto que lhe permite reconhecer as convenções do mesmo. (Culler,  1980: 101) 
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2. O espelho da sociedade   

 

A literatura tem um poder mais forte que o tempo, guardando ações e reações 

humanas que são capazes de influenciar as gerações e refletindo como espelho as 

angústias, as expectativas e as contestações de uma nação. Através da literatura, o 

homem descobre uma outra possibilidade de ser ou criar um mundo melhor, mais 

humano, mais justo, em comparação com o mundo de ontem, apresentado através dos 

textos.     

A literatura, sem dúvida, é uma prática estética que consegue ilustrar fenómenos 

sociais e acontecimentos históricos, mantendo sempre a sua ligação com a sociedade e 

com a história. As obras literárias estabelecem uma relação com a cultura do seu tempo 

e uma visão particular da sociedade onde está incluída.  

Consecutivamente, pode-se afirmar que existe uma conexão entre a história, 

como ciência, e a literatura que dá corpo a histórias ficcionais que oferecem uma visão 

especial dos eventos históricos ou da experiência vivida e acontecimentos 

contemporâneos (Reis, 2001: 84). Estas são duas formas distintas de narrativa que 

contribuem para dar a conhecer o passado e as mudanças do tempo presente.  

Desempenhando um papel ativo na escrita da história, a literatura dá voz aos 

grupos que permaneceram, ou ainda permanecem, silenciosos e reprimidos (2001: 135).  

Diversos géneros literários refletem a condição humana de forma diferente. Por 

exemplo, o romance, uma forma de escrita extensa, representa a vida humana em toda a 

sua complexidade, numa sequência de eventos e através de várias personagens que 

fazem parte de um determinado segmento da sociedade, com as quais o leitor se 

identifica. 

O conto, o género literário que se carateriza por brevidade, descreve um curto 

fragmento da experiência vivida de uma ou mais personagens, que geralmente 

pertencem à “camada silenciosa” da sociedade, relacionando-se com o mundo de forma 

conflituosa. (O’Connor, 1985: 17) 

Assim, Widdowson (1999: 193) sugere que a literatura pode edificar uma forma 

de cultura que vai contra as verdades oficiais relatadas nos discursos da história, 

especialmente quando insiste em expor versões dos acontecimentos que têm estado 

apartados da história oficial. A este propósito o autor esclarece:  
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O que eu estou a defender em relação ao ‘literário’ como contra-cultura [...] não poderia 

estar mais claro do que isto: não é que a literatura necessariamente nos diz a ‘verdade’, é 

que juntamente nos conta também verdades “oficiais” 
9
. (tradução da autora) 

 

Desta relação de literatura com a história, não podemos esperar reedificação fiel 

dos factos e acontecimentos históricos, mas sim a criação de um ambiente que apresente 

esses eventos ou figuras importantes. Segundo Widdowson (1999: 198): 

 

[...] o romance, [...] tem que haver qualquer coisa nele que ilumina, alguma coisa que 

abre a porta e indica o caminho. Alguma coisa que sugere quais são os conflitos, quais 

são os problemas. Mas não é necessário resolver todos estes problemas, pois isto não é 

nenhuma investigação, não é nenhuma receita”.
10

  (tradução da autora) 

                                                                                                                 

 

Deste modo, e retomando a metáfora de autor acima citado, podemos dizer que a 

literatura é um meio de transmissão de ideias e da experiência vivida pelas pessoas que 

nos abre a porta e indica o caminho, alargando o campo da nossa visão dos 

acontecimentos históricos.  

Porém, esta concepção de literatura é um pressuposto recente, uma vez que no 

final do século XIX e início do século XX, a literatura era vista como uma arte 

independente.   

Nesta sequência de ideais, a literatura reflete o panorama duma determinada 

época, de um determinado povo ou uma determinada sociedade, expondo os seus 

problemas e, talvez, indicando, alguns caminhos a seguir. Assim, podemos dizer que a 

literatura tem poder de representar, mediar, e levar o seu leitor a refletir sobre a 

realidade.   

A literatura reflete e insere-se nas vivências do seu tempo. Concluímos, então, 

que o texto literário proporciona o contexto necessário ao debate de questões que de 

outro modo não seriam consideradas ou dificilmente seriam integradas no processo de 

ensino - aprendizagem de uma língua.  

Em suma, a literatura, através da sua particularidade e especificidade, está ao 

serviço do objetivo principal da educação, que é a formação integral dos indivíduos 

como cidadãos do mundo. 

                                                           
9 What I am claiming for the ‘literary’ as a counter-culture [...] could scarcely be more exactly 

put: not that it necessarily tells ‘the truth’, but it at once counters the “official truths”. 

  
10

 [...] the novel, [...] it should have something in it that enlightens; something in it that opens 

the door and points the way. Something in it that suggests what the conflicts are, what the 

problems are. But it need not solve those problems because it is not a case study, it is not a recipe. 
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3. O texto literário como uma construção linguística    

 

A literatura constrói-se de acordo com as regras da linguagem. Seja qual for o 

género literário, o texto é uma construção linguística. Através desta construção 

linguística, o sujeito – leitor tem acesso a várias concepções e visões do mundo que nos 

rodeia. Partiremos de uma ideia fundamental: a literatura é, sobretudo, uma forma 

especial de comunicar.  

Ao longo do século XIX, sob influência da teoria literária romântica, a literatura 

é vista como uma arte superior, como a criação original, como expressão livre do autor.       

As teorias literárias do século XX determinaram uma nova noção de literatura, 

delimitando as suas especialidades formais e estruturais.
11

 Foi estabelecido um estreito 

relacionamento entre as teorias literárias e as teorias linguísticas, desenvolvendo os 

estudos sobre as caraterísticas da linguagem literária. 

Mikhail Bakhtin, o filósofo russo, foi um dos mais destacados pensadores de 

uma rede de profissionais preocupados com as formas de estudar a linguagem, a 

literatura e a arte. Bakhtin (1981) enfatiza a natureza social da linguagem, 

desenvolvendo a sua teoria da dialogia e polifonia do romance. Dentro desta teoria, a 

palavra russa raznorechie
12

 determina a existência de diferentes códigos linguísticos em 

correlação dentro de um único sistema linguístico.  

Esta teoria de Bakhtin, que assenta no valor atribuído à diversidade do sistema 

linguístico, à multiplicidade de vozes e à coexistência de várias culturas e ideologias 

sociais, é essencial, não só para a definição do conceito de literatura, mas também é 

relevante para a determinação das metodologias didáctico-pedagógicas, no que se refere 

ao processo de ensino-aprendizagem de aquisição de uma língua. 

Defendendo que a linguagem não é estática nem unitária e que ela reflete uma 

multiplicidade de mundos concretos e diferentes sistemas sociais, Bakhtin (1981: 259) 

afirma que a linguagem literária não faz parte de um sistema abstrato e fechado, mas 

sim é sim um processo aberto e dinâmico. O autor escreve:  

 
A língua – como vivência num determinado ambiente em que a consciência de um 

artista verbal habitua - nunca é unitária. [...] A vida social actual e a tradição histórica 

                                                           
11 Esse estudo foi desenvolvido pela Influente escola de crítica literária que, durante as primeiras 

décadas do século XX, revolucionou os estudos literários – os formalistas. (Aguiar e Silva, 

1994)  

 
12

 Diversidade social de tipos de linguagem (tradução da autora) 
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criaram [...] a multidão de mundos concretos, a multidão de delimitados sistemas 

verbais, ideológicos e socias.”
13

   (tradução da autora)                               

  

Deste ponto de vista, a linguagem literária é polifónica, pois reflete o uso que 

fazem dela as camadas sociais diferentes e a sua estrutura formal transporta uma 

variedade de significados. O escritor não apaga os numerosos códigos ideológicos, 

sociais e culturais que fazem parte da sua estrutura linguística, pelo contrário, ele tenta 

usufruir destes códigos para construção do seu trabalho.  

A representação do ser humano que se exprime faz do romance um género 

literário por excelência, estilisticamente único que articula a pessoa falante e o seu 

discurso. Esta caraterística do romance é designada por Bakhtin como “condição 

fundamental” 
14

 deste género literário. (1981: 260, tradução da autora)   

Segundo Bakhtin (1981: 261), o processo de formação de uma pessoa como 

falante de uma língua carateriza-se por uma seleção de linguagens e estruturas, que vão 

sendo assimiladas através dos diversos contactos que o indivíduo tem ao longo da sua 

vida. Para este autor, contar uma história por palavras próprias implica a apropriação e a 

transmissão de outras palavras em simultâneo.  

Como sabemos, esta atividade é muito praticada em sala de aula de uma língua 

estrangeira, uma vez que, de ponto de vista linguístico, permite ao aprendente adquirir 

novo vocabulário e novas estruturas gramaticais em várias situações comunicativas.   

     Importa sublinhar que a condição fundamental do romance faz deste género 

literário, e de texto literário em geral, um material fundamental e valioso ao 

desenvolvimento de processo ensino – aprendizagem de uma língua estrangeira.  

O ensino de uma língua deve articular o texto literário e a análise linguística, 

pois a estrutura de um texto literário é aberta aos novos contextos, dialogando com eles, 

uma vez que o discurso literário nunca apresenta formas de significado estáticas. (1934 -

35: 264) As diversas atividades e tarefas em sala de aula, propostas por professores, tais 

como ordenar um texto, contar uma história por palavras próprias, finalizar uma 

sequência narrativa devem sempre ser baseados no diálogo que os alunos mantêm com 

o texto.   

                                                           
13 Language – like the living concrete environment in which the consciousness of the verbal 

artist lives – is never unitary. [...] Actual social life and historical becoming create [...] a 

multitude of concrete worlds, multitude of bounded verbal ideological and social belief systems. 

 
14

 the fundamental condition 
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  Retomando as ideias acima mencionadas, concluímos que a literatura é uma 

construção linguística, que consiste na criação de um mundo textual a partir das 

palavras, referindo-se ao real, mas, ao mesmo tempo, não tendo qualquer contacto 

concreto com a realidade, algo envolvente que desperta os sentimentos humanos.  

 

 

4. Literatura na aula de língua estrangeira 

 

Hoje em dia os argumentos que sustentam o uso de literatura numa aula de 

língua estrangeira são múltiplos. Por um lado, merece a pena destacar o potencial que a 

literatura exerce sobre a motivação dos alunos, bem como sobre o envolvimento dos 

discentes no processo de interpretação e negociação de significados de texto, sobre o 

desenvolvimento do pensamento crítico e, consequentemente, sobre a competência 

linguística de um estudante de língua estrangeira. 

Por outro lado, analisando este assunto retrospectivamente, podemos apreciar 

épocas em que literatura era a fonte principal de aprendizagem (método clássico o 

método de gramática e tradução de final de século XIX e princípios de século XX).  

Segundo Leffa (1988), método de gramática e de tradução surgiu com interesse 

pelas culturas grega e latina ainda na época do renascimento. Este método baseia-se no 

ensino da segunda língua pela primeira, ou seja, as informações necessárias para 

construir uma frase ou entender um texto são dadas na língua materna do aluno. O 

método de gramática e tradução apresenta três etapas fundamentais para o aprendizado: 

memorização de uma lista de palavras, conhecimento das regras necessárias para juntar 

palavras em frases e exercícios de tradução. A ênfase desta abordagem era voltada para 

a forma escrita da língua. Quanto à habilidade oral, esta raramente era praticada, já que 

a maioria das atividades de sala de aula estava focada no texto.  

Após a investigação na área de ensino de línguas estrangeiras, realizada nos 

Estados Unidos pela MFLS (Modern Foreign Language Studies), surgiu uma nova 

abordagem de ensino de línguas, chamada Abordagem para Leitura, cujo objetivo era 

desenvolver a habilidade leitora. Para isso, o desenvolvimento do vocabulário era 

considerado muito importante e este deveria ser expandido a cada aula. Os exercícios 

escritos, bem como o uso de questionários, eram frequentes. Quanto à gramática, esta 

era usada apenas para a compreensão da leitura. 
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De igual modo, podemos encontrar outros períodos em que os textos literários 

encontravam-se totalmente ausentes do processo ensino – aprendizagem de línguas.  

O método audiolingual que surgiu durante a segunda guerra, quando o exército 

americano procurou falantes fluentes em diversas línguas e não os encontrou. Logo, foi 

necessário preparar estes falantes com mais brevidade possível. Para isso, muitos 

profissionais foram contratados. Os linguistas colocaram em prática toda a teoria da 

abordagem audiolingual, cuja premissa era de que os alunos deveriam aprender a ouvir 

e falar e, depois, a ler e escrever. A aprendizagem só se concretizava quando os alunos 

tivessem automatizado as respostas através de exercícios de repetição. Este método 

predominou até a década de setenta.    

O ensino de línguas enfrentava uma grande crise, já que com a rejeição da 

abordagem audiolingual, os linguistas não encontraram uma solução para o ensino de 

línguas. Foi na década de setenta que, com desenvolvimento de estudos de estilística, 

liderados por Widdowson e os avanços na teoria literária e linguística aplicada, a 

literatura entrou na sala de aula de língua estrangeira. 

Posteriormente, com o desenvolvimento de teorias centradas na resposta do 

interlocutor, foi dada a maior atenção ao aproveitamento do potencial inerente de leitor 

através de aproximação estética ao texto. Neste contexto, foi atribuído ao leitor o papel 

de criador de significados, que através de processo de leitura e interacção direta com os 

textos literários, crescia pessoalmente.  

Importa notar que, antes de surgimento de método comunicativo de ensino de 

língua estrangeiras, a literatura tinha sido suprimida da sala de aula de idiomas. As 

teorias vigentes durante a década de cinquenta consideravam que a literatura dificultava 

o processo de aquisição de línguas estrangeiras, desmotivando os alunos, uma vez que 

os textos literários apresentavam a linguagem metafórica, por vezes difícil de 

compreender. (Leffa,1988: 33)   

Por conseguinte, o estruturalismo
15

 que enfatizava a forma gramatical e a 

repetição léxica era totalmente incompatível com o ensino baseado na literatura. Assim, 

                                                           
15 Estruturalismo é uma corrente de pensamento nas ciências humanas que se inspirou 

do modelo da linguística e que apreende a realidade social como um conjunto formal de 

relações. O termo estruturalismo tem origem no Cours de linguistique générale de Ferdinand de 

Saussure (1916), que se propunha a abordar qualquer língua como um sistema no qual cada um 

dos elementos só pode ser definido pelas relações de equivalência ou de oposição que mantém 

com os demais elementos. Esse conjunto de relações forma a estrutura. O estruturalismo propõe 

o abandono do exame particular das obras, tomando-as como manifestação de outra coisa para 

além delas próprias: a estrutura do discurso literário, formado pelo conjunto abstrato de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
http://pt.wikipedia.org/wiki/1916
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
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durante anos o uso de literatura em sala de aula de línguas estrangeiras permaneceu em 

estado de hibernação e consequentemente, poucas vezes o texto, (e não só o texto 

literário), desempenhou o papel de motor que gera conhecimentos. 

A reintrodução de literatura no processo de ensino – aprendizagem de línguas 

estrangeiras só poderia acontecer na base de um sustento teórico suficientemente 

credível que justificasse a sua reinserção didática. Durante anos, investigadores no 

campo de didática e metodologia de línguas estrangeiras demonstravam um certo receio 

em relação ao uso de literatura na aula, devido à sua complexidade e dificuldade de ser 

aplicável em situações comunicativas. Esta complexidade referia-se às dificuldades no 

campo linguístico e conceptual que, em alguns casos, desmotivavam os alunos. 

Considerava-se que ao ler um texto literário, o discente se confrontava com uma 

linguagem de tal maneira peculiar que se tornava difícil aplicá-la posteriormente no 

campo de produção. A esse propósito Widdowson (1985: 181) escreve: 

 

[o texto literário contem] os usos excêntricos de língua que os aprendentes são supostos 

interiorizar no campo de recepção mas rejeitar como modelo no campo de produção 

independente. Dessa maneira eles são obrigados a ser criativos na recepção de língua e 

conformistas na sua produção. 
16

 (tradução da autora). 

 

Foi este autor, que em 1975, com a sua obra Stylistics and the Teaching of 

Literature, concedeu ao texto literário uma nova dimensão, atribuindo-lhe um valor 

didático valioso no processo de ensino – aprendizagem de línguas estrangeiras. Esta 

publicação despertou o interesse dos especialistas na área de didática e o texto literário 

volta a comparecer neste campo após vários anos de esquecimento. Embora fosse 

explorado de ponto de vista de estilística, o texto literário permitia aos estudantes estar 

em contacto com esta fonte de transmissão cultural.  

Nos anos oitenta e início dos anos noventa apareceram muitas publicações que 

justificavam o uso de texto literário na área de ensino de línguas estrangeiras, voltando a 

valorizá-lo como um material que oferece muitas possibilidades de trabalho, sugerindo a 

sua integração no contexto didático. Eagleton (1983), Brumfit e Carter (1986), Carter e 

Nash (1990) e Carter e Long (1991) fizeram contribuições importantes nesta área. Estas 

tendências pretendiam, principalmente, correlacionar o estudo de língua e literatura em 

                                                                                                                                                                          
procedimentos que caraterizam esse discurso, enquanto propriedade típica da organização 

mental do homem. (Culler, 1993)  
16

 […] eccentric uses of language which learners are required to accept in their receptive 

understanding but to reject as models for their own productive performance. Thus they are 

obliged to be creative in their reception of language but conformist in their production. 
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todas as etapas educativas, uma vez que os estudos anteriores admitiam esta 

possibilidade apenas no nível superior.    

A publicação de livro Literature and Language Teaching, de autoria de Brumfit 

e Carter, publicado em 1986 apresenta uma serie de justificações para exploração de 

textos literários no processo de ensino – aprendizagem de línguas estrangeiras que 

serviram de base a numerosos estudos actuais. Referindo-se a este libro, Pérez Valverde 

(2002: 81) escreve:  

 

[…] as bases para elaboração de um programa de literatura que tenha em conta as 

caraterísticas dos alunos a quem é dirigido, formação e desenvolvimentos de 

competência literária, a relação entre a compreensão leitora em língua estrangeira e 

didática de literatura, os aspetos fundamentais do nosso campo de estudo […] 
17

”.  

(tradução da autora) 

 

Os textos literários afirmam-se no mundo de ensino das línguas estrangeiras e 

este facto é referenciado por autores Maley e Duff (1990: 3): 

 

[…] nos últimos dez anos o interesse em literatura como um recurso valido para ensino 

de línguas tem aumentado bastante.”
18

 (tradução da autora) 

 

Os mesmos autores tratam de salientar esta revalorização radical deste tipo de 

textos como recurso de ensino de línguas estrangeiras e não como objeto de estudo 

literário:“[…] se a literatura está de volta, está de volta, vestida de maneira diferente.”
19

    

(1990: 3, tradução da autora) 

Actualmente, têm aparecido muitos estudos que apoiam e argumentam a favor 

da exploração de textos literários em sala de aula de línguas estrangeiras. A maior parte 

deles destaca o potencial de literatura no que diz respeito ao desenvolvimento da 

criatividade e as estratégias de leitura, possibilidade de melhorar a competência 

linguística, literária e cultural, promovendo, ao mesmo tempo, a interação com o texto, 

baseada em conhecimentos próprios, valores e experiências.   

                                                           
17 […] bases para la elaboración de un programa de literatura que tenga en cuenta las 

características del alumnado al que va dirigido, formación y desarrollo de la competencia 

literaria, relación entre competencia lectora en lengua extranjera y didáctica de la literatura, 

aspectos fundamentales dentro de nuestro campo de estudio […]. 
 
18 […] in the last ten years or so there has been a remarkable revival of interest in literature as 

one of the resources available for language learning. 

 

19 […] if literature is back, it is back wearing different clothing. 
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No seu livro Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and 

Trainers, Gillian Lazar junta todas as ideias principais que argumentam a exploração do 

texto literário na aula de língua estrangeira. Lazar (2005: 14-15) apresenta as seguintes 

razões a favor de uso de literatura: 

 

 É motivadora 

 É material autêntico 

 Tem valor educativo, contribuindo para a educação integral de um ser humano 

 Faz parte de Programas de Estudo 

 Permite aos estudante compreender melhor outras culturas 

 É um estímulo para aquisição de uma língua estrangeira 

 Desenvolve as capacidades interpretativas do aluno 

 Os alunos desfrutam da leitura 

 Possui grandes valores 

 Alarga a consciência linguística dos alunos 

 Estimula para discussão de opiniões e desperta sentimentos (fomenta interação) 

 

Estes são os argumentos mais relevantes, apresentados pelo autor, que também 

são partilhados por outros investigadores, como veremos adiante.  

Na nossa perspectiva, gostaríamos de destacar que o material literário reflecte 

assuntos da natureza humana. Através da literatura conseguimos atravessar as fronteiras 

culturais, uma vez que temos acesso às obras literárias de distintas épocas e sociedades 

do nosso planeta. A literatura é uma fonte de saber inesgotável, é uma porta aberta à 

multiculturalidade e pluralidade. Cada leitor tem possibilidade de escolher o texto de 

acordo com os seus interesses e preocupações e, por esta razão nos últimos tempos, os 

investigadores têm destacado uma série de argumentos de carater psicológico e 

linguístico que justificam a integração de literatura no processo de ensino – 

aprendizagem de segunda língua. (Hill, 1994: 7-9) 

Por um lado, a leitura oferece a possibilidade de interiorizar a linguagem e 

reforças as estruturas previamente aprendidas na aula. Sendo o material autêntico, o 

texto literário dá possibilidades aos alunos de reforçarem aquilo que já foi estudado 

como um exercício. A leitura extensiva facilita a aquisição de vocabulário e estruturas, 

ajudando a assimilar o que já foi aprendido e volta a aparecer em contexto totalmente 

diferente.    
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Dessa maneira, cabe aqui realçar que a leitura de texto literário proporciona 

contacto com a linguagem genuína e autêntica, oferecendo aos alunos oportunidades de 

comunicação a partir do seu próprio esforço. O conhecimento do mundo que o leitor 

tem desempenha um papel importante no processo da leitura: a partir de experiências 

próprias e conhecimentos, o aluno interage com o texto, fazendo predições e tirando 

conclusões, por outras palavras, participa de maneira ativa na descodificação da 

mensagem que o texto transmite. (1994: 9)    

Como refere Hill (1994: 9), o estudo de língua estrangeira, de ponto de vista 

linguístico, não permite aos aprendentes participar no processo de criação de 

significados. O contexto é especialmente importante para os alunos, uma vez que eles 

necessitam de um enquadramento significante, a partir do qual possam trabalhar e 

aplicar aquilo que aprenderam e um texto interessante pode suprir esta necessidade. 

 Outro benefício que a leitura proporciona é o enriquecimento da linguagem. 

Porém, a linguagem que a literatura apresenta não é, em alguns casos, a mais apropriada 

para desenvolver em situações comunicativas atuais, principalmente se estamos perante 

um fragmento que pertence a outra época. Assim, a escolha acertada, feita pelo, 

professor pode fazer de um texto um complemento perfeito para outros materiais.   

Por conseguinte, a selecção de textos é um assunto da maior importância, pois o 

objetivo é demonstrar ao aluno que seu esforço mereceu a pena e que o resultado é 

enriquecedor. Ao contrário, se a escolha do material textual não foi acertada, o interesse 

do discente diminui e a resolução da tarefa estará em risco.   

Outro autor, McKay (1991: 193) considera que o texto literário é material ideal 

para desenvolver não só o conhecimento teórico da linguagem (usage na terminologia 

de Widdowson), mas também o seu uso (use). Para além disso, a outra vantagem do 

texto literário, como material didático, mencionada pelo autor, é o reforço da motivação 

e desenvolvimento da competência leitora e competência cultural:  

 

[O texto literário] pode ser benéfico para desenvolver a competência linguística, tanto 

ao nível de conhecimento teórico da linguagem, como ao nível de uso. Em segundo 

lugar, na medida em que os estudantes gostam de ler, a leitura pode aumentar a sua 

motivação para interagir com o texto, e finalmente, desenvolver a competência leitora. 

Por último, o estudo da cultura de língua estrangeira através de literatura poderá 

melhorar o entendimento desta cultura e, até, favorecer sua própria escrita criativa.
20

                                             

…                                                                                               (tradução da autora) 

                                                           
20 It can be useful in developing linguistic knowledge, both on a usage level and a use level. 

Secondly, to the extent that students enjoy reading literature, it may increase their motivation to 

interact with a text, and thus ultimately increase their reading proficiency. Finally, an 
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Segundo Collie e Slater (1997: 6), a caraterística mais notável da literatura no 

contexto didático é a possibilidade de um leitor se envolver pessoalmente no processo 

de leitura. A linguagem de texto literário pode operar tanto no plano normativo como no 

plano socio semântico. Quando o objetivo de uma obra literária é envolver o leitor na 

sua trama, a atenção desvia-se dos aspectos formais, tais como o léxico, a sintaxe, a 

morfologia, centrando-se no imaginário e, principalmente, na interpretação. Desse 

modo, o interlocutor entra no mundo imaginário da literatura (1997: 6):    

 

O leitor está ansioso por saber o que acontece com o desenrolar dos acontecimentos; ele 

sente-se próximo a uma das personagens e partilha suas emoções. A linguagem fica 

‘transparente’ – a ficção envolve a pessoa por inteiro no seu mundo.
21

   

(tradução da autora) 

 

Como já referimos anteriormente, Widdowson (1985: 31) justifica o uso da 

literatura de ponto de vista de interpretação, uma vez que o texto literário requer do seu 

leitor a capacidade de descodificar significados. Tal como argumenta este autor: 

 

 […] no discurso literário os processos para chegar ao sentido do texto são muito mais 

evidentes. Os processos interpretativos devem ser envolvidos de uma maneira especial, 

o que não acontece durante a leitura de outro tipo de textos. Se quer desenvolver essa  

competência de interpretação do discurso, dê espaço à literatura […]
22

. 

                                                                                                 (tradução da autora) 

 

Portanto, o professor tem de preparar os alunos previamente para a leitura de 

qualquer texto literário. Os alunos devem aprender, ver para além das palavras e 

enfrentar a leitura de uma maneira correcta. Sem uma preparação prévia, o sujeito leitor 

poderá enfrentar o texto apenas de ponto de vista linguístico. Se os estudantes entrarem 

no mundo da literatura instruídos pelo professor, em breve poderão tornar-se leitores 

independentes. 

 

                                                                                                                                                                          
examination of a foreign language culture through literature may increase their understanding of 

that culture and perhaps spur their own imaginative writing. 

 
21 The reader is eager to find out what happens as events unfold; he or she feels close to certain 

characters and shares their emotional responses. The language becomes ‘transparent’ – the 

fiction summons the whole person into its own world.  

 
22 […] with literary discourse the actual procedures for making sense are much more in 

evidence. You’ve got to employ interpretative procedures in a way which isn’t required of you 

in the normal reading process. If you want to develop these procedural abilities to make sense of 

discourse, then literature has a place […]. 
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O objetivo de um professor, enquanto ensina literatura, é desenvolver a competência de 

enfrentar o texto literário como um leitor, interpretá-lo como o uso da língua; como uma 

condição para começar a leitura - os estudantes têm de estar bem preparados para se 

envolver neste processo como se fosse uma apreciação crítica genuína que produz a 

opinião pessoal, e não como uma viagem entre frases bonitas e ideias embaladas. 
23

  

(Widdowson, 1995: 194, tradução da autora) 

 

Por último, cabe realçar o potencial motivador da literatura, sendo um contexto 

genuíno para comunicação e uma fonte de emoções. A este propósito Kramsch (1994: 

130) afirma: 

[...] um fragmento de prosa ou poesia apela às emoções dos estudantes, desperta o seu 

interesse, fica na sua memória e cativa os alunos a conhecer os relatos da comunidade 

que fala outra língua. 
24

 (tradução da autora) 

 

Em suma, o texto literário é material autêntico e valioso que pode contribuir para 

formação de hábitos de leitura entre jovens estudantes. As vantagens da literatura que 

acabámos de apresentar refletem o potencial de texto literário, desde a perspectiva 

linguística, cognitiva e estética. Deste modo, não restam dúvidas de que os textos 

literários não devem ser só objecto de estudo na aula de língua materna, como é hábito, 

mas também na aula de língua estrangeira.  

 

 

5. Métodos de abordagem e critérios de selecção de textos   

 

O conceito de leitura tem várias implicações teóricas e pode ser abordado a 

partir de várias perspectivas metodológicas.  

Não podemos deixar de citar uma obra fundamental que guiou a nossa reflexão e 

as nossas pesquisas, o Vademécum para la formación de profesores – Enseñar español 

como segunda lengua (L2) /lengua extranjera (LE) (Lobato & Gargallo, 2004), no qual 

colaboram os reconhecidos especialistas em didática da língua espanhola. No capítulo 

                                                           
 
23 The task for literature teaching is to develop in students the ability to perform literature as 

readers, to interpret it as a use of language, as a precondition of studying it […] students need to 

be prepared properly to engage in it as a genuine critical enquiry leading to personal 

appreciation, and not just as a trafficking in fine phrases and packaged judgments. 
 
24 [...] the piece of literary prose or poetry appeals to the students’ emotions, grabs their interest, 

remains in their memory and makes them partake in the memory of another speech community. 
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dedicado à compreensão leitora (Muñoz, 2004: 943), o conceito de leitura é definido de 

seguinte maneira: 

 

A leitura é uma arte de construir a memória pessoal, a partir de experiências e 

recordações distantes.
25

 (tradução da autora) 

                                  

A leitura integra um processo mental de construção de ideias sobre o texto. 

Durante este processo, o leitor entra em diálogo com o texto escrito, preenchendo 

espaços sobre aquilo que é dito, juntando componentes que lhe parecem coerentes, 

estabelecendo ligações e julgando o conteúdo de acordo com ao seus princípios e 

valores. 

São várias as metodologias de leitura que, do ponto de vista pedagógico, podem 

ser utilizadas em contexto de sala de aula. Sem elaborar uma lista exaustiva, 

apontaremos alguns métodos de exploração de significados do texto consensuais na 

comunidade docente. É importante ter conhecimento prévio do tipo de abordagem a 

adoptar, pois isto poderá facilitar a planificação da aula e selecção de materiais. 

Entre vários métodos de abordagem de um texto literário existentes importa 

destacar três: abordagem centrada na língua (language based approach), literatura como 

conteúdo (literature as content) e literatura para desenvolvimento e enriquecimento 

pessoal (literature for personal enrichment). (Lazar, 2005: 22-39)   

Dentro da abordagem centrada na língua entende-se que estudar as estruturas 

linguísticas do texto literário contribui para a melhor interpretação do conteúdo, 

permitindo, ao mesmo tempo, melhorar os conhecimentos gramaticais e lexicais de uma 

língua estrangeira. Como é referido pelo autor (2005: 27):  

 

Alguns centram-se não no estudo de literatura em si, mas em como se pode usá-la para 

praticar a língua. Neste caso o texto literário é considerado mais um recurso, entre  

vários tipos de textos, que promove as atividades motivadoras para prática da língua.
26

                 

(tradução da autora)                                                                                                 

                                                               

A vantagem deste método para abordar um texto literário consiste em 

possibilidades de familiarização com as estruturas gramaticais e vocabulário em 

contextos diversificados. O texto literário é um recurso que apresenta oportunidades 

                                                           
25

 La lectura es el arte de construir una memoria personal, a partir de experiencias y recuerdos 

ajenos.  
26 Some focus not on studying or reading literature itself, but rather on how to use literature for 

language practice. Literary texts are thus seen as a resource – one among many different types 

of texts – which provide stimulating language activities.  
 



22 
 

para desenvolvimento de numerosas atividades linguísticas, uma vez que oferece uma 

variedade de estilos e registos. O material deve ser escolhido de acordo com os recursos 

estilísticos contidos no texto, bem como o tipo de linguagem utilizada. (2005: 27) 

O segundo método, centrado no conteúdo do texto literário, tem sido ao longo 

dos tempos o método mais tradicional no ensino de línguas estrangeiras. O estudo de 

texto incide sobre a história, sobre os contextos sociais e políticos em que o texto foi 

elaborado, bem como sobre os géneros literários e sobre os recursos estilísticos 

utilizados. Os alunos aprendem a língua estrangeira, lendo e traduzindo o texto. A 

vantagem deste método consiste em proporcionar um melhor entendimento do texto, 

situando os alunos num determinado contexto histórico ou literário. Porém, esta 

metodologia pode causar alguma dificuldade aos alunos, impedindo a participação na 

aula, e levar o professor a ter de explicar os traços mais específicos e aspectos 

linguísticos mais complexos do texto. A escolha dos materiais deve ser feita tendo em 

consideração o cânone literário. Lazar (2005: 38) sugere: 

 

Preparando os materiais, tem de confiar na sua intuição. [...] Tem de decidir também 

qual é a melhor maneira de apresentar esta informação aos alunos – antes ou depois da 

leitura do texto, como se fosse um pequeno seminário, como uma atividade de audição 

ou leitura, ou, como um projeto de pesquisa em que os estudantes procuram e 

apresentam a informação à turma”. 
27

 (tradução da autora)  

 

Por último, o terceiro método, literatura para desenvolvimento e enriquecimento 

pessoal, baseia-se no uso do texto literário como fonte de enriquecimento pessoal do 

aluno. Neste caso, a literatura é usada como “uma ferramenta útil para encorajar os 

estudantes a especular sobre as suas próprias experiências, opiniões e sentimentos.”
28

 

(2005: 39, tradução da autora). 

A vantagem deste método é a de fazer com que o aluno se envolva pessoalmente 

com o texto, o que pode resultar altamente motivador.  

No que diz respeito à selecção de materiais no contexto dessa abordagem, o 

autor propõe (2005: 41):  

 

                                                           
27 When designing materials, you will need to rely on your intuition [...] You will also need to 

decide how best to present this information – before or after the students have read the text, as a 

mini lecture, as reading or listening comprehension or as a research project in which students 

research the information themselves and present their findings to the class. 
 
28

 a useful tool for encouraging students to draw on their experiences, feelings and opinions. 
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O melhor é seleccionar os materiais que são de interesse dos alunos – o tempo que o 

professor regularmente passa com a turma permite-lhe, geralmente, conhecer os gostos 

dos estudantes”
29

. (tradução da autora) 

 

                                                                                   

Explicadas as diferenças principais entre os três métodos de abordagem de textos 

literários na aula de língua estrangeira, cabe realçar que qualquer um deles é susceptível 

de ser combinado com os outros. Cabe ao professor fazer escolhas e decidir qual é o 

método mais adequado, ponderando vários factores em função das necessidades e 

caraterísticas dos alunos da turma.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 It is best to select materials which are in line with the major interests of the students – a 

reasonable amount of time spent on a regular basis with a class usually allows a teacher to 

assess the students’ interest.  
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II. Caraterização da escola e dos alunos da turma 

 

 

O presente capítulo pretende caraterizar de forma genérica a Escola Básica 

Integrada de Bucelas, onde decorreu a Prática Profissional Supervisionada, focando-se 

nos seguintes aspectos: a sua constituição e oferta educativa, caraterização geral da 

comunidade escolar, o ensino de Espanhol na escola, estrutura física e recursos 

educativos, organização administrativa e projeto educativo vigente em 2011/12. De 

seguida, será feita referência às caraterísticas gerais da turma A, de 9º ano.   

Os dados apresentados foram recolhidos através da aplicação de um 

questionário
30

 durante a primeira fase de contacto com a turma, que nos permitiu traçar 

as caraterísticas individuais e colectivas dos alunos de forma mais precisa, tanto 

relativamente às suas condições de estudo, como aos seus hábitos de leitura e seus 

conhecimentos sobre a literatura, em geral, e a literatura em Espanhol, em particular, e 

verificar as suas dificuldades e facilidades na aprendizagem da língua espanhola, 

adaptando, assim, as planificações ao seu perfil. 

 

 

1. Caraterização da Escola Básica Integrada de Bucelas 

 

A Escola Básica Integrada de Bucelas é um estabelecimento de ensino público, 

construído em 1993, no centro da vila, com o objetivo de dar resposta às necessidades 

educativas da população desta freguesia. Trata-se de escola sede do Agrupamento que 

entrou em funcionamento no ano lectivo de 1993/94, abrangendo os três ciclos do 

ensino básico, num total de cerca de quinhentos alunos. Desde o ano lectivo de 2003/04 

a escola passou a funcionar como sede do Agrupamento Vertical de Escolas de Bucelas. 

A freguesia de Bucelas é uma região que continua a manter caraterísticas rurais e 

tem fortes tradições na atividade vinícola. Em relação à população, verifica-se a 

existência de uma estrutura etária envelhecida e a taxa de natalidade baixa, sendo a 

população idosa superior à população jovem. O nível da instrução da população da 

freguesia carateriza-se por uma significativa taxa de analfabetismo e uma percentagem 

relativamente alta de indivíduos com o 1º ciclo, consequência também da estrutura 

                                                           
30

 Ver questionário em Apêndice III. 
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envelhecida da população. Grande parte da comunidade vive isolada em termos 

culturais, pois, apesar da proximidade, Lisboa não se traduz num usufruto da respectiva 

oferta cultural, como seria de esperar. De acordo com inquéritos acerca de atividades a 

desenvolver após horário escolar, era reforçada a necessidade de ocupar os alunos com 

atividades no âmbito do acompanhamento e apoio ao estudo como meio de colmatar as 

lacunas sentidas em casa, resultantes de alegada falta de tempo ou de capacidade dos 

pais para acompanhar os filhos nas matérias escolares.  

A Escola Básica Integrada de Bucelas é um único estabelecimento de ensino 

oficial para 2º e 3º Ciclos existente na freguesia. A escola é frequentada por cerca de 

quinhentos alunos, dos quais cento e setenta e seis estudam Espanhol. No ano lectivo 

2009/10, a escola decidiu substituir o ensino de Francês, como segunda língua 

estrangeira, pelo Espanhol, a pedido dos pais dos alunos. Esta solicitação deve-se ao 

facto das empresas do parque industrial da zona trabalharem maioritariamente com 

companhias espanholas e uma grande parte dos alunos da escola pretender empregar-se 

nas empresas do referido parque industrial, após a conclusão dos seus estudos. Estudam 

Espanhol os alunos do 7º, 8º e 9º anos de 3º Ciclo de Ensino Básico. Os estudantes de 7º 

e 8º anos têm duas aulas de Espanhol por semana, uma aula de 45 minutos e um bloco 

de 90 minutos, enquanto os discentes do 9º ano dispõem de uma aula semanal de 90 

minutos. Os alunos de Espanhol utilizam o manual Club Prisma, níveis A1, A2 e A2/B1 

de Editora Edinumen.  

Não existe na escola diversidade significativa em termos linguísticos, culturais 

ou étnicos. No ano lectivo 2011/12 apenas sete alunos tiveram o português como língua 

não materna.  

As carências da população escolar a nível socioeconómico são acentuadas. É 

bastante elevado o número dos alunos subsidiados, estes valores correspondem a 44% 

do universo, o que espelha o baixo nível social e económico da população. Os alunos 

com mais dificuldades dispõem de apoio educativo e beneficiam de Projeto Einstein, 

dirigido ao reforço de aprendizagem nas disciplinas com maior insucesso: Língua 

Portuguesa, Inglês e Matemática.  

A distribuição de pessoal docente por vínculo apresenta-se de seguinte maneira: 

27,4% são professores contratados e 72,6% dos professores pertencem aos quadros da 

escola. A média da idade dos docentes é de quarenta anos, sendo a média de anos na 

profissão de catorze anos. Em relação aos professores de Espanhol, a escola conta com 
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uma única docente. Trata-se de uma professora nativa, pertencente ao quadro do 

Agrupamento, que dá aulas de Espanhol em Portugal há catorze anos.  

Os funcionários não docentes são responsabilidade da Câmara Municipal. Estão 

distribuídos da seguinte maneira dezassete auxiliares, um chefe do Serviço de Apoio 

Educativo e cinco assistentes técnicos. A média etária destes funcionários é de quarenta 

e três anos. Importa sublinhar que a equipa de funcionários funciona como um corpo 

estável, uma vez que 82% destes estão no Agrupamento há mais de quatro anos.  

É importante realçar que nesta escola não há situações graves de indisciplina ou 

violência. De acordo com a monitorização sobre o desempenho das turmas que tem 

vindo a ser realizada pelos Diretores de Turma, são as turmas do 7º ano que apresentam 

uma maior incidência dos episódios da indisciplina, razão pela qual, têm vindo a 

merecer, ao longo dos anos uma atenção especial, com a focalização nestas turmas de 

várias iniciativas no âmbito de formação para a cidadania.    

Quanto à estrutura física, este estabelecimento é constituído por:  

o 23 salas de aula 

o 1 sala de informática 

o 1 Biblioteca e Centro de Recursos 

o 1 sala de Conselho Executivo 

o 1 sala dos Serviços Administrativos 

o 1 sala dos professores 

o 1 sala dos funcionários 

o 1 refeitório 

o 1 sala de manutenção  

O Agrupamento tem vindo a sentir necessidade de criar e reorganizar espaços 

facilitadores de condições de trabalho para pessoal docente e não docente e também 

para os alunos, bem como a criação de espaços próprios para leccionação de algumas 

disciplinas específicas, nomeadamente a Educação Física. 
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A escola dispõe de recursos essenciais à prática do ensino, todas as salas de aula 

da escola estão equipadas com computador e projetor, permitindo aos docentes 

trabalharem com material audiovisual na própria sala de aula.  

Todos os estudantes têm acesso à Internet na Biblioteca Escolar. Os alunos que 

dispõem de computador portátil têm acesso a rede via WIFI, em toda escola. A 

Biblioteca da escola está equipada com material vídeo e informático, disponível para 

utilização por alunos e professores, e encontra-se apetrechada com vários dicionários 

bilingues, tais como os Dicionários de Português/Espanhol e Espanhol/Português, da 

Porto Editora. Entre os dicionários monolingues encontram-se o Diccionario de la 

Lengua Española, da Real Academia Española, o Diccionario para la Enseñanza de 

Lengua Española, da editora Vox, e o Diccionario de Bolsillo del Español Actual, da 

editora SGEL. Importa referir que a Biblioteca assina também uma revista juvenil em 

língua espanhola e possui jogos educativos nesta língua.  

No que se refere a literatura escrita em Espanhol, na Biblioteca existem alguns 

exemplares de livro Alejo y su Pandilla de Flavia Puppo, destinado aos leitores de nível 

inicial e Rimas, Cartas, Crónicas, Leyendas, Narraciones, Artículos de Gustavo Adolfo 

Bécquer.  

Para além de oferecer as condições de trabalho e diversos recursos, a Biblioteca 

Escolar promove várias atividades, das quais destacamos, o Clube de Leitura, com os 

objetivos de suscitar o gosto pela leitura, dar a conhecer os escritores portugueses e 

estrangeiros; a criação de um blog para divulgar as atividades a realizar pela Biblioteca 

Escolar, anunciar a chegada de novos livros à Biblioteca e publicar os melhores textos 

escritos pelos alunos da escola, de modo a incentivar os discentes para a expressão 

escrita, utilizando as novas tecnologias para comunicar, e promovendo a criatividade e 

autonomia dos estudantes.  

Importa sublinhar que o Agrupamento de Escolas de Bucelas participa de modo 

ativo em diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Plano Nacional de Leitura, 

marcando a sua presença em várias iniciativas lançadas, tais como:  

- Leitura orientada em sala de aula; 

- Realização da Semana da Leitura; 

- Visitas de Estudo relacionadas com obras literárias e autores; 

- Concursos de Leitura, com prémios e jogos; 

- Organização da Feira do Livro.  

http://www.wook.pt/authors/detail/id/23597
http://www.wook.pt/authors/detail/id/23597
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A participação dos docentes nas diversas atividades desenvolvidas tem sido avaliada 

como forte ou muito forte, considerando-se também forte, de modo geral, a adesão da 

comunidade escolar às atividades propostas.  

No que se refere aos Órgãos de Administração e Gestão do Agrupamento de 

Escolas de Bucelas, estes regem-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

abril e pelo regulamento interno em vigor. Os órgãos de Direção, Administração e 

Gestão deste Agrupamento de Escolas são os seguintes:  

o Conselho Geral  

o Director  

o Conselho Pedagógico  

o Conselho Administrativo  

 

O Conselho Geral é o órgão de direção estratégica responsável pela definição 

das linhas orientadoras da atividade do Agrupamento, assegurando a participação e 

representação da comunidade educativa. O Conselho Geral é composto por 

representantes de pessoal docente, pessoal não docente, representantes da autarquia e 

representantes dos pais ou Encarregados de educação. O Diretor participa nas reuniões 

do Conselho Geral, sem direito a voto.  

A Direção é integrada por Director, a quem compete dirigir as atividades da 

escola, e Subdiretor a quem compete coadjuvar o Diretor, bem como substituí-lo 

quando está ausente por qualquer motivo. O Diretor é o responsável pela administração 

e gestão do Agrupamento de Escolas nas áreas pedagógica, cultural, administrativa, 

financeira e patrimonial. O Director é coadjuvado no exercício das suas funções por um 

Subdirector e por um Adjunto.  

Os órgãos de Conselho apoiam a Direção, no que diz respeito aos objetivos da 

acção educativa. O Conselho Pedagógico é órgão de apoio à Direção no que diz respeito 

aos assuntos de supervisão pedagógica e orientação educativa do Agrupamento, 

nomeadamente nos domínios pedagógico-didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação inicial e contínua do pessoal docente e não docente. 

O Conselho de Turma é um órgão de consulta do Diretor para assuntos de 

avaliação e aproveitamento escolar dos alunos.  

O Conselho Administrativo é o órgão deliberativo em matéria administrativo-

financeira do agrupamento, composto por Diretor, o Subdiretor ou um dos Adjuntos ao 

Diretor e o Chefe dos serviços de administração escolar.  
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A escola tem um projeto educativo que visa aumentar o sucesso escolar e a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem através do aumento do nível da 

participação dos parceiros educativos na vida escolar, da construção de um sistema de 

auto-regulação do agrupamento e de afirmação de uma cultura de escola, baseada na 

exigência e no rigor.  

No âmbito de projeto Aprender a Aprender, a professora de Espanhol utiliza as 

atividades interativas de WEB do Ministério de Educação de Espanha, Aprender a 

Estudiar, durante as aulas de 8º e 9º anos, contribuindo para que os alunos desenvolvam 

a capacidade de realizar aprendizagens significativas, através da construção de um 

sistema de auto-regulação e aumentando a autonomia dos alunos.     

A disciplina de Espanhol participa ativamente em todas as atividades do Plano 

Anual de Atividades da escola: o Dia dos mortos (a tradição do Dia dos Finados no 

México), o Natal, o Dia dos Reis Magos, o Dia de São Valentim e o Dia de Livro, entre 

outros. Geralmente, os alunos participam com muito entusiasmo em todas as atividades 

propostas.  

Na escola existem alunos com currículos escolares próprios, turmas CEF 

(Cursos de Educação e Formação) e ensino especializado com sala própria para alunos 

com necessidades educativas especiais. A escola proporciona igualmente as atividades 

de reforço escolar e apoios educativos para os alunos que necessitam delas. No caso da 

disciplina de Espanhol, dois alunos da turma a que leccionamos as aulas, frequentam 

aulas de apoio a esta disciplina. Importa sublinhar que aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem é proporcionado apoio individualizado que se enquadra no plano de 

recuperação.  

A formação dos alunos abrange, para além das disciplinas curriculares, um 

conjunto de atividades de natureza desportiva e cultural. Os alunos podem frequentar os 

Clubes desportivos, tais como Espaço Aventura e andebol ou usufruir de Atividades de 

Complemento Curricular na área cultural: Clube de Teatro, que pretende incentivar o 

gosto pela leitura, desenvolver a competência comunicativa dos alunos e estimular a 

criatividade e imaginação; Clube de Línguas Estrangeiras, nomeadamente Inglês e 

Francês ou clube de Matemática e Ciências.  

No final de cada ano letivo, elogiam-se os melhores alunos pelo seu esforço, já 

que o seu nome de estes alunos é afixado no quadro de honra da escola.    

A escola, visando a concretização do seu projeto educativo, promove também 

ações de cooperação e parcerias com outras entidades, nomeadamente com as 
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colectividades e associações culturais da freguesia de Bucelas, empresas locais, a Junta 

de Freguesia e outras entidades públicas e privadas, sempre no interesse de 

concretização de projetos de âmbito social e educativo. 

 

 

2. Caraterização geral da turma    

 

As atividades descritas no presente relatório foram desenvolvidas na turma A de 

9º ano do Ensino Básico, inscrita no terceiro nível de Espanhol LE II, nível de iniciação. 

A turma era constituída por doze alunas e onze alunos, com idades compreendidas entre 

os catorze e dezasseis anos. 

O questionário de diagnóstico (ver Apêndice III), a partir do qual se realizou o 

comentário e que se apresenta neste capítulo, resultou de uma selecção e adaptação de 

questões retiradas de vários modelos do Portfolio Europeu de Línguas, com o objetivo 

de conhecer as caraterísticas individuais dos estudantes. Assim, procurámos traçar o 

perfil sociolinguístico dos alunos da turma A de 9º ano, o que, de alguma maneira, 

justifica as nossas escolhas, no que diz respeito às opções estratégicas e didáticas.  

As perguntas que integram a parte inicial de questionário foram colocadas com o 

fim de traçar o perfil sociolinguístico geral dos discentes.  

A análise de dados permitiu-nos concluir que todos os alunos desta turma são de 

nacionalidade portuguesa e possuem o português como língua materna. Os dados de que 

dispomos demonstram, também, que todos os alunos são residentes na área envolvente à 

escola, portanto, o tempo de deslocação para a escola é pouco elevado. 

No que se refere à sua origem sociofamiliar, os estudantes são oriundos de 

famílias de classe média e média baixa. Para chegar a esta conclusão, utilizámos o 

critério da profissão dos pais dos alunos, uma vez que dela depende o rendimento 

familiar. No que diz respeito ao contexto familiar, quase todos os alunos têm um núcleo 

familiar típico, composto por pais e irmãos. No entanto, quatro alunos vivem numa 

família monoparental. De acordo com a situação socioeconómica dos alunos da turma, 

verifica-se que sete deles têm apoio socioeconómico: três alunos estão abrangidos pelo 

escalão A e quatro alunos pelo escalão B do sistema de Serviços de Acção Social 

Escolar (SASE). 
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Relativamente ao nível cultural dos pais dos alunos, como podemos observar no 

gráfico 1
31

, a maioria dos estudantes afirmou que os progenitores possuíam o 3º Ciclo 

da Educação Básica, enquanto seis alunos afirmaram que o nível de instrução dos seus 

pais não ultrapassava o 1º ciclo da Educação Básica. Apenas três alunos têm pais cujo 

nível educativo é superior.  

 

             Gráfico 1- Nível de instrução dos pais dos alunos da turma A, do 9º ano. 

 

Por conseguinte, pode-se dizer que o nível cultural dos pais dos alunos é baixo, o 

que se reflete no rendimento escolar da maioria dos alunos. No que diz respeito ao seu 

desempenho escolar, alguns discentes têm um historial de retenções, pelo que a sua 

faixa etária não é habitual para este ano de escolaridade. A maioria das retenções 

ocorreu no 3º Ciclo do Ensino Básico. Um aluno foi retido duas vezes.  

Após a análise da grelha da avaliação intercalar da turma, verificou-se que o 

aproveitamento global da turma no início do 1º período era satisfatório, existindo, no 

entanto 9 alunos que registaram insucesso em algumas disciplinas, tais como 

Matemática, Língua Estrangeira I – Inglês, Língua Portuguesa e Ciências Físico-

Químicas e Língua Estrangeira II – Espanhol. Apenas 3 alunos demonstraram fraco 

aproveitamento a três disciplinas ao mesmo tempo.  

Relativamente à disciplina de Espanhol, é de referir que de acordo com os 

resultados do teste diagnóstico, aplicado pela professora cooperante no início do 1º 

período, os alunos da turma situam-se no nível elementar / A2, na escala do Quadro 
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 Importa notar que decidimos manter nos gráficos apresentados neste capítulo, a versão 

espanhola, pois foi o idioma que usamos na sua elaboração.  
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Europeu Comum de Referência para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação
32

, 

(daqui em diante QECR). O Quadro de Referência apresenta os seguintes descritores 

para este nível de domínio:  

 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas 

de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares simples, compras, 

meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples e em rotinas que exigem 

apenas uma troca de informação simples e directa sobre assuntos que lhe são familiares 

e habituais. Pode descrever de modo simples a sua formação, o meio circundante e, 

ainda, referir assuntos relacionados com necessidades imediatas. (QECR 2001:49) 

 

É de referir que, durante o primeiro contacto com a turma, fez-se sentir a 

dificuldade que os alunos demonstravam em comunicar oralmente em língua espanhola, 

recorrendo com frequência a uso do português para esclarecer as dúvidas e responder às 

questões colocadas. De acordo com os dados fornecidos pela professora cooperante, os 

alunos realmente apresentavam dificuldades, no que diz respeito à expressão oral, 

demonstrando, por outro lado, razoáveis capacidades de produção escrita. Os estudantes 

têm consciência das suas dificuldades no uso da língua estrangeira, confessando as suas 

restrições nas intervenções em discussões e debates ou conversas espontâneas. No 

entanto, não consideramos que os resultados sejam alarmantes e se os alunos revelam 

problemas na interacção oral, é nesse sentido que o professor deverá incidir.  

Ao analisar a motivação intrínseca, observamos que todos os alunos (100%) da 

turma gostam de aprender línguas estrangeiras. Gostaríamos de ressaltar que este 

elevado número de alunos que têm como motivação o desejo de aprender outras línguas, 

evidencia uma atitude muito positiva, sobretudo no que diz respeito à aprendizagem.    

A maioria dos alunos da turma (61%) afirmou já ter ido a Espanha durante as 

férias (Gráfico 2) e é natural que queiram aprender Espanhol para comunicar com 

espanhóis durante as férias. 

                                                           
32 QECR: fornece uma base comum para elaboração de programas de línguas, linhas de 

orientação curriculares, exames, manuais, etc. na Europa. Descreve exaustivamente aquilo que 

se aprende Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm de aprender 

para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e capacidades que têm 

de desenvolver para serem eficazes na sua actuação. A descrição abrange também o contexto 

cultural dessa mesma língua. O QECR define, ainda, os níveis de proficiência que permitem 

medir os progressos dos aprendentes em todas as etapas da aprendizagem e ao longo da vida. 

(2001:19) 
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 Gráfico 2 – Percentagem de alunos da turma A, do 9º ano que já visitaram um país    

             hispanofalante.  

 

Ao analisar as necessidades comunicativas dos discentes, verificou-se que a 

maior parte dos alunos (41%) usa a língua espanhola para falar com os habitantes dos 

países onde se fala Espanhol. Cerca de 27% de estudantes utiliza a língua para 

compreender canções e programas da televisão em Espanhol. Poucos estudantes 

afirmaram usar a língua espanhola para escrever (14%). No que se refere à compreensão 

leitora, apenas 18% de estudantes se interessa pela leitura em Espanhol, pelo que 

podemos deduzir que este nível, relativamente baixo na escala de necessidades 

comunicativas da turma, está relacionado com algum desinteresse que os alunos 

demonstram em relação a esta competência linguística.  

 

 

 

Gráfico 3 – Necessidades comunicativas dos alunos da turma A, do 9º ano. 
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A segunda parte do questionário foi elaborada com o fim de conhecer as atitudes 

para com a leitura manifestadas pelos estudantes da turma, identificar alguns dos 

aspectos principais das práticas de leitura desenvolvidas pelos estudantes quer na sua 

língua materna, quer em língua estrangeira, a frequência com que lêem, os seus hábitos 

e preferências como leitores e a sua relação com os livros em geral. No essencial, estes 

elementos forneceram a informação base e algumas pistas sobre a melhor maneira de 

organização de aulas.   

O primeiro objetivo era determinar se os alunos gostavam de ler. Num tempo em 

que a leitura e a literacia
33

 se tornaram objetos de preocupação política era fundamental 

esclarecer se os jovens desta faixa etária liam nos tempos livres para além das leituras 

obrigatórias do programa escolar.   

Aos alunos da turma foi solicitada a indicação da sua atitude genérica para com 

a leitura, através do seu posicionamento numa escala que previa diferentes graus de 

adesão àquele tipo de prática comunicativa. Os resultados obtidos são apresentados no 

gráfico 4. 

 

 

 

Gráfico 4 – Atitude para com a leitura dos alunos da turma A, do 9º ano. 
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 Entre diversas definições propostas para literacia, considere-se a seguinte: “Literacia é, então, um 

conjunto de práticas socialmente organizadas que fazem uso de um sistema de símbolos e de uma 

tecnologia para o produzir e disseminar. A literacia não é simplesmente saber como ler e escrever […], 

mas aplicar este conhecimento para fins específicos em contextos específicos de uso. A natureza destas 

práticas, incluindo, claro, os seus aspectos tecnológicos, determinará os tipos de skills […] associados à 

literacia”. (Scribner & Cole, 1981:65) 
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Em termos gerais, pode dizer-se que, para os estudantes inquiridos, a leitura não 

é uma prática muito valorizada, embora seis discentes terem afirmado ter hábitos 

regulares de leitura. Esta atitude para com a leitura que se pode qualificar como pouco 

positiva é coerente com alguns resultados que obtivemos relativos às caraterísticas dos 

contextos de socialização. No contexto da família, os adultos são referenciados como 

tendo poucos hábitos de leitura. Dezasseis estudantes afirmaram que, na sua infância, os 

pais costumavam ler e oferecer livros aos filhos apenas “algumas vezes” ou “nunca,” 

demonstrando pouco interesse acerca de conteúdos dos livros lidos pelos seus 

educandos.     

Ao nível do grupo de pares, nove alunos referiram nunca falar com os seus 

amigos acerca daquilo que lêem e onze alunos admitiram falar sobre os livros “às 

vezes”. Importa referir a relativa desvalorização da escola como factor de 

condicionamento das atitudes para com a leitura. Chegámos a esta conclusão quando 

questionámos os estudantes acerca da frequência das intervenções dos seus professores 

para promover a leitura e dos seus comportamentos quando são aconselhados a ler 

livros. As respostas obtidas a este propósito testemunharam pouca preocupação dos 

professores com o desenvolvimento de hábitos de leitura (oito alunos responderam que 

os seus professores costumavam aconselhá-los a ler “poucas vezes” e quatro alunos 

relataram ser aconselhados “muito poucas vezes”), por outro lado, doze estudantes 

afirmaram ter seguido os conselhos dos professores “algumas vezes” e apenas três 

discentes nunca aceitaram as sugestões dadas.  

 

 

    

 Gráfico 5 – Atitude dos alunos da turma A, do 9º ano face aos conselhos dos professores. 
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Estes dados levam-nos a considerar que, talvez, a escola não veja os estudantes 

do 3º Ciclo como leitores “em construção”, dirigindo as atividades para a promoção da 

leitura com mais frequência aos alunos do 1º e 2º Ciclos. 

Quando inquirimos os alunos sobre o tipo de livros que preferem ler, nove 

alunos afirmaram gostar de narrativa e quatro alunos referiram a poesia como tipo de 

leitura de preferência (Gráfico 6). Contudo, as preferências de quatro discentes  

centram-se em revistas e outros quatro referiram gostar de outro tipo de leitura. 

 

 

  

Gráfico 6 – Preferências leitoras dos alunos da turma A, do 9º ano. 

 

Questionados acerca das razões que explicariam porque ler é importante, seis 

alunos apontaram que, lendo, aprendiam muito. Outros seis estudantes relataram que a 

leitura estimulava a sua imaginação, enquanto três alunos afirmaram que, lendo, 

aprendiam a expressar-se melhor. Curiosamente, só um aluno afirmou que ler não era 

importante.  

Analisando os dados recolhidas, poder-se-á dizer que, embora a leitura seja 

reconhecida pelos estudantes como uma prática importante, esta atitude é contrariada 

pelas respectivas práticas. A desvalorização da leitura entre os estudantes desta turma 

pareceu-nos evidente.  

Importa, também, sublinhar alguma desvalorização da escola como factor de 

condicionamento das atitudes para com a leitura, embora os jovens na sua maioria 

afirmarem seguir os conselhos dos professores que se referem à leitura “algumas 

vezes”.  

Pareceu-nos que o material de leitura habitualmente posto à disposição dos 

jovens pela escola não correspondia aos seus interesses e, por outro lado, os estudantes 
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relataram existir pouca promoção da leitura ou, pelo menos, uma desconexão entre tais 

ações e as expectativas dos estudantes desta faixa etária.  

Dada a desvalorização da leitura observada, pareceu-nos importante assumir 

uma estratégia, a partir da qual os estudantes desta turma conseguissem estar em 

contacto constante com atividades de leitura, através da disponibilização de materiais de 

leitura apelativos, complementados com outros materiais, promovendo, assim, a leitura 

como prática cultural e, ao mesmo tempo, aproveitando os textos literários como 

material valioso de ensino - aprendizagem de língua estrangeira.  

A recolha de informações descrita neste capítulo, como já referimos 

anteriormente, foi valiosa para poder desenvolver a temática em que centramos a nossa 

prática profissional – o texto literário na aula de língua estrangeira. Porém, neste 

momento admitimos que foi um grande desafio para nós tratar esta temática numa 

turma, onde a maioria dos estudantes não gostava de ler.  

A acrescentar a isto, gostaríamos de referir, que sobretudo no que diz respeito à 

razão pela qual os alunos da turma consideram que ler é uma prática importante 

(“estimula a imaginação”), estas informações ajudaram na escolha de estratégia 

implementada e na selecção dos matérias textuais para a leccionação das nossas aulas. 

Por conseguinte, decidimos aproveitar a temática da unidade “¿Y tú que harías?” que 

recai sobre o poder da imaginação no mundo quotidiano, para explorar os textos que 

pudessem não só corresponder à temática da unidade, como também fossem apelativos 

e do agrado dos discentes.  

Uma vez apresentada a escola e o grupo de alunos onde decorreu a Prática de 

Ensino Supervisionada, faremos no próximo capítulo o enquadramento da unidade 

curricular em que se baseou a planificação e leccionação das cinco sessões.  
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III. Enquadramento da unidade didática no currículo escolar 

 

 

Neste capítulo será feito o enquadramento da unidade curricular que motivou a 

planificação e leccionação das aulas.  

Como referimos anteriormente, durante a Prática de Ensino Supervisionada, 

entre os meses de novembro e dezembro de 2011 foram lecionadas cinco sessões com 

duração de noventa minutos cada. Estas cinco sessões constituíram a unidade didática 

subordinada à área temática sugerida no Programa de Língua Estrangeira – Espanhol 

(nível de iniciação) para 3º Ciclo de Ensino Básico (de agora em diante designado como 

Programa): Aspectos Sociais e Culturais dos países onde se fala Espanhol. – Relações 

humanas. Os jovens. 

Em primeiro lugar, faremos uma breve descrição das linhas orientadoras do 

Programa em vigor, reflectindo, em seguida, sobre os aspectos metodológicos que 

orientaram as nossas opções e os papéis desempenhados por cada um dos actores 

implicados no processo de ensino - aprendizagem de uma LE. Neste sentido, Quadro 

Europeu Comum de Referência para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação 

(QECR) foi a nossa referência mais presente. 

Por último e, baseando-nos  na descrição realizada, faremos um enquadramento 

da unidade didática acima referida.  

 

 

1. Breve descrição do Programa. Princípios metodológicos. 

Conteúdos e competências a desenvolver   

 

De acordo com Currículo Nacional do Ensino Básico – Línguas Estrangeiras 

(CNEB), tornar-se um falante de língua estrangeira significa: 

 

[…] apropriar-se de um conjunto de conhecimentos que relevam da língua, enquanto 

saber organizado, e da cultura dos povos, que a utilizam, enquanto expressão da sua 

identidade; significa também ser capaz de usar estratégica e eficazmente os recursos 

linguísticos disponíveis em situações de comunicação, assim como refletir sobre o uso e 

funcionamento da língua de modo a desenvolver estratégias metacognitivas que 

garantam um processo contínuo de aprendizagem – o saber fazer; significa, ainda, 

desenvolver caraterísticas individuais relacionadas com a personalidade de cada um, 
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nomeadamente atitudes de receptividade / interacção em relação a outras formas de ser, 

de estar e de viver. (CNEB 2004/2005: 40) 

 

A ideia de que a língua é uma construção cultural é o fundamento e o princípio 

regulador da construção do Programa e, também, do CNEB, documentos que orientam a 

prática educativa. Neste princípio baseámos, também, o nosso trabalho e a unidade 

didática desenvolvida.   

Em relação ao Programa de Espanhol, proposto por Ortega (1995), que é o 

programa em vigor para o 3º Ciclo, nível de iniciação e, portanto, para os alunos da 

turma que leccionámos (9º ano de escolaridade), importa aclarar alguns aspectos.  

O Programa, elaborado na década de noventa, está algo desactualizado em 

relação à metodologia de ensino hoje defendida. Importa sublinhar que este documento 

baseia-se em Plan Curricular del Instituto Cervantes de 1991 que, embora anterior ao 

QECR (2001), apresenta alguns conceitos que regem actual processo ensino - 

aprendizagem. Deste modo, apesar de não ser recente e de incorporar uma perspectiva 

comunicativa nócio-funcional, este programa continua em vigor para o 3º Ciclo de 

Ensino Básico. 

Cabe realçar que, no processo de planificação da nossa unidade didática, 

procurámos também a inspiração em versões mais recentes e actualizadas, como é o 

programa de López (2005) para o Ensino Secundário (nível de iniciação), que apresenta 

uma estrutura bem organizada e fundamentada no QECR. Por outro lado, este 

documento vai ao encontro das Metas de Aprendizagem
34

, documento promovido pelo 

ME com o intuito de unificar critérios para a futura redacção dos curricula escolares. 

Com base em tudo que referimos anteriormente, importa notar que tanto os 

objetivos, conteúdos e estratégias, como o enfoque de ensino - aprendizagem adoptado 

na planificação e leccionação da unidade didática descrita no presente relatório, são o 

resultado de uma leitura de síntese de todos os documentos relacionados com as tarefas 

do professor de E/LE em Portugal. 

O Programa organiza o desenho curricular da língua espanhola, privilegiando o 

uso social e comunicativo da língua e propõe dar prioridade às aprendizagens básicas, às 

quatro competências linguísticas: ouvir, falar, ler e escrever, integrando a ortografia e 

léxico nas atividades de comunicação. 

                                                           
34

 Este documento está disponível em http://www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt/wp 

content/uploads/introducoes/3_oCiclo_Espanhol_LEII.pdf. 
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  As competências, de caráter geral ou específico, que devem ser desenvolvidas 

ao longo este ciclo de estudos encontram-se descritas em vários documentos 

orientadores, de entre os quais se destaca o QECR.  

Das competências gerais fazem parte as competências socioculturais, incluindo 

aquisição dos conhecimentos gerais acerca do mundo e das sociedades onde se fala a 

língua – alvo, bem como o saber, o saber ser, o saber fazer e o saber aprender. 

As competências específicas (comunicativas) são aquelas que “permitem a um 

indivíduo agir utilizando especificamente meios linguísticos”. (QECR: 29) Das 

competências comunicativas fazem parte a competência linguística, sociolinguística e 

pragmática. 

A competência linguística compreende desenvolvimento de conhecimentos e as 

competências lexical, fonológica e sintáctica, bem como outras dimensões da língua 

enquanto sistema. A competência sociolinguística assume uma perspectiva 

sociocultural. A competência pragmática diz respeito ao uso funcional dos recursos 

linguísticos, tais como produção de funções linguísticas e actos de fala, abrangendo 

também as funções discursivas, a coesão e a coerência.  

 Deste modo, as destrezas de referência a desenvolver pelo aluno deverão incluir 

competências comunicativas de interpretação: ouvir e ler, bem como competências 

comunicativas de produção: falar e escrever. Adicionando a estas, tal como já referimos, 

as competências socioculturais e de aprendizagem, mencionadas na CNEB (2004/05: 

40).    

Segundo o Programa, cabe ao professor, de acordo com as necessidades dos 

alunos, recursos disponíveis e a sua própria personalidade, adaptar as metodologias 

adequadas, avaliando e analisando as propostas já existentes e o contexto ao qual se 

destinam. Por outras palavras, o professor deverá ter em conta as caraterísticas dos 

alunos e o seu nível de preparação. O Programa, no entanto, preconiza as metodologias 

centradas no aluno, tendo em atenção diferentes motivações, interesses e ritmos de 

aprendizagem.   

Em suma, seguindo as orientações do Programa, bem como as orientações do 

Conselho da Europa, o processo de ensino – aprendizagem deverá ser orientado para 

acção e baseado em atividades, estratégias e tarefas.  
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2.  Metodologia da planificação   

 

Hoje em dia existem várias opções metodológicas aplicadas ao ensino das LE. O 

trabalho, descrito no presente relatório, foi desenvolvido de acordo com a orientação 

metodológica comunicativa: 

 

[…] orientada para a acção, na medida em que considera antes de tudo o utilizador e o 

aprendente de uma língua como actores sociais, que têm que cumprir tarefas (que não 

estão apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e ambientes determinados, 

num domínio de actuação específico. Se os actos de fala se realizam nas atividades 

linguísticas, estas, por seu lado, inscrevem-se no interior de acções em contexto social, 

as quais lhes atribuem uma significação plena. Falamos de ―tarefas na medida em que 

as acções são realizadas por um ou mais indivíduos que usam estrategicamente as suas 

competências específicas para atingir um determinado resultado. Assim, a abordagem 

orientada para a acção leva também em linha de conta os recursos cognitivos, afectivos, 

volitivos e o conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como 

actor social (QECR 2001: 29) 

 

 

No entanto, dentro desta abordagem decidimos utilizar enfoque comunicativo por 

tarefas que considera a língua como um instrumento de comunicação complexo, 

exigindo um conhecimento profundo da mesma, de modo a proporcionar uma 

competência comunicativa aos alunos em toda a dimensão do conceito.  

No seu livro Task - Based Language Teaching
35

, Nunan (2004: 17) indica os 

princípios e aponta as principais caraterísticas do enfoque por tarefas: 

 Conhecimento das necessidades de alunos para selecção dos conteúdos 

 Ênfase no aprender a comunicar através de interacção em língua-alvo 

 Introdução de textos autênticos em situações de ensino - aprendizagem 

 Valorização da experiência pessoal dos alunos como elemento que contribui 

para aprendizagem  

 Vinculação da aprendizagem em sala de aula com o uso da língua fora da mesma 

 

Nunan (2004: 17) faz distinção entre “tarefas de mundo real,” que se referem aos 

usos da língua fora da aula, e “tarefas pedagógicas” que visam o uso da língua no 

contexto da sala de aula. O autor define uma tarefa comunicativa como uma unidade de 

trabalho na aula, a partir da qual os alunos aplicam e praticam as técnicas de 

compreensão, manipulação e produção de textos e interagem em língua – alvo, 
                                                           
35

 Ensino de Línguas Baseado em Tarefas (Nunan, 2004) 
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centrando a sua atenção na mobilização do conhecimento gramatical para transmitir 

significado. A tarefa deve ser completa, isto é constituir um acto comunicativo com um 

princípio, desenvolvimento e fim. (2004: 18) 

   Toda a tarefa proposta em sala de aula deve ser interessante e motivante; deve 

relacionar-se com a realidade e com as necessidades dos estudantes; estimular a 

autonomia e promover estratégias para ultrapassar as barreiras à comunicação, 

abrangendo, ao mesmo tempo, as competências básicas (falar, ler, escrever e ouvir). 

Existem formas distintas de elaborar uma unidade didática mediante tarefas. A este 

propósito, Nunan (2004: 39) escreve: “Um dos possíveis problemas da unidade baseada 

em tarefas poderá consistir na existência de uma colectânea aleatória de tarefas que não 

se relacionam entre elas.
36

” Este autor propõe a construção da unidade didática através 

de princípio de “encadeamento de tarefas.” A nível mais amplo de programa as tarefas 

podem aparecer unidas por temática, mediante macro funções, micro funções e 

elementos gramaticais que contêm. Nunan (2004: 44) relaciona as tarefas e funções, 

afirmando que qualquer tarefa se apoia em uma ou várias funções, definindo as tarefas 

como “funções (e gramatica) num determinado contexto comunicativo específico
37

”. 

Num programa baseado em tarefas, os elementos gramaticais e funcionais aprecem 

várias vezes em diversos contextos. Este facto é muito benéfico para aquisição de 

segundas línguas, uma vez que permite aos aprendentes “reestruturar” e desenvolver 

uma profunda compreensão dos elementos em questão.    

Como afirma Rutherford (1987: 44): “A aquisição de uma língua é um 

procedimento orgânico e neste processamento os aprendentes passam por um processo 

de metamorfose linguística.
38

” O ensino - aprendizagem mediante tarefas explora este 

processo e faz um aprendente crescer como um usuário de língua. (Nunan, 1999: 30)  

Segundo Nunan (2004: 47), uma sequência de exercícios e atividades que 

preparem os alunos para realização de uma tarefa deve que ser composto por seis 

passos:   

1) Passo 1: Construção de esquemas que estabelece o contexto para realização 

da tarefa, apresenta vocabulário e expressões – chave que os estudantes vão 

necessitar para realização da tarefa.  

                                                           
36

 tradução da autora 
37

 tradução da autora 
38

 tradução da autora 
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2) Passo 2: Prática Controlada que consiste em prática de vocabulário 

juntamente com as funções e estruturas de língua – alvo. Este passo pode ser 

realizado, por exemplo, através de audição ou leitura dentro de um contexto 

comunicativo, seguidas de prática controlada pelo professor.  

3) Passo 3: Prática auditiva autêntica durante a qual os alunos são expostos à 

linguagem – modelo, praticado no segundo passo, através de uma 

conversação autêntica (ou simulada).   

4) Passo 4: Atenção sobre os elementos linguísticos, realiza-se através de uma 

sequência de exercícios, em que a atenção dos aprendentes se focaliza num 

ou mais elementos linguísticos, facilitando aos aprendentes o processo de 

relacionamento de significado comunicativo com a forma linguística.  

5) Passo 5: Prática livre, neste processo os estudantes praticam a língua - alvo, 

criando “os seus próprios significados” e, por vezes, “a sua própria língua” 

(interlíngua
39

), o que é considerado benéfico para aquisição de segundas 

línguas.  

6) Passo 6: Apresentação da tarefa pedagógica, o último passo em que os 

alunos executam a tarefa proposta.   

 

O processo ensino - aprendizagem mediante tarefas, segundo Nunan (2004: 49-

52), deve apoiar-se em princípios, entre os quais se destacam 

scaffolding,
40

interdependência de tarefas (dentro de uma sequência, as tarefas devem 

completar-se umas às outras), aprendizagem ativa, integração (ensinar os alunos a 

relacionar as formas linguísticas, as funções comunicativas e os seus significados 

semânticos), produção criativa e reflexão. É essencial envolver, gradualmente, o aluno 

neste processo, para que tome consciência de que, para além de executar uma tarefa, o 

mais importante, está a aprender Espanhol (López 2005: 154). 

                                                           
39 Entende-se por interlíngua o sistema linguístico de um aprendente de uma língua estrangeira 

em cada um dos estados sucessivos do processo de aquisição da mesma. Este conceito foi 

introduzido por Corder (1967) que estabeleceu as bases da investigação de modelo designado 

por análise de erros. (Extraído do Diccionario de Términos Clave de E/LE ) 

 
40

O processo de interacção em que o aprendente é guiado pelo interlocutor na sua 

aprendizagem. A metáfora de “andaime,” criada por Bruner nos anos 70 de século XX, 

pretendia ilustrar os processos de ensino – aprendizagem que têm lugar em interacção didáctica. 

Esta metáfora tem origem na teoria de aprendizagem de Vygotsky, desenvolvida nos anos 20-30 

do séc. XX. (Extraído do Diccionario de Términos Clave de E/LE ) 
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Importa notar que todas as etapas, acima mencionadas, ou seja, tarefas 

intermédias, “possibilitarão e facilitarão aos alunos a realização da tarefa final” (Abadía 

2004: 705) 

 As tarefas intermédias da nossa unidade didática tinham como objetivo fixar a 

atenção dos alunos em aspectos concretos da língua espanhola, trabalhando, sobretudo, 

a compreensão leitora e a expressão oral. Para além disso, procurámos que todas as 

informações e instruções transmitidas aos estudantes ao longo da unidade fossem claras, 

de modo a evitar ambiguidades e facilitar a compreensão. 

No que diz respeito à avaliação, Nunan (2004: 172) sugere: 

 

[…] apesar de diversos contextos e situações em que se realiza o processo de ensino língua 

por tarefas, a avaliação dos resultados da aprendizagem deverá sempre :  

 Incluir a avaliação direta de actuação de estudante 

 Ter referência ao critério (precisão, fluidez e complexidade)   

 Ter mais atenção em atingir os objetivos específicos do que tentar avaliar a competência 

geral 

 Ser de caráter formativo 

(tradução da autora) 

 

Importa realçar que, durante leccionação da nossa unidade didática, e de acordo 

com os procedimentos de avaliação indicados por Nunan (2004), utilizámos tanto o 

programa de observação direta, seguida de discussão de trabalho realizado com toda a 

turma, como a classificação da competência oral (realizada através da tarefa de 

produção – role play), um teste de avaliação, elaborado por nós, e um questionário de 

autoavaliação, aplicada no final da unidade didática.  

Relativamente às nossas opções didáticas na organização de realização de 

tarefas, com o objetivo de promover o diálogo, a interacção oral e facilitar o trabalho 

dos alunos, optámos, em alguns casos, por privilegiar o trabalho em pares (no caso de 

algumas tarefas intermédias de produção escrita), considerando pertinente a execução 

de tarefa final de forma individual, por esta estar destinada à expressão de sentimentos e 

desejos pessoais dos alunos.   

Contudo, optámos pela abordagem por tarefas porque achamos que é a 

metodologia que melhor proporciona a relação das atividades comunicativas realizadas 

em sala de aula com as que o aluno pode encontrar na vida real. Para garantir o melhor 

resultado, partimos, sempre que possível, das experiências dos aprendentes, facilitando 

aprendizagens significativas e propondo tarefas que favoreçam o contacto entre o que já 

foi aprendido e o que se vai aprender. Pretendemos, ainda, fomentar o interesse 
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espontâneo dos alunos na aula, tendo em conta as particularidades de cada um, 

adaptando os recursos aos seus gostos gerais e utilizando materiais variados que 

facilitem a assimilação de conteúdos.  

Como conclusão, e retomando as ideias de Nunan (2004), uma unidade didática 

deve facilitar o processo da aprendizagem da LE e promover a prática integrada das 

diferentes competências, considerando as necessidades e interesses dos alunos e 

articulando as atividades de forma lógica e racional. O professor deve estimular 

situações de comunicação autênticas e proporcionar material adequado e interessante, 

possibilitando e fomentando o progresso gradual dos estudantes. 

Importa realçar que tentámos transmitir aos alunos que o sucesso da 

aprendizagem depende, em primeiro lugar, deles próprios, neste processo o professor 

desempenha um papel de orientador.  

 

 

3. Desenvolvimento do Programa 

 

Um dos objetivos do Programa consiste no desenvolvimento do repertório textual 

dos alunos através de estudo e produção de textos: 

  

Compreender globalmente textos escritos: notas, guias, programações, mapas, cartas, 

artigos de revista ou de jornais, textos humorísticos ou literários; interpretar textos com 

a finalidade de solucionar situações, utilizar diversas estratégias de leitura, revelar 

interesse pela leitura de forma autónoma, a fim de aceder a informação. 

(Ortega, 1995: 5) 

 

Tomando o texto como o ponto do enfoque do Programa, defende-se a utilização 

em aula de vários tipos de textos, uma vez que contactando com uma variedade de 

textos os alunos familiarizam-se com varias manifestações da língua, exercitando ao 

mesmo tempo, os componentes linguísticos (vocabulário, gramatica) e paralinguísticos 

(intonação, pronunciação). Os diferentes tipos de texto proporcionam diferentes 

atividades de leitura.  

Como já foi referido, um dos objetivos do Programa é favorecer a prática e gosto 

pela leitura em língua espanhola por meio de contacto com vários tipos de textos, 

incluindo os textos literários, de forma autónoma. 
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No que diz respeito à componente sociocultural, os quatro domínios sugeridos 

no Programa deverão permitir aos alunos adquirir os conhecimentos relativos à 

sociedade a que pertencem e relacionar as relações existente entre esta comunidade e o 

mundo. Os domínios de referência para o 3ºCiclo, indicados no Programa, são: 

 Aspectos sociais e culturais dos países onde se fala Espanhol, próximos dos interesses e 

motivações dos alunos.  
- Eu e os outros – identificação e caraterização; 

- O meio em que se vive em Espanha: caraterização física das cidades e povoações; […] 

habitação; alimentação; o consumo; qualidade de vida; […] 

- Relações humanas. A organização social: família; os jovens; […] o trabalho; o tempo 

livre; as festas; as férias.);  

 Espanha: geografia física e humana. Algumas referências culturais;  

 Referências geográficas e culturais sobre os países onde se fala Espanhol; 

 Presença em Portugal de Espanhol: filmes, canções, noticias […]   

                                                                                                           (1995: 19-20) 

Os objetivos da aprendizagem para este componente do Programa visam:  

[…] valorizar a vantagem que constitui o conhecimento de línguas estrangeiras, como forma de 

comunicação com as pessoas de diferentes culturas; apreciar a riqueza das diferentes línguas e 

culturas como formas diversas de codificação da experiência e de organização das relações 

interpessoais. (1995:19) 

 

A componente de Língua Espanhola está organizada baseando-se em 

componentes morfossintáctica e fonológica. No que diz respeito aos aspectos lexicais e 

semânticos, cabe ao professor decidir de acordo com necessidades e caraterísticas de 

grupo-turma, que conteúdo deverá ensinar ou reforçar. Estes conteúdos estão 

organizados e apresentados por itens gramaticais, sem especificação pormenorizada e 

visam “utilizar os conhecimentos adquiridos sobre o novo sistema linguístico como 

instrumento de controlo e autocorrecção, com o fim de melhorar a eficácia 

comunicativa das produções próprias e compreender as dos outros.” (1995: 18) 

Tanto o Programa, como o QECR insistem na prática da avaliação continua e 

formativa, segundo as quais os professores devem recolher e tratar os dados recorrendo 

às técnicas e estratégias variadas, tais como questionários, entrevistas, portfólios, para 

além dos testes. Destaca-se a necessidade de os alunos participarem num vasto conjunto 

de atividades, de modo a participarem de modo ativo no processo de avaliação. Por 

estes motivos, podemos destacar a maior relevância da avaliação qualitativa, pois este 

tipo de avaliação concede a correcção, a revisão e reformulação dos aspectos da 

aprendizagem em que o aluno obteve menos êxito, antes de se proceder a uma avaliação 
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quantitativa. Tal como é referido no QECR (2001: 255): “A força da avaliação 

formativa reside no facto de que se destina a melhorar a aprendizagem.”  

Quanto aos recursos, o programa visa o uso de vários tipos de recursos, tais 

como matérias vídeo e áudio, existindo também as indicações bibliográficas, destinadas 

a incentivar a prática de leitura, bem como a “valorizar o enriquecimento pessoal que 

decorre do relacionamento com outras culturas.” (Ortega, 1995: 19)  

Consideramos também pertinente sublinhar a importância que é atribuída ao uso 

de novas tecnologias de comunicação no processo de ensino – aprendizagem de línguas 

estrangeiras, não só no contexto escolar, como no contexto europeu. O Conselho da 

Europa faz ênfase no sentido de “conseguir pôr em prática um sistema europeu eficaz de 

troca de informação, englobando todos os aspectos da aprendizagem e ensino das 

línguas vivas e de pesquisa neste domínio e fazendo uso pleno das novas tecnologias da 

informação.” (QECR, 2001: 21) 

 

 

4. Enquadramento da unidade didática. Justificação da escolha 

dos recursos utilizados 

 

Como já foi referido anteriormente, o Programa de Espanhol divide-se em várias 

componentes: a interpretação e produção de textos, a dimensão sociocultural e 

funcionamento da língua. Gostaríamos de começar pela componente sociocultural, pois 

consideramos importante ter uma noção de conteúdos temáticos para compreender os 

critérios de eleição de textos abordados durante a leccionação da unidade didática.   

  A unidade didática descrita no presente relatório foi planeada de acordo com a 

planificação anual da professora cooperante. Para além disso, importa referir que a 

planificação da professora cooperante segue as temáticas do manual Club Prisma 

A2/B1da editora Edinumen, ordenadas de seguinte modo:     

 ¡Un lugar diferente! 

 Cuenta, cuenta… 

 ¿Y tú qué harías? 

 Tus deseos son órdenes. 

 Muchas formas de ser 

 ¡Viva la música! 
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 ¡Qué disfrutes de la naturaleza! 

 ¡Súbete al tren! 

 Triste y sola se queda la escuela 

Desse modo, a unidade didática lecionada foi planificada, baseando-se na 

temática da Unidade 3 – ¿Y tú que harías? – de manual Club Prisma, incidindo a 

primeira aula sobre o subtema “Soñar es vivir“ e as sessões seguintes nos subtemas 

“Imaginación y realidad” e “La Navidad en España” que  se desprendem do tema 

principal.    

Ao observar os conteúdos do componente sociocultural do Programa, verifica-se 

que o tema ¿Y tú qué harías? enquadra-se no domínio de referência: Aspectos sociais e 

culturais dos países onde se fala Espanhol, próximos dos interesses e motivações dos 

alunos.- Relações humanas; Os jovens. Os subtemas tratados, por sua vez abordam a 

problemática das relações humanas, os costumes e os aspectos da vida quotidiana dos 

espanhóis, comparando os “determinados aspectos dos modos de vida em Espanha e 

Portugal” e analisando “hábitos e regras de conduta na vida quotidiana e as relações 

humanas” (Ortega, 1995: 20) tal como sugere o Programa. 

Tendo em conta que o Programa propõe a diversidade de material textual, 

escolhemos quatro tipos de textos para abordar em aula: um texto teatral, um poema, 

uma lenda, um fragmento de romance humorístico e um fragmento da obra literária 

infanto-juvenil. 

Neste contexto, parece-nos pertinente colocar uma pergunta: porquê os textos 

literários?  

Na nossa sociedade, a leitura adquire importante papel quando se trata de 

entender o mundo, além de viabilizar a participação social. Actualmente, o valor da 

leitura é bastante grande enquanto bem cultural, e por esta razão existe necessidade de 

expandi-lo a toda a população. Hoje presenciamos muitos debates e discussões acerca 

da importância de ler, seja no âmbito escolar, seja fora da escola. Discussões 

relacionadas com os problemas no processo e resultado da instrução de crianças e 

jovens nos últimos anos que conduzem à insatisfação e insegurança dos professores e 

pais. No meio destas discussões o que nos parece comum é uma pergunta: por que razão 

os alunos não gostam de ler? Apesar todas as tentativas e acções de promoção de leitura, 

o resultado positivo ainda não está totalmente à vista. Os dados sobre os hábitos de 

leitura dos alunos do 9º ano da escolaridade, apresentados no segundo capítulo do 
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presente relatório, é uma prova concreta do que formar leitores é um objetivo difícil de 

atingir.  

Por vezes, no âmbito escolar podemos ouvir as afirmações de que “os alunos não 

se interessam”, que são “desmotivados”, que “não têm estímulos suficientes em casa”. 

Parece-nos que a instituição escolar e o professor, em particular, podem e devem 

fazer mais e melhor no sentido de ensinar e favorecer a prática da leitura. Acreditamos 

que a figura-chave para incentivar a leitura no ambiente escolar é o professor, uma vez 

que a formação de leitores não se dá, geralmente, de forma espontânea, é necessário 

fornecer instrumentos aos nossos alunos. Devemos dispor o património escrito aos 

nossos alunos, e para além disso, o professor, seja de língua materna, seja de língua 

estrangeira, pode organizar as aulas, apresentando uma sequência de atividades com 

textos que levem os estudantes à maturidade e à autonomia em leitura.  

Cabe ao professor escolher os géneros que se relacionem com as experiências, 

desejos e aspirações dos alunos, só assim eles poderão servir de instrumentos para o 

favorecimento e a dinamização da leitura, para melhor compreensão dos estudantes e o 

desenvolvimento das competências que possam levá-los posteriormente à autonomia em 

leitura. (Silva, 2002: 19). 

Tendo em conta a teoria da motivação, tentaremos explicitar que tipo de textos 

seriam promotores da motivação para a leitura. Em geral, as teorias da motivação 

consideram que um aluno motivado procura desafios e novidades, isso poderá mobilizar 

o seu esforço, aumentando, ao mesmo tempo, o seu sentimento de competência. 

No que diz respeito às atividades escolares, para que sejam motivadoras, devem 

envolver o desafio, a curiosidade e a fantasia. Segundo (Guimarães, 2001: 15) as tarefas 

valorizadas e desafiadoras favorecem a percepção de competência, o nível de esforço 

deve ser médio, pois um nível muito elevado de esforço pode gerar ansiedade, enquanto 

um nível baixo pode causar desinteresse. As tarefas também devem despertar a 

curiosidade. As situações pouco comuns ou surpreendentes despertam a atenção dos 

aprendentes, uma vez que estão em desacordo com seus conhecimentos. As tarefas 

exigem também controlo, de forma que o aluno se afirme como sujeito ativo no 

processo de ensino - aprendizagem, admitindo que os resultados de seu desempenho 

dependem do seu próprio esforço. Por último, é fundamental que as tarefas envolvam a 

fantasia, uma vez que a promoção de situações que não seriam realizáveis nas situações 

reais favorece a motivação. Nesse sentido, as simulações que envolvam fantasia são 

importantes, favorecendo também o desenvolvimento da criatividade dos alunos. 
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Os textos são, indiscutivelmente, instrumentos para a dinamização da leitura, mas 

para que esse objetivo seja alcançado é necessário escolher os textos que se relacionem 

com as experiências, desejos e aspirações dos alunos, para que a partir destes textos os 

alunos possam refletir acerca determinados problemas e, se possível, acerca a sua vida 

social. É importante trabalhar os textos de géneros e registos variados, com diferentes 

propósitos, para que o aluno possa desenvolver estratégias de leitura.  

É óbvio que nma turma, será muito difícil atender aos interesses de todos os 

alunos. Porém, não podemos esquecer que o interesse se cria e se suscita, dependendo, 

também, do entusiasmo do professor face uma determinada leitura.  

Como comprovam os resultados obtidos após a análise do diagnóstico realizado 

na turma de 9º ano, a quem leccionámos a unidade didática, os leitores iniciantes 

precisam do auxílio de um leitor maduro, neste caso do professor. Os alunos afirmaram, 

na maioria dos casos, ter seguido os conselhos dos professores, no que diz respeito à 

leitura, considerando, no entanto, insuficiente a participação e as sugestões da parte do 

pessoal docente.   

Nesta sequência de ideias, considerámos interessante e bastante desafiante, 

(tendo em conta que a maioria dos alunos da turma não tem hábitos de leitura) elaborar 

uma unidade didática, a base de leitura de diversos textos literários, uma vez o género 

literário, pela sua forma peculiar de linguagem poderia captar a atenção dos alunos e 

motivá-los em primeiro lugar, para o estudo da língua espanhola, e ao mesmo tempo, 

para a literatura e, naturalmente, para a leitura. 

Seguimos, então, com a explicitação e justificação da escolha dos materiais 

utilizados durante as cinco sessões lecionadas. 

O poema “Instantes” de um autor desconhecido, que durante algum tempo foi 

atribuído a Jorge Luis Borges, foi escolhido para a primeira aula lecionada, tal como o 

fragmento da obra teatral Cervantes y la casa encantada de Azorín. Incidindo sobre o 

tema “Soñar es vivir”, a leitura do fragmento da obra teatral de Azorín, permitiria aos 

alunos a discussão de ideias relacionadas com o poder da imaginação e a criatividade, 

aplicadas à existência humana e à arte. A escolha de um poema e de um texto teatral 

como textos literários a abordar na primeira aula, em primeiro lugar, justifica-se com a 

intenção de seguir a recomendação do Programa, no sentido de alargar o repertório 

textual dos estudantes. Em segundo lugar, os alunos já contactaram com vários tipos de 

texto, sobretudo na sua língua materna, e as competências discursivas, já adquiridas, 

poderiam continuar a ser trabalhadas na aula de Espanhol. Em terceiro lugar, tratando-se 
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de textos literários, estos textos, para além de se enquadrarem perfeitamente no 

Programa para este ciclo de ensino, no que diz respeito à tipologia textual, permite-nos 

abordar uma multiplicidade de temas. Por outro lado, uma vez que a tarefa final 

escolhida para o final da unidade, seria a elaboração de uma mensagem escrita, 

apelando à própria imaginação e comunicando os seus desejos e aspirações, era 

fundamental que os alunos pudessem entrar em contacto com um texto que poderia 

servir como modelo. (O sujeito poético exprime os seus sentimentos e desejos, 

imaginando o que faria “se pudesse viver novamente a sua vida.” Para além disso, o 

poema escolhido permitia trabalhar a estrutura gramatical que pretendíamos apresentar 

aos alunos - o condicional - proporcionando a possibilidade de contactar com esta 

estrutura num contexto de comunicação autentico, ou seja, a leitura de um poema).   

Na segunda aula, dentro do mesmo domínio de referência, mas tratando um tema 

diferente, “Imaginación y realidad,”decidimos estudar uma lenda de Caminho de 

Santiago, uma vez que a lenda inclui elementos imaginários entrelaçados com os 

elementos da realidade. Considerámos pertinente trabalhar com este tipo de texto, pois 

sendo relativamente curto, este texto literário, por um lado, dava continuação ao tema da 

aula anterior, e, por outro lado, integrava esta leitura num contexto particular. Tratando-

se de uma lenda de Caminho de Santiago, conseguíamos abordar este aspecto 

importante da cultura espanhola, desenvolvendo a competência sociocultural dos 

alunos.  

Para a terceira sessão, foi escolhido por nós um fragmento de um romance 

humorístico, Sin noticias de Gurb, que teve um grande êxito em Espanha. Decidimos 

usar um fragmento deste género literário que, como já foi referido no primeiro capítulo, 

abrange uma variedade de significados e reflecte a existência de diferentes camadas 

sociais, reflectindo a sua particularidade através da linguagem. Importa destacar que a 

história é envolvente e invulgar, que trata de aspectos de vida quotidiana dos espanhóis, 

o que poderia resultar muito motivador para os alunos. Para além disso, o texto reflecte 

o tema das relações humanas, particularmente, o amor e atracção física, o que apresenta 

um tema do interesse dos jovens desta faixa etária. De ponto de vista linguístico, este 

texto humorístico apresenta várias estruturas que indicam a presença de ironia e 

sarcasmo, o que seria um aspecto interessante a tratar.      

Assim, na aula seguinte continuámos a trabalhar com o texto literário 

humorístico, a partir de um livro de literatura infanto-juvenil, Manolito Gafotas de 

Elvira Lindo, com uma temática muito próxima aos estudantes. A razão que nos guiou 
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na escolha de textos humorísticos contemporâneos que giram em torno das perguntas 

sobre a existência e sentido da vida humana, tratando deste tema sob a perspectiva de 

humor, foi a possibilidade de apresentar aos jovens o registo coloquial da língua.  

Levando a realidade quotidiana à aula e proporcionando o contacto com o uso 

autêntico e natural da língua espanhola, foi possível pôr em prática as atividades de 

língua para realização de tarefas comunicativas, propostas aos alunos da turma.  

As principais competências que pretendemos desenvolver por meio de 

exploração destes textos em aula foram as competências de interpretação (ler) e da 

produção (escrever). Os alunos teriam que ser capazes de compreender os textos de 

diferentes géneros literários apresentados. O desenvolvimento da competência da 

produção escrita seria possível por meio da redacção de textos de forma clara e bem 

estruturada, atendendo à sua função dentro dos temas abordados. As competências de 

compreensão auditiva e interacção e produção oral foram mobilizadas através do uso de 

materiais complementares, como veremos adiante.  

A abordagem de textos literários em sala de aula foi sempre complementada com 

o uso de materiais auxiliares, tais como vídeos, materiais áudio e imagens (reprodução 

de um quadro, fotografias) que funcionaram como elementos ativadores de 

conhecimentos dos alunos sobre o mundo.  

Por meio do desenvolvimento de competências de produção, os estudantes teriam 

que demonstrar a sua capacidade de interagir em língua - alvo, participando na 

discussão de temas abordadas e partilhando as experiências e saberes, adquiridos  

noutras disciplinas.  

  Na componente de funcionamento da língua espanhola, foi sistematizado o uso 

do condicional simples. No campo léxico e semântico, foi trabalhado o vocabulário 

relacionado com os textos abordados com o tema da unidade, recorrendo à realização de 

várias atividades e exercícios.  

Tendo em conta que os documentos orientadores que guiaram o nosso trabalho 

dão prioridade à formação continua e formativa e com a intenção de tentar definir o 

perfil geral dos alunos da turma e descobrir a melhor forma de organizar a nossa 

unidade didática, era importante obter dados em que pudéssemos basear-nos. Como já 

foi referido, a avaliação diagnóstica sobre os hábitos e gostos de leitura dos alunos da 

turma foi realizada com este propósito. Este diagnóstico inicial motivou a elaboração e 

execução da unidade didática que descrevemos no capítulo seguinte.  
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Avaliámos, também, os trabalhos escritos, que resultaram de tarefas propostas no 

final de cada aula. No final da unidade didática foi aplicado um teste de avaliação 

sumativo.  

O questionário final, aplicado na última aula da unidade, teve como objetivo a 

obtenção de um feedback da turma acerca de todo o trabalho desenvolvido.   

Tal como sugere QECR (2001: 7), ao longo do nosso trabalho tentámos “explorar 

todo potencial que têm as novas tecnologias de comunicação e de informação” 

incentivando os estudantes a utilizar as novas tecnologias para pesquisa de informação e 

consulta.   

Uma vez concluído o enquadramento da unidade didática desenvolvida, no 

seguinte capítulo será feita a descrição das aulas realizadas, explicitando, de seguida, as 

estratégias de ensino concebidas.     
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IV. Descrição sumária da unidade didática lecionada: atividades, 

tarefas, materiais utilizados e estratégias de ensino concebidas 

 

 

Neste capítulo será feita a descrição sumária da unidade didática lecionada no 

âmbito da Prática de Ensino Supervisionada, enumerando as tarefas e os recursos 

utilizados. O resumo das atividades e tarefas postas em prática será realizado por ordem 

cronológica. Importa notar que a descrição detalhada (a planificação) das cinco sessões 

referidas neste capítulo poderá ser consultada no Apêndice I. 

No ponto final deste capítulo serão explicitadas e justificadas as estratégias de 

ensino adoptadas durante a leccionação da unidade didática.  

 

 

1. Unidade didática 

 

Tal como já foi referido nos capítulos anteriores, durante a Prática de Ensino 

Supervisionada foram lecionadas cinco aulas com a duração de noventa minutos cada 

que constituíram a unidade didática, intitulada “¿Y tú qué harías?”. 

A primeira aula realizada
41

que teve lugar no dia 9 de novembro de 2011 estava 

subordinada ao tema “Soñar es vivir”. Os objetivos determinados para esta aula 

consistiram no desenvolvimento das competências pragmáticas de interpretação (ouvir e 

ler) e de produção (falar e escrever), das competências linguísticas (lexical e gramatical) 

e da competência sociocultural. A aula foi iniciada com a discussão de ideias sobre o 

poder da imaginação e a criatividade no contexto da existência humana e da arte. 

A competência de compreensão leitora foi mobilizada através de leitura de dois 

textos seleccionados para esta aula: um fragmento de texto teatral de Azorín e o poema 

“Instantes”. A competência de expressão oral foi mobilizada com a discussão da 

imagem do quadro de Salvador Dalí, apresentado aos alunos no início da sessão, e por 

meio de comentários sobre o tema da aula, permitindo aos alunos expressarem as 

opiniões sobre o assunto e sobre as ideias principais dos textos, lidos em aula. Através 

da redacção de um pequeno texto no final da aula, foi trabalhada a competência de 
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 Ver a descrição detalhada desta aula no Apêndice I. 
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expressão escrita e, para desenvolvimento da compreensão auditiva, era esperado que os 

alunos compreendessem o poema “Instantes”, visualizando o vídeo, antes de proceder à 

leitura do mesmo. Os outros objetivos estipulados para esta aula constituíram em 

adquirir o vocabulário referente ao tema e apresentar aos alunos o conteúdo gramatical a 

tratar ao longo de toda a unidade didática – o condicional simples. 

Quanto aos recursos utilizados, para iniciar a aula e ativar os conhecimentos 

prévios dos alunos, reforçando, ao mesmo tempo, a sua motivação, preparámos a 

reprodução do quadro de Salvador Dalí (sem título)
42

. Tendo em conta que os alunos 

não estão habituados a trabalhar com este tipo de material em sala de aula, esperávamos 

que esta atividade inicial fosse muito motivadora para introdução do tema da unidade. 

Recorremos, também, ao material vídeo, gravação do poema “Instantes” para que os 

alunos pudessem contactar com o texto oral autêntico, antes de proceder à leitura e ao 

estudo do mesmo. Todos estes materiais foram complementados com fichas de trabalho 

de compreensão oral e escrita.  

O foco principal desta aula foi a exploração do texto. A tarefa a completar no 

final da sessão consistia na produção de um texto escrito, relatando como seria o colégio 

imaginário dos alunos. Seguindo os passos principais do modelo da sequência de 

atividades que leva à realização de uma tarefa, descritos no capítulo anterior, podemos 

destacar as seguintes etapas dentro desta aula lecionada: a visualização e a discussão do 

quadro, correspondente à construção de esquemas que estabeleceu o contexto; a audição 

de um fragmento do texto teatral de Azorín e a visualização do vídeo do poema 

“Instantes” que corresponderam à prática auditiva autêntica; a leitura do poema (o foco 

central da aula) que se ajusta à prática controlada; a apresentação da estrutura 

gramatical, juntamente com a realização de exercícios, correspondeu à atenção sobre os 

elementos linguísticos; e, por último, a fase de produção do texto escrito que pode ser 

designada por prática livre.  

Durante a fase inicial da aula, tal como já foi referido anteriormente, os discentes 

visualizaram a reprodução do quadro de Salvador Dalí, tentando interpretá-lo a seguir. 

Numa posterior discussão, os alunos expressaram as suas ideais, relacionando a imagem 

com o imaginário, com a arte e com a literatura. O propósito desta atividade foi o de 

estimular a curiosidade dos discentes, bem como o de desenvolver a capacidade de 

associar o que viram na imagem com algumas ideias do texto que ia ser apresentado de 
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 A imagem da reprodução do quadro está incluída no Anexo 1. 
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seguida. Depois desta “chuva de ideias” foi realizada a leitura em voz alta de um 

fragmento de texto teatral, pedindo aos alunos que identificassem alguns aspectos do 

texto que poderiam ser relacionadas com as ideias que tinham sido apresentadas durante 

a atividade anterior. No discurso da personagem principal destaca-se a força e o poder 

da imaginação, a ideia que serviria de fio condutor às cinco aulas da unidade. Com a 

leitura expressiva e a audição do fragmento da obra Cervantes y la casa encantada, 

pretendíamos que os alunos revissem uma vez mais o vocabulário, utilizado durante a 

discussão e interpretação do quadro e que extraíssem as ideias do texto, tomando como 

premissa a ideia de que nesta unidade, tal como no texto estudado, se pretende “abrir a 

porta encantada” e viajar por este mundo mágico e, ao mesmo tempo, realista que é a 

literatura.  

Antes de iniciar a leitura do texto poético “Instantes” foi realizado um breve 

exercício de pré-leitura a completar o primeiro verso do poema, visualizando, em 

seguida o vídeo “Instantes”, com o objetivo de estabelecer o contexto para realização da 

atividade de compreensão leitora. Continuámos com a leitura do poema, discutindo, em 

seguida, as ideias principais do texto poético. Baseando-nos na análise dos exemplos 

extraídos do poema, procedemos à apresentação das regras gramaticais de formação do 

condicional simples, a estrutura que aparece com abundância no texto. A abordagem das 

regras gramaticais foi realizada mediante o método dedutivo – de exemplo a regra – 

aproveitando o número elevado de exemplos de frases no condicional que pudessem ser 

extraídos do texto estudado. Uma vez esclarecidas e sistematizadas as regras do item 

gramatical, esta atividade foi finalizada com a realização de exercícios gramaticais do 

manual Club Prisma A2/B1, praticando a estrutura aprendida.   

 Finalmente, com base no que foi aprendido durante a aula e, particularmente, no 

texto do último exercício realizado, foi proposta aos estudantes uma tarefa de produção 

escrita – redacção de um pequeno texto a relatar como seria o colégio dos seus sonhos. 

A completar esta tarefa os estudantes teriam de ser criativos e usar a sua imaginação.  

A segunda aula, lecionada no dia 16 de novembro, incidindo sobre o tema 

“Imaginación y realidad”, teve como objetivo principal desenvolver as competências de 

interpretação e produção de textos. Tendo em conta a importância atribuída à 

competência linguística (a aquisição de vocabulário) e à competência existencial (a 

capacidade de aprender), nesta sessão foi proposto aos alunos o trabalho com o 

vocabulário da lenda por meio de uso dos dicionários monolingues de língua espanhola 

(Diccionario de la Real Academia Española e o Diccionario de uso del español actual  
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Clave) on-line. O ponto central deste bloco de aulas foi a leitura e audição de Leyenda 

del gallo de Barcelos, uma das lendas de Caminho de Santiago. Para desenvolvimento 

da competência de expressão oral, os estudantes tiveram oportunidade de expressarem 

os seus conhecimentos sobre o significado da figura do galo de Barcelos, símbolo de 

Portugal, bem como sobre os Caminhos de Santiago. Os alunos tiveram ainda de 

inventar o final da história, após a leitura da primeira parte da lenda, empregando, mais 

uma vez, a sua imaginação e apresentando a sua criação oralmente a turma. As 

diferentes fases desta aula, como já foi referido, foram sequenciadas de acordo com o 

modelo proposto por um dos pilares de ensino por tarefas, Nunan, tal como já tinha 

acontecido na aula anterior. Importa realçar que todas as aulas aqui descritas seguem 

este modelo, variando, por vezes, em alguns pontos.  

A aula iniciou-se com a projecção da imagem do galo de Barcelos que foi o 

ponto de partida para a mobilização da destreza de interacção oral, estabelecendo o 

contexto para a leitura da lenda. Importa sublinhar que a escolha da lenda de galo de 

Barcelos como foco central da aula foi motivada pela possibilidade de desenvolver a 

competência sociocultural dos alunos, traçando as caraterísticas distintivas da cultura 

espanhola, as crenças, as atitudes e os valores, relacionados com as culturas regionais (a 

cultura galega, em particular) e as mudanças sociais, comparando, ao mesmo tempo, os 

aspectos da vida em Portugal e Espanha.    

A fim de dar a continuidade à aula anterior, procurámos um texto que reflectisse 

a temática do imaginário. Assim, optámos pela lenda - a narração que contem elementos 

imaginários, incluindo, também, alguns traços da realidade. Para além disso, a lenda é 

um texto curto que pode ser lido na íntegra em sala de aula, tendo em conta que o tempo 

de que dispomos é muito escasso. O texto da lenda foi dividido em duas partes para a 

melhor compreensão do mesmo e com o propósito de realizar as atividades planeadas. 

A abordagem do texto da lenda foi semelhante à que foi posta em prática durante 

a aula anterior: a leitura para desenvolvimento e crescimento pessoal dos alunos.  

Obviamente, a estratégia não estaria completa sem a introdução de aspectos ligados ao 

enfoque centrado na língua (language based approach
43

). Assim, através da leitura da 

primeira parte da lenda, para além de realizar o trabalho de vocabulário (os alunos 

deduziram o significado de algumas palavras pelo contexto), foi apresentada a diferença 

entre estruturas gramaticais de futuro perfeito e condicional simples para realização de 
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hipóteses. Para apresentar as regras gramaticais, desta vez foi escolhido o método 

indutivo: estabelecer a regra para posterior construção de exemplo (terceira e quarta 

atividades da aula.)   

Depois de terem lido a primeira parte do texto, os alunos realizaram o trabalho de 

vocabulário. Para concretização deste trabalho, decidimos recorrer ao uso de 

Diccionario de la Real Academia Española e de Diccionario de uso del español actual  

Clave on-line, uma vez que estes fornecem aos alunos diversos tipos de informação de 

extrema pertinência, sendo uma ferramenta indispensável e útil para os aprendentes da 

língua espanhola. Relembrámos aos discentes que o uso de dicionários em geral, e, em 

particular, do Diccionario de la Real Academia Española, uma instituição que durante 

séculos tem estudado e ditado as normativas da língua castelhana, poderá ser utilizado 

numa atividade de leitura no caso de existência no texto de alguns vocábulos que 

poderão criar dificuldade de entendimento, quer do significado e das conotações de cada 

um, quer do texto. Realçámos, também, que para compreender a informação que lhes é 

transmitida, os estudantes terão de conhecer o significado de um razoável número de 

abreviaturas usadas nos dicionários. Assim, demonstrando a possibilidade de trabalhar 

com os dicionários on-line, os alunos foram incentivados a usar novas tecnologias, tal 

como preconiza o QECR.     

Após a leitura da primeira parte da lenda e a realização de trabalho de 

vocabulário, com o objetivo de mobilizar a competência de expressão escrita e 

desenvolver a criatividade dos alunos, foi-lhes pedido que inventassem e escrevessem o 

final da lenda do galo de Barcelos, comparando posteriormente o final da lenda com o 

final escrito por eles. Com objetivo de promover a interacção entre os alunos da turma, 

a realização desta tarefa foi feita em grupos de quatro. 

A atividade de compreensão auditiva foi incluída nesta sessão com o propósito de 

finalizar o estudo da lenda do galo de Barcelos. De seguida, após a realização do 

exercício de compreensão auditiva, os alunos tiveram oportunidade de conhecer a 

Leyenda del gallo y gallina de Santo Domingo de Calzada, outra lenda de caminho de 

Santiago, visionando o vídeo e comparando as duas histórias.  

A terceira aula
44

 teve lugar no dia 23 de novembro de 2011, focando-se no estudo 

de um fragmento do romance Sin noticias de Gurb, do escritor espanhol Eduardo 

Mendoza. Os objetivos centrais a atingir nesta sessão visavam novamente o 
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desenvolvimento das competências de comunicação pragmáticas, linguísticas e 

sociolinguísticas.  

Da mesma forma que algumas das melhores páginas da literatura abordam as 

perguntas sobre a existência humana e sentido da vida, como já foi visto durante as 

aulas anteriores, nesta sessão, decidimos tratar este tema sob a perspectiva do humor, 

baseando-se na ideia de que o humor como o sentimento, independentemente das 

particularidades que adquire em sociedades distintas, é comum a todas elas.   

Partindo do princípio de que o humor não é somente uma emoção, mas sim um 

idioma universal, pensamos que, incluir um texto humorístico numa das aulas, seria 

uma boa oportunidade utilizar esta ferramenta didática valiosa para desenvolvimento da 

competência intercultural dos nossos alunos.  

Por esta razão, escolhemos para terceira sessão um fragmento de um romance 

que foi um grande êxito em Espanha, e que, na nossa opinião, poderia atrair a atenção 

dos alunos, quer ao nível de estrutura interna, quer ao nível de conteúdo.  

Na fase inicial da aula foi mobilizada a competência de interacção oral, pedindo 

aos alunos que especulassem sobre a temática do romance Sin noticias de Gurb, usando 

a sua imaginação. Através desta atividade tentámos motivar os alunos para o estudo do 

texto, escolhido para esta sessão. De modo a evitar os problemas de compreensão do 

excerto do romance e antes de começar a trabalhar directamente com o texto, os alunos 

realizaram um exercício de vocabulário, relacionando as palavras com os seus 

significados (Ficha de lectura III
45

). 

Após a leitura do argumento do romance e a apresentação da personagem 

principal, os estudantes observaram a estrutura externa do texto, constatando que se 

tratava de texto de um diário. Considerámos que seria importante dar oportunidade aos 

alunos de contactar com diferentes tipos de textos, uma vez que deste modo seria 

possível orientá-los para construção de significados. De facto, diariamente produzimos 

uma grande variedade de textos com uma série de rasgos linguísticos próprios e as 

funções particulares que permitem distinguir uma carta de um conto ou um anúncio. É 

importante transmitir esta ideia aos alunos para poderem cumprir as normas e 

convenções e determinar as suas eleições léxico-gramaticais, organizando um texto 

como um ato comunicativo num determinado contexto social.  
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Partindo do princípio de que um texto literário é uma ferramenta didática valiosa 

para atingir os objetivos comunicativos, nesta sessão elaborámos uma sequência de 

atividades em torno de um fragmento do romance Sin noticias de Gurb que levou os 

estudantes à realização de duas tarefas comunicativas: um diálogo entre o aluno e a 

personagem principal do romance, em que o aluno dá conselhos ao extraterrestre recém-

chegado a Terra, sugerindo as estratégias para conquistar a sua vizinha e a produção de 

um diálogo entre a personagem principal e a sua vizinha para realização de um role 

play. Assim, o objetivo primordial desta aula foi o de proporcionar um contexto de 

comunicação real, em que os alunos pudessem interagir entre eles, aplicando os 

conhecimentos previamente adquiridos.  

A primeira tarefa
46

 foi proposta aos alunos após a apresentação de estruturas 

gramaticais utilizadas em língua espanhola para dar conselhos e fazer sugestões. A 

segunda tarefa foi realizada no final da aula. No entanto a apresentação oral dos alunos 

(role play) foi agendada para a última aula da unidade didática.   

A apresentação do conteúdo comunicativo funcional e linguístico desta aula - o 

uso de condicional para dar conselhos e fazer sugestões foi efetuada no contexto 

temático do fragmento do romance Sin noticias de Gurb
47

. Uma fez familiarizados com 

o texto, os alunos completaram uma ficha de pós-leitura,
48

realizando os exercícios de 

interpretação do texto.  

Finalmente, foi proposta aos alunos a tarefa comunicativa desta sessão – 

elaboração de um diálogo para realização de role play a partir de fragmento do 

romance, estudado na aula.  

Tal como já tinha sido indicado, a quarta sessão
49

 foi planificada de forma a 

poder ser incluída no tema “La Navidad.” Esta aula foi realizada no dia 30 de 

novembro de 2011. A sua planificação foi condicionada pela tarefa final a realizar 

posteriormente. Esta tarefa consistiu na elaboração de uma mensagem escrita, 

comunicando seus desejos, a ser apresentada na exposição de Natal da escola. Os alunos 

tiveram, assim, a oportunidade de partilhar os seus sentimentos e aspirações com toda a 

comunidade escolar. Por outro lado, as atividades desta sessão serviram para estimular o 

pensamento crítico e desenvolver a criatividade dos alunos, fazendo com que os 

estudantes fossem capazes de expor os seus desejos e sentimentos através de um texto 
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escrito, aplicando, por sua vez os conhecimentos adquiridos ao longo da unidade 

didática.  

Para realização das atividades decorrentes desta sessão, recorremos aos capítulos 

dos livros Manolito Gafotas e Manolito tiene un secreto de Elvira Lindo. Antes da aula, 

os dois capítulos intitulados “El último mono
50

” e “La vergüenza de Madrid,
51

” foram 

colocados na plataforma Moodle da escola, para que os discentes pudessem efetuar a 

leitura dos mesmos em casa. Tratando-se de textos mais extensos do que os 

habitualmente utilizados nas aulas, era impossível proceder à leitura dos mesmos na 

íntegra durante uma sessão de 90 minutos. A leitura dos textos foi realizada em casa, 

pois era importante que os alunos tivessem prévio conhecimento dos mesmos. Achámos 

oportuno desenvolver este tipo de atividade na data acima referida, uma vez que os 

assuntos tratados nos textos enquadravam-se na temática a ser abordada – “La Navidad. 

Las tradiciones navideñas de los españoles.”  

O principal objetivo a ser alcançado no final da aula era, acima de tudo, o 

desenvolvimento das competências de interpretação e de produção. A mobilização das 

competências linguísticas era, também, importante, tendo em conta que seria dada uma 

maior relevância à adquisição de vocabulário e ao alargamento dos campos semânticos.  

A competência do ler foi mobilizada através da leitura e interpretação de um 

fragmento do capítulo. Para desenvolver a competência de expressão oral, os alunos 

tiveram oportunidade de descrever oralmente a personagem principal do livro, um 

pequeno herói moderno dos jovens espanhóis, bem como partilhar seus conhecimentos 

sobre os costumes dos espanhóis, relacionados com a celebração do Natal e o Dia de 

Reis Magos.  

Em relação aos materiais utilizados na aula, para além do excerto do capítulo do 

livro Manolito tiene un secreto, foram utilizados dois fragmentos da série televisiva 

Manolito Gafotas. A acrescentar a estes recursos, foram elaboradas as fichas de 

trabalho. A primeira ficha de trabalho
52

, destinada à introdução do tema, foi aplicada no 

início da aula, para que os alunos pudessem relacionar as datas importantes da quadra 

natalícia em Espanha com as respectivas tradições. Após o visionamento do fragmento 

da série Manolito Gafotas foi proposta aos alunos uma ficha de compreensão 
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audiovisual
53

 e, em seguida, para trabalhar com o vocabulário de excerto escolhido para 

leitura na aula, foi aplicada a ficha de pós leitura
54

.  

A principal razão da escolha da obra acima mencionada foi a de apresentar aos 

alunos uma amostra de língua de diferente registo. As “falas” das personagens do livro 

Manolito Gafotas pertencem à linguagem usada no quotidiano, ou seja pertencem ao 

registo informal. Sendo assim, a leitura dos textos seleccionados para esta sessão 

oferecia aos aprendentes um contacto intenso com a língua espanhola, proporcionando 

aos alunos puderem apropriar-se de algumas expressões coloquiais utilizadas no meio 

de jovens em Espanha. Para além disso, os textos oferecem múltiplas oportunidades 

para partilha das próprias experiências da vida quotidiana, pois a temática do livro é 

próxima aos jovens. Deste ponto de vista, achámos que seria fácil e interessante para os 

aprendentes formular hipóteses e fazer predições sobre o texto.  

A personagem Manolito Gafotas, criado pela escritora Elvira Lindo, “nasceu” na 

rádio, por esta razão a oralidade é um aspecto muito caraterístico desta obra literária. 

Por conseguinte, aproveitámos estas caraterísticas do texto seleccionado de modo a 

servir como ponto de partida para elaboração de uma sequência de atividades desta 

sessão.  

O objetivo primordial da atividade de leitura extensiva desta aula consistiu em 

motivar os alunos para possível posterior leitura desta obra literária na íntegra.  

Assim, continuando com a veia humorística da aula anterior, no início desta 

sessão, relacionámos a personagem principal criado por Elvira Lindo com o 

extraterrestre do romance Sin noticias de Gurb, uma vez que ambas as personagens 

interpretam a realidade a seu modo e são capazes de dizer as frases mais incríveis.  

Tal como indicámos, uma vez que nesta sessão optámos pela leitura extensiva, 

os alunos procederam à leitura dos dois capítulos do livro em casa. Por este motivo e 

com a intensão de comprovar a compreensão dos textos propostos, na parte inicial da 

aula foram colocadas aos alunos algumas perguntas de compreensão geral, 

relacionando, ao mesmo tempo, os textos lidos em casa com a temática do Natal.    

Para revisão e ativação de vocabulário já conhecido dos níveis anteriores, foi 

pedido aos alunos que resolvessem a ficha inicial, colocando as celebrações indicadas 

no lugar correspondente no calendário do mês de dezembro e de janeiro.  
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Partindo sempre do general para o particular, o passo seguinte consistiu em 

ajudar os alunos na descrição da personagem principal, Manolito Gafotas. Através desta 

atividade foi mobilizada a destreza de interacção oral, pois a descrição do Manolito foi 

realizada oralmente, baseando-se na informação extraída dos capítulos lidos em casa e 

empregando, também a sua imaginação.  

Com o propósito de desenvolver a competência de compreensão auditiva e para 

que os alunos pudessem comprovar a descrição da personagem, efetuada anteriormente, 

a atividade de leitura extensiva foi completada com o visionamento de um fragmento da 

série de televisão espanhola Manolito Gafotas, realizando, em seguida, a ficha de 

compreensão audiovisual.   

Tal como já foi referenciado, em textos seleccionados para esta aula encontrava-

se uma variedade de expressões coloquias, inclusive as frases feitas com a utilização de 

nomes de alguns animais. Baseando-se nestas expressões, usadas pela personagem do 

livro, foi feita a revisão de vocabulário e realizado o exercício do manual, completando 

as frases feitas com os nomes de animais e relacionando-as com seus significados, 

atingindo desta forma a aquisição de vocabulário novo pelos aprendentes.    

Tratando-se de texto narrativo extenso, seria impossível efetuar a leitura e 

análise do texto inteiro. Por esta razão, escolhemos um pequeno fragmento para estudo 

detalhado na aula. Neste excerto foram descritas as preparações da festa de Natal no 

colégio de Manolito. Para finalizar esta fase de pré-leitura, e com intuito de suscitar o 

interesse dos alunos por esta temática, pedimos aos alunos que realizassem hipóteses 

sobre o que poderiam fazer os estudantes portugueses na mesma situação.    

Com esta atividade foi mobilizada a competência de expressão oral, para que os 

estudantes praticassem a estrutura aprendida ao longo desta unidade – condicional 

simples para fazer hipóteses. Assim, preparámos os alunos para a posterior leitura do 

texto, despertando a sua curiosidade.    

Após a conclusão da atividade de leitura, procedeu-se à realização da ficha da 

compreensão leitora e exercício de vocabulário que consistiu na explicação por palavras 

próprias de algum vocabulário e das expressões coloquiais, extraídas do texto. O 

objetivo desta atividade era aquisição pelos aprendentes de vocabulário relacionado com 

o tema da aula – “La Navidad”.  

De seguida, foi proposto aos alunos que inventassem o final da história, 

contando como decorreu o concerto de Natal, preparado pelos alunos do colégio Diego 

Velásquez.  
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Finalmente, e a culminar as atividades de leitura extensiva, a última atividade da 

aula teve por objetivo o estabelecimento de contexto para realização da tarefa final da 

unidade. Os alunos visionaram a continuação do excerto da série Manolito Gafotas, 

com o objetivo de comparar o final, inventado por eles com a versão original. O vídeo 

termina com a entrada de um dos Reis Magos, trazendo um baú de prendas. 

Preparámos, assim, o contexto para que os alunos pudessem mobilizar os 

conhecimentos já adquiridos sobre o tema, fazendo comentários sobre as tradições dos 

espanhóis, relacionados com o Dia dos Reis Magos. Neste contexto, apresentámos aos 

alunos a tarefa final da unidade: elaboração de uma mensagem escrita para a exposição 

de Natal da escola, comunicando os seus desejos e sentimentos.  

Por conseguinte, os alunos teriam de imaginar o que fariam se fossem um dos 

Reis Magos e tivessem os poderes mágicos. Tendo sido previamente discutida a ideia e 

uma vez que na escola existe a tradição de fazer a Exposição de Natal na última semana 

do período, acordámos com a professora cooperante que os trabalhos desta turma do 9º 

ano, devidamente elaborados e, posteriormente, corrigidos, seriam expostos, para que 

toda a comunidade escolar os pudesse apreciar.   

  Com o objetivo de proceder à correcção de trabalhos dos alunos, criámos uma 

direcção de correio electrónico para o envio das mensagens escritas, devidamente 

elaboradas e ilustradas, estabelecendo, também, uma data limite para o envio dos 

mesmos. Promovendo, assim, o uso de novas tecnologias no processo ensino – 

aprendizagem e envolvendo os alunos em esta tarefa final, tentámos encontrar a maneira 

de motivar os estudantes a participar neste projeto.   

A última aula, que teve lugar no dia 7 de dezembro, foi dedicada à avaliação da 

destreza de expressão oral. Tal como referimos anteriormente, na terceira aula da 

unidade didática foi proposta aos alunos a realização do role play, baseando-se no texto 

literário lido na aula. Foi-lhes pedido que elaborassem um diálogo entre o extraterrestre 

e sua vizinha, personagens do romance Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza.  

Esta tarefa foi iniciada na terceira aula da unidade, completada em casa e, tal 

como tinha sido acordado previamente, apresentada na última aula da unidade didática. 

Em pares, os alunos fizeram o role play, sendo um deles o extraterrestre e outro sua 

vizinha. O romance, cujo fragmento foi estudado na aula, está escrito em forma de 

diário de extraterrestre, recém-chegado à Terra, onde estão minuciosamente, minuto a 

minuto, apontados todos os acontecimentos dos dias passados entre os seres humanos. 

 Em fragmento escolhido para a terceira sessão da unidade, a personagem 
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principal descreve a táctica adoptada por ele para poder conquistar a sua vizinha, por 

quem se apaixonou na Terra. A tarefa, proposta aos alunos, consistiu na reconstrução de 

diálogo entre as duas personagens a partir da página do diário do protagonista, 

utilizando a estrutura aprendida nas aulas – o condicional simples - para expressar 

cortesia. Tendo em conta que a turma era composta por vinte e três alunos, as 

apresentações ocuparam a maior parte do tempo da aula.    

Como podemos observar, as aulas incluíram uma grande variedade de atividades 

e recursos a funcionar como elementos de apoio à exploração dos textos literários, 

fazendo com que as aulas fossem diversificadas e estimulando as competências 

comunicativas principais: ler, escrever, ouvir e falar.    

Uma vez terminada a discrição sumativa da unidade didática lecionada, 

procederemos no ponto seguinte, à explicitação e justificação das estratégias de ensino 

concebidas.  

 

 

2. Estratégias de Ensino concebidas 

 

Neste ponto explicitaremos as estratégias de ensino concebidas durante as aulas 

lecionadas na decorrer da Prática de Ensino Supervisionada. Num primeiro momento, 

serão esclarecidos os conceitos, relacionados com o processo de ensino – aprendizagem, 

nomeadamente: estratégia, atividade e tarefa. De seguida, procederemos à justificação 

das estratégias adoptadas para cada aula da unidade.  

Em primeiro lugar, importa realçar que existem várias metodologias para ensino 

de línguas estrangeiras. Cabe ao professor avaliar e analisar as propostas já existentes 

para ponderar que estratégia deverá ser adoptada, tendo em consideração as 

caraterísticas do contexto e do grupo-turma a quem se destina, bem como o nível de 

preparação dos alunos e os recursos existentes.  

Tal como já foi referido no capítulo anterior, o nosso trabalho foi organizado de 

acordo com as orientações do Programa e do QECR. De qualquer modo, o processo de 

ensino – aprendizagem deve basear-se em estratégias, atividades e tarefas.  

Para entender o conceito de estratégia, antes de mais, tem de ser clarificado em 

que consiste ensinar, pois o conceito de estratégia não existe sem o conceito de ensinar.  
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No seu livro Estratégias de Ensino (2009), Maria do Céu Roldão, diz que 

ensinar envolve “desenvolver uma acção especializada, fundada em conhecimento 

próprio, de fazer com que alguém aprenda alguma coisa que se pretende e se considere 

necessária.” (Roldão, 2009:14) Para conseguir que alguém aprenda, o professor recorre 

as estratégias de ensino. Segundo a autora, por estratégia compreende-se o ato de 

“encontrar a melhor e mais eficaz via” (2009: 56) para os alunos aprenderem os 

conteúdos visados. Nesta sequência, cabe realçar que a estratégia não pode ser 

assimilada à atividade ou tarefa, os conceitos que estão relacionados com a estratégia 

adoptada para alcançar uma determinado objetivo de aprendizagem. Deste modo, a 

planificar as aulas, o professor está a assumir uma postura estratégica. A implementação 

de uma estratégia só é possível através da concretização das atividades que levam à 

realização de tarefas. (2009: 58)  

Por conseguinte, as atividades e tarefas “são partes constitutivas da estratégia” 

(2009: 68) que têm como principal objetivo a aquisição das determinadas 

aprendizagens. 

Em sequência do que foi explicitado, procederemos, então, à definição e 

justificação das estratégias postas em prática durante a leccionação da unidade didática.  

Como tivemos oportunidade de ver no ponto anterior, as aulas lecionadas foram 

planificadas de acordo com as áreas temáticas, propostas no Programa. Para isso, 

seleccionámos os materiais que pudessem ser enquadrados nos temas abordados e que, 

ao mesmo tempo, se adequassem às caraterísticas gerais do grupo-turma. A escolha dos 

materiais envolve, também, a consideração dos objetivos a atingir no final de cada aula 

lecionada.  

Tal como já foi descrito nos capítulos anteriores, existem vários estádios de 

planificação de uma aula. Nesta sequência de ideias, numa aula, cujo foco central é a 

exploração do texto, qualquer que seja a abordagem efetuada, esta deve envolver uma 

fase de preparação para a leitura, uma fase de desenvolvimento e, finalmente, uma fase 

de produção. (Ur, 1991: 145) 

Dentro de cada etapa devem ser desenvolvidas atividades e tarefas. As 

atitvidades de pré-leitura têm como objetivo preparar o aluno para a atividade de leitura 

e exploração de texto, através da mobilização de competências e ativação de 

conhecimentos prévios. Na segunda fase, baseando-se naquilo que foi feito na fase de 

preparação, os alunos utilizam os conhecimentos e competências para melhor 

compreensão do texto abordado. Na fase de produção, deverão ser levadas a cabo as 
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atividades que permitem pôr em prática tudo que foi aprendido. Estes atividades e 

tarefas permitem ao professor certificar-se que as aprendizagens foram bem sucedidas.    

Tal como referimos, o foco central das aulas lecionadas era o texto literário. Por 

conseguinte, seguimos o modelo de exploração de texto acima descrito, organizando as 

nossas aulas em diferentes etapas, de modo a atingir os objetivos estabelecidos.  

Como descrevemos no ponto anterior, a temática da primeira aula lecionada era 

relacionada com o poder da imaginação, subordinando-se ao tema “Soñar es vivir.” Os 

objetivos a atingir consistiram no desenvolvimento das competências pragmáticas de 

interpretação (ouvir e ler) e de produção (falar e escrever), das competências 

linguísticas (lexical e gramatical) e da competência sociocultural.  

Na fase de preparação, os alunos observaram a reprodução do quadro de 

Salvador Dalí, tendo a oportunidade de discutir as ideias e expressar as opiniões sobre o 

tema. Deste modo, lográmos relembrar algum vocabulário que poderia ser relevante 

para compreensão e interpretação do texto teatral e do poema que foi estudado de 

seguida. Esta atividade permitiu, também, introduzir a temática a ser abordada.  

 Para comprovar as ideias que foram discutidas, no que diz respeito à força da 

imaginação, os alunos tiveram de compreender o excerto do texto teatral de Azorín que 

transmite o pensamento de que o mundo fantástico da literatura nos pode transformar e 

enriquecer o nosso espírito, levando-nos aos mundos distantes e maravilhosos, basta 

abrir a porta mágica desta “casa encantada”. A leitura em voz alta do fragmento desta 

obra cujo tema se converteu no fio condutor de todas as aulas da unidade, foi um ponto 

de partida para o trabalho que pretendíamos desenvolver ao longo da Prática 

Profissional Supervisionada, tendo sempre os textos literários como o foco central da 

organização do processo ensino – aprendizagem ao longo de toda a unidade curricular. 

Esta leitura expressiva serviu, também, de introdução ao estudo do texto central da 

primeira aula, o poema “Instantes”, mobilizando o vocabulário relevante para a 

discussão e análise deste texto poético. Nesta atividade, optámos pela leitura em voz 

alta para que os alunos pudessem ouvir o ritmo e comprovar a pronunciação de algumas 

palavras, sendo este tipo de leitura o mais facilitador da compreensão e da interpretação 

do texto. (Ur, 1991: 146)    

 Como já foi explicitado, o poema “Instantes”, de um autor desconhecido, foi 

escolhido para esta aula pela sua conexão ao tema da unidade e aos subtemas das aulas. 

A leitura do poema proporcionou aos estudantes uma possibilidade de debater ideias 

relacionadas com o sentido da vida e da existência humana e, ao mesmo tempo, serviu 
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como uma amostra de língua com uso de frases em condicional simples. A nossa 

preocupação foi a de tentar perceber se o texto seria de fácil entendimento para os 

estudantes. Com efeito, chegámos à conclusão que o vocabulário e a linguagem 

utilizados não apresentavam qualquer dificuldade aos alunos, sendo por isso de esperar 

que o poema pudesse dar a oportunidade de mobilizar e trabalhar as competências 

discursivas que os alunos já tinham adquirido na língua materna. Tratando-se de um 

texto curto, o poema apresenta muitas possibilidades de trabalho aos professores no 

decorrer do tempo lectivo.  

Para estudo deste poema adotámos o tipo de abordagem literatura para 

enriquecimento pessoal
55

 (Lazar, 2005: 22 – 39, tradução da autora), uma vez que, 

tratando-se de um texto em que o sujeito poético expressa os sentimentos, este tipo de 

abordagem iria permitir que os estudantes se envolvessem pessoalmente. Numa segunda 

etapa, passámos ao método de abordagem centrada na língua
56

 (Lazar, 2005: 44, 

tradução da autora), complementando desta forma a estratégia definida para a aula em 

questão, pois um dos objetivos principais desta sessão foi apresentar a estrutura de 

condicional simples. A partir das orações do texto, foi feita a abordagem da estrutura de 

condicional simples, procedendo posteriormente à realização de exercícios no caderno 

de atividades Club Prisma. Este item gramatical é utilizado para evocar as situações 

imaginárias. Sendo assim, seria útil demonstrar o contexto de uso desta estrutura 

gramatical para concretização da tarefa final. Deste modo, a abordagem dos conteúdos 

linguísticos foi feita no contexto, sendo a estratégia implementada para apresentação do 

item gramatical - a estratégia dedutiva. Depois de terem sido analisadas as frases no 

condicional, presentes no texto do poema, os próprios estudantes formularam a regra. 

Para consolidar tudo o que tinha sido dito acerca deste item gramatical, as regras de 

formação e uso de condicional simples foram apresentadas em Power Point. 

Na segunda aula lecionada, trabalhámos com a lenda do galo de Barcelos, uma 

das lendas de Caminho de Santiago. O objetivo principal para esta sessão era o 

desenvolvimento das competências de interpretação e produção, bem como da 

competência sociocultural e linguística, incluindo o alargamento de campo semântico e 

aquisição de vocabulário novo.  

Na fase de preparação para leitura, tal como na aula anterior, foi realizada a 

atividade com a utilização da imagem. Ao observar a figura do galo de Barcelos, 
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apresentada por meio de projecção de uma fotografia, foram mobilizados os 

conhecimentos prévios dos alunos acerca do significado deste símbolo. Com esta 

atividade, preparámos os alunos para a leitura do texto da lenda, mobilizando o 

vocabulário previamente adquirido nos níveis anteriores. Importa notar que o texto da 

lenda foi seleccionado para estudo na segunda aula da unidade, sendo este incluído no 

manual na respectiva unidade didática. Decidimos optar pelo texto da lenda do galo de 

Barcelos porque este oferecia diversas possibilidades de desenvolvimento da 

competência sociocultural dos alunos, sendo uma das lendas de Caminho de Santiago. 

Procurámos, também, um texto que pudesse dar continuidade à temática da aula 

anterior, tendo em consideração que a lenda apresenta um texto narrativo com 

elementos imaginários. Achámos que este tipo de texto poderia suscitar o interesse dos 

alunos, oferecendo, ao mesmo tempo, a oportunidade de revisão da estrutura do texto 

narrativo, a matéria abordada no nível anterior da disciplina de Espanhol e da disciplina 

de Língua Portuguesa, não podendo “ignorar que a progressão na aprendizagem não se 

processa de um modo linear, mas sim global, e que o processo consiste em ir 

completando, flexibilizando e enriquecendo esta apreensão global do novo sistema 

linguístico, assim, qualquer conceito estudado […] deverá ser retomado e ampliado nos 

anos seguintes”. (Ortega, 1995: 11) 

A abordagem deste texto foi semelhante àquela que tinha sido efetuada na sessão 

anterior, literatura para enriquecimento pessoal, completada com o método centrado na 

língua (Lazar, 2005), de modo a analisar os aspectos linguísticos presentes no texto da 

lenda. Para orientar e ajudar os alunos na escolha das estratégias de leitura, foi realizada 

a atividade de trabalho com o vocabulário da lenda, demonstrando aos aprendentes 

como funcionam os dicionários de língua espanhola on-line. Após a leitura da primeira 

parte da lenda, utilizámos o método indutivo (estabelecer a regra para posterior 

construção de exemplo) para apresentação do item gramatical desta aula: o uso de 

condicional simples para realização de hipóteses. Os alunos tiveram oportunidade de 

formular as hipóteses sobre o que iria acontecer no final da história, praticando a 

estrutura aprendida. Para mobilização de competência de produção, foi realizada a 

atividade em que os estudantes teriam de dar final a lenda do galo de Barcelos. 

A leitura da lenda foi completada pela atividade de compreensão oral, escutando 

a segunda parte e o final da lenda, para comprovar as presunções que tinham sido feitas 

e comparar o final da história com o final escrito por eles.    
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Para finalizar a aula, os alunos visualizaram, ainda, um vídeo de uma das lendas 

do Caminho de Santiago, a fim de comparar as duas histórias, procurando os pontos 

semelhantes e destacando as diferenças. Com esta atividade conseguimos, mais uma 

vez, mobilizar a competência falar, de modo a superar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos e promover as estratégias de ultrapassar as barreiras à comunicação 

Na terceira aula da unidade, optámos por um excerto do romance conhecido nos 

países hispano falantes, Sin noticias de Gurb. Os objetivos centrais a atingir nesta 

sessão visavam novamente o desenvolvimento das competências de comunicação 

pragmáticas, linguísticas e sociolinguísticas. 

Na escolha deste material textual influenciou o facto de este texto ter uma 

estrutura peculiar, tratando-se de texto de um diário. A personagem principal poderia 

suscitar o interesse e curiosidade dos alunos, já que o nosso maior objetivo era motivar 

os alunos para a leitura, entre outros. Tratando-se de uma obra literária que descrevia a 

vida quotidiana de espanhóis, embora de ponto de vista de um marciano, tivemos a 

possibilidade de organizar a nossa aula de modo a elaborar uma sequência de atividades 

e tarefas comunicativas a partir do excerto escolhido. Deste modo, o objetivo primordial 

desta aula foi o de proporcionar um contexto de comunicação real, em que os alunos 

pudessem interagir entre eles, aplicando os conhecimentos previamente adquiridos.  

A abordagem feita a este texto literário foi semelhante à da aula anterior: 

literatura para enriquecimento pessoal. Claramente, esta estratégia não estaria completa 

sem a inclusão dos elementos do método centrado na língua. Tal como já foi referido, 

numa unidade didática baseada em tarefas, os elementos gramaticais e funcionais 

aprecem várias vezes em diversos contextos. Nesta sessão, tratava-se de uso de 

condicional simples para dar conselhos e para expressar a cortesia, o que foi 

apresentado e praticado a partir do texto literário seleccionado.  

Na fase de pré-leitura e estabelecimento do contexto, foi necessário suscitar a 

curiosidade dos alunos, o que conseguimos através da atividade “chuva de ideias”, 

especulando sobre a possível temática do romance, a partir do título. Era necessário que 

os estudantes tivessem a ideia geral sobre o tema e as personagens do livro. Portanto, 

após uma breve discussão de ideias, procedemos à leitura do argumento do romance. É 

importante realçar que para melhor compreensão do texto e para conseguir pôr em 

prática as atividades e tarefas planeadas para esta sessão, o texto foi dividido em duas 

partes.  
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Deste modo, e para impedir as dificuldades que os estudantes poderiam sentir 

aquando da leitura do excerto seleccionado, elaborámos as atividades que permitissem 

um melhor entendimento do texto. Assim, os alunos realizaram a ficha de vocabulário, 

especialmente elaborada para atividade de pré-leitura (Ficha de Leitura III, incluída no 

Anexo: Ficha de trabalho), em que os alunos teriam de ligar as palavras desconhecidas 

do texto com os seus significados. Para além deste, na ficha constavam ainda outros 

exercícios de compreensão do texto, incluindo as perguntas de interpretação e 

preenchimento de uma grelha de vocabulário, que foram efetuados após a leitura do 

texto.     

Importa notar que na escolha de texto pesou, ainda, o facto de este conter 

elementos linguísticos que apontavam claramente para o estilo irónico. Seria 

interessante observar até que ponto os estudantes deste nível de Espanhol conseguiriam 

identificar a presença de ironia no excerto da obra. A ironia estava presente no texto 

estudado na aula com o objetivo de criticar e denunciar certas atitudes de ser humano, 

convidando os leitores a ser ativos durante a leitura, de modo a refletir sobre o tema e 

tomar uma determinada posição.   

Gostaríamos de realçar neste ponto que a leitura do excerto causou nos alunos a 

reacção esperada, ou seja, os estudantes conseguiram interpretar o texto da maneira que 

o autor pretendia, identificando com facilidade os elementos de humor. Sentia-se 

claramente que os estudantes ficaram envolvidos pessoalmente, pois a temática do livro 

e do excerto estudado, em particular, era próxima aos adolescentes, convidando-os a 

refletir sobre as coisas simples da vida, e divertir-se, ao mesmo tempo.   

Deste modo, e aproveitando o contexto e a temática do excerto Sin noticias de 

Gurb, levámos os alunos a realização de uma tarefa, praticando a estrutura apresentada 

com o propósito de dar conselhos e fazer sugestões. Antes de mais, foi necessário que 

os alunos ficassem familiarizados com as estruturas utilizadas em Espanhol para este 

fim. Para isto, utilizámos a estratégia indutiva, apresentando as estruturas através de 

uma tabela do manual. Aproveitando a situação instalada e a curiosidade que a primeira 

parte do texto despertou nos alunos, convidámos os estudantes para darem alguns 

conselhos ao marciano, pois este não sabia que táctica deveria criar para poder 

conquistar a vizinha, por quem estava apaixonado. Após a apresentação de estruturas 

que facilitaram a realização desta tarefa, os alunos, fazendo a simulação de uma 

conversa com o marciano, deram alguns conselhos acerca de como deveria agir nesta 

situação e indicaram-lhe as maneiras de conquistar uma pessoa humana.  
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De seguida, após a leitura da parte final do excerto, em que os alunos puderam 

comprovar as suas predições acerca da táctica que o marciano poderia seguir, os 

discentes realizaram o exercício de revisão de vocabulário conhecido dos níveis 

anteriores, fazendo uma lista de produtos alimentares que o marciano pediu à sua 

vizinha, pois, por sua inexperiência, a estratégia de conquistá-la consistiu em pedir-lhe 

os ingredientes que lhe faltavam, minuto a minuto, para poder acabar de cozinhar o 

jantar.     

A tarefa principal desta aula, a elaboração de um diálogo entre o marciano e sua 

vizinha, com intuito de aplicar a estrutura de condicional para expressar a cortesia, foi 

concretizada no final da sessão. Tal como já referimos, os discentes aproveitaram 

posteriormente o diálogo elaborado na aula para realização do role play, apresentado à 

turma na última aula da unidade.  

Na aula seguinte, e tal como já dissemos antes, continuámos com a veia 

humorística da aula anterior, tendo como o foco central da sessão o excerto do livro 

Manolito tiene un secreto de Elvira Lindo. O objetivo a atingir no final desta sessão era 

novamente a mobilização das competências linguísticas, pragmáticas e 

sociolinguísticas. Assim, nesta aula foi explorada uma obra de literatura juvenil, tendo 

como protagonista um pequeno herói às avessas, chamado Manolito Gafotas. Importa 

notar que os assuntos contidos do texto enquadravam-se na perfeição na temática desta 

sessão. Tratava-se de uma obra que podia despertar o interesse dos estudantes e motivá-

los para a leitura. Nesta caso, optámos pela leitura extensiva, ou seja, os alunos teriam 

de efetuar a leitura de dois capítulos indicados e disponibilizados na plataforma Moodle 

da escola, previamente em casa. Na aula, foi estudado em pormenor apenas um excerto 

seleccionado, a fim de poder realizar as atividades e tarefas pensadas para esta sessão. 

Mais uma vez, a abordagem efetuada foi a de enriquecimento pessoal dos discentes, 

completada, por sua vez, com o método centrado na língua.  

Não podemos deixar de sublinhar que a escolha da obra foi feita a pensar no 

benefício que poderia trazer aos aprendentes de Espanhol, por apresentar marcas de 

oralidade que se destacam no conjunto da obra e, também, por abordar uma temática 

universal, próxima aos alunos desta faixa etária. Para além disso, o texto da obra 

apresenta uma estrutura simples, com a linguagem marcada pela repetição e 

coloquialidade. Considerámos importante o facto de personagem do livro ser um 

menino, pois, deste modo, conseguia-se criar condições para que os aprendentes 

entrassem em contacto com a linguagem juvenil autêntica. Aproveitando o facto de 
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“falas” de personagens apresentarem amostras de linguagem autêntica, elaborámos uma 

sequência de atividades e tarefas de modo a levar os estudantes a familiarizarem-se com 

algumas expressões coloquiais. 

Para leitura extensiva foram escolhidos dois capítulos, referidos no ponto 

anterior – “O último mono”, o primeiro capítulo do livro Manolito Gafotas, onde a 

personagem principal se apresenta aos leitores, falando sobre o seu mundo, a sua 

família, vizinhos, amigos e a professora, e o capítulo “La vergüenza de Madrid” do livro 

Manolito tiene un secreto, no decorrer do qual o Manolito conta um acontecimento 

importante no colégio que frequenta – a festa de Natal.  

O tema da sessão foi introduzido através da atividade (realização de uma ficha 

temática
57

) no decorrer da qual os alunos teriam de mobilizar os conhecimentos prévios 

sobre os dias festivos da época natalícia em Espanha. De acordo com a informação 

fornecida pela professora cooperante, esta temática já tinha sido abordada nos níveis 

anteriores, por isso os estudantes já possuíam algum vocabulário básico, relacionado 

com o tema da aula, facilitando, desta maneira, a realização das atividades e tarefas 

planeadas por nós. Tendo isso em consideração, um dos objetivos da aula consistia em 

alargar o campo semântico relacionado com o tema, baseando-se nos conhecimentos já 

adquiridos.  

Tendo em conta que os alunos tinham efetuado a leitura dos capítulos em casa, 

começámos a aula, pedindo aos alunos que descrevessem a personagem principal, 

baseando-se naquilo que leram e verificando, desta maneira, se a leitura tinha sido 

realmente efetuada. Para comprovar a imagem da personagem que cada um dos alunos 

construiu em mente, decidimos utilizar o excerto da série televisiva Manolito Gafotas. 

Através desta atividade foi mobilizada a competência de compreensão oral, procedendo, 

em seguida à realização da ficha de compreensão audiovisual. (Ver Anexo: Fichas de 

trabalho) Para além de responder às perguntas de interpretação, os alunos realizaram um 

exercício de vocabulário, tentando explicar por palavras próprias o significado de 

algumas expressões coloquiais, constantemente repetidas pelo protagonista. Assim, 

esclarecendo os significados das expressões coloquias que poderiam causar alguma 

dificuldade de compreensão, preparámos os estudantes para a leitura do excerto 

seleccionado. Importa notar que no texto que iam ler de seguida, as mesmas expressões 

iriam aparecer novamente. Desta maneira, os estudantes tiveram oportunidade de 
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contactar, mais uma vez, com as palavras e expressões novas, o que proporcionou um 

contexto para melhor memorização dos mesmos. Importa notar que na obra selecionada, 

as personagens expressam-se da mesma forma, ou seja coloquialmente, usando as 

mesmas expressões e identificando-se linguisticamente, pois todos pertencem ao mesmo 

universo sociocultural. Assim, as frases feitas e as expressões coloquiais são 

empregadas por todos. Explorando esta linguagem coloquial, a personagem proporciona 

a interacção com o leitor, aproximando-se dele. O registo informal do texto é evidente, 

visto que o menino narra situações quotidianas, e trata o leitor por tu. Assim, 

aproveitando este facto, a partir do excerto seleccionado, tivemos a oportunidade de 

chamar a atenção dos alunos para estes aspectos linguísticos.  

A partir da leitura do excerto trabalhado na aula, para além de realização de um 

exercício de vocabulário, foi, ainda, mobilizada a competência de expressão/interacção 

oral, convidando os estudantes a partilharem as ideais e questionando-os sobre o que 

fariam os meninos de um colégio em Portugal para organizar uma festa de Natal.      

Depois de terem discutido as ideias e terem partilhado as suas opiniões sobre o 

que iria acontecer a seguir, os alunos visualizaram a parte final da história, 

comprovando, assim as suas predições. Este vídeo proporcionou, também, as 

ferramentas necessárias para preparação da tarefa final. A partir do excerto visionado, 

foi feita a revisão do vocabulário, relacionado com o Dia de Reis Magos, celebrado com 

uma intensidade especial em Espanha. Os estudantes partilharam os conhecimentos que 

já tinham adquirido, relacionados com as tradições deste dia, praticando, mais uma vez, 

a destreza oral.   

A tarefa final, como já tinha sido referido no ponto anterior, foi proposta aos 

alunos na final desta aula, dando a oportunidade de enviar o trabalho elaborado para 

apreciação e correcção via e-mail, uma vez que desta maneira poderíamos dar o nosso 

feedback aos alunos e sugerir os eventuais alterações. O objetivo deste trabalho final era 

levar os alunos a pôr em prática a estrutura aprendida ao longo desta unidade didática, 

uma vez que usando o condicional simples conseguimos falar sobre as situações 

imaginárias. Como já tinha sido explicado, os alunos teriam de comunicar, empregando 

a sua imaginação, o que fariam se tivessem no lugar de um dos Reis Magos, 

transmitindo os seus desejos a toda a comunidade escolar e partilhando assim o espírito 

natalício. Esta mensagem escrita seria colocada, entre outros trabalhos elaborados pelos 

estudantes, na exposição escolar.  
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Na última aula da unidade, tal como já referimos no ponto anterior, organizamos 

as apresentações do role play, com vista a avaliar a competência oral dos alunos da 

turma. Os resultados desta avaliação, bem como a sua interpretação serão apresentados 

no capítulo seguinte.  

Tal como acabamos de referir, para que um professor possa implementar uma 

estratégia de ensino, é necessário que saiba distinguir os conceitos básicos, relacionados 

com o processo ensino – aprendizagem, tais como a atividade e a tarefa. A estratégia de 

ensino é posta em prática através de distintas atividades que levam o aluno à execução 

de tarefas. Tivemos oportunidade de ver que existem vários métodos de ensino e que 

estes, por sua vez, têm de ser diversificados e complementados por diversos recursos.  

  O recurso central das nossas aulas, realizadas no âmbito da Prática de Ensino 

Supervisionada, foi literatura. Para uma abordagem eficaz de um texto literário na sala 

de aula, podemos utilizar vários métodos, dependendo dos objetivos que pretendemos 

alcançar no final de cada aula ou unidade curricular. Assim, ao longo da nossa Prática 

de Ensino Supervisionada, tentámos pôr em prática várias estratégias de ensino que nos 

permitissem explorar os textos literários seleccionados da melhor maneira possível, 

seguindo sempre critérios do Programa e do QECR. As obras sobre o uso de literatura 

que consultámos apresentavam uma fonte valiosa de informação, sugerindo algumas 

estratégias úteis, que foram também aproveitadas. Por conseguinte, as aulas lecionadas 

incluíram uma grande variedade de atividades e de materiais utilizados, o que permitiu 

aos alunos praticar e desenvolver as competências comunicativas: ler, escrever, ouvir e 

falar.         

Este processo não poderia ser considerado completo tanto sem a recolha de 

informações relativas à avaliação do desempenho dos alunos, nele envolvidos, como 

sem elementos para efetuar a sua própria avaliação.  

Uma vez terminada a descrição sumativa das aulas realizadas durante a Prática 

de Ensino Supervisionada e apresentadas as estratégias de ensino concebidas, 

procederemos no próximo capítulo à descrição dos métodos e técnicas de avaliação 

adoptadas e à sua análise e interpretação.  
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V. Avaliação 

 

 

O quinto capítulo do presente relatório debruça-se sobre os métodos e técnicas 

de avaliação aplicadas durante a leccionação da unidade didática aqui descrita. Num 

primeiro ponto explicitaremos as técnicas e métodos de avaliação implementados ao 

longo das cinco sessões realizadas.  

Na segunda parte do capítulo, procederemos à análise e interpretação de dados 

que recolhemos ao longo da Prática de Ensino Supervisionada. Serão analisados e 

interpretados os resultados, obtidos pelos alunos da turma A do 9º ano, tanto na 

realização de trabalhos escritos (tarefas intermédias) como na realização do teste 

sumativo, do role play e da tarefa final.  

 

 

1. Métodos e técnicas de avaliação 

 

Importa realçar qua a avaliação apresenta-se como um conjunto de instrumentos, 

cuja função é de regular as atividades de aprendizagem, sendo constituída por várias 

etapas, começando por recolha de informação e finalizando por atribuição de um valor.   

Podem ser destacadas várias modalidades de avaliação, entre as quais realçamos 

a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. 

No que diz respeito à avaliação diagnóstica, trata-se de um tipo de avaliação 

inicial. No entanto, isto não significa que este modelo de avaliação só seja 

implementado no início do ano lectivo. Uma vez que esta modalidade está destinada à 

recolha de dados sobre os conhecimentos de grupo-turma, este tipo de avaliação 

também pode ser aplicado no início do período ou de uma unidade didática. Os dados 

obtidos através desta modalidade de avaliação podem ajudar o docente planificar de 

modo mais adequado a abordagem de determinados conteúdos a leccionar. A avaliação 

diagnóstica pode ser efetuada através de vários instrumentos, entre os quais destacamos 

as grelhas de observação, os registos de trabalhos de casa, os registos de participação e 

comportamento dos alunos da turma. (Pacheco, 1994: 65)     

A avaliação formativa determina em termos qualitativos a evolução dos alunos 

ao longo do processo de ensino – aprendizagem. Esta modalidade permite aos docentes 
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e, também, aos alunos avaliar o progresso alcançado, tendo possibilidade de reformular, 

melhorar e corrigir os pontos mais fracos, passando a seguir à avaliação sumativa. 

Quanto à avaliação sumativa, esta determina a classificação quantitativa, isto é, 

está ligada directamente à medição e destina-se à atribuição de um nível no final de um 

processo, por exemplo, período lectivo, semestre ou ano lectivo. (1994: 76)   

Tal como já referimos nos capítulos anteriores, tanto o Programa como o QECR 

dão enfâse à avaliação formativa e contínua, ou seja, considera-se que perante o ato de 

classificar “a força da avaliação qualitativa reside no facto de que se destina a melhorar 

a aprendizagem”. (QECR, 2001: 255)   

Como está referenciado no início do presente relatório, o objetivo central do 

nosso trabalho é encontrar a melhor forma de abordagem de textos literários na aula de 

Espanhol – Língua Estrangeira. Antes de começar a planificação da unidade didática, 

descrita no capítulo anterior, decidimos proceder à avaliação diagnóstica, uma vez que, 

desta forma, conseguíamos obter os dados necessários para servir de ponto de partida do 

nosso trabalho.  Para este efeito foi elaborado um instrumento de avaliação diagnóstico 

– um questionário para o aluno – cujas perguntas nos permitiram a recolha de 

informação necessária sobre a temática escolhida para o nosso trabalho. Assim, 

conseguimos clarificar os hábitos e gostos de leitura dos alunos da turma, onde foram 

lecionadas as aulas. Os resultados obtidos, apresentados e explicitados no Capítulo II do 

presente relatório, revelaram que estávamos perante um grupo de estudantes que embora 

não gostasse de ler, encarava a leitura como algo que pudesse estimular a imaginação e 

transmitir experiências. Notava-se claramente que os alunos, apesar de não terem 

hábitos de leitura, estavam abertos ao diálogo sobre o assunto em questão, bem como 

aos conselhos que um leitor maduro, neste caso o docente, lhes pudesse facultar.  

Estos dados foram essenciais na elaboração da unidade didática, direccionada à 

procura de melhores formas de explorar um texto literário na sala de aula de E/LE, em 

primeiro lugar, servindo de recurso para estudo da língua – alvo, e, ao mesmo tempo, 

motivando e incentivando os aprendentes para a leitura e, como é óbvio, para a 

literatura.   

As estratégias postas em prática ao longo da leccionação da nossa unidade 

didática, descrita neste trabalho, foram variadas. Para clarificar quais as competências 

que os alunos da turma detinham e quais as destrezas que ainda teriam de desenvolver, 

decidimos recorrer às estratégias da avaliação integrada, destinada à recolha de 

informações para formação de um juízo de valor sobre os alunos. As estratégias 
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implementadas direccionavam os alunos à compreensão e análise de textos de forma a 

aproveitar as suas capacidades e descobrir por eles próprios as melhores maneiras de 

utilizar o aprendido na posterior produção oral e escrita. Assim, trata-se, sem dúvida, de 

avaliação formativa continua.  

Com vista a avaliar se os alunos da turma possuíam as competências de 

interpretação, competências de interacção e competências de produção promovemos as 

discussões orais sobre os temas abordadas em cada sessão. Desde o início foi claro que 

estes alunos não apresentavam boas capacidades de comunicar, tendo dificuldades em 

exprimir-se em Espanhol e recorrendo, na maioria das vezes, à língua materna para 

partilhar as suas opiniões e pontos de vista. Através das atividades de compreensão oral, 

tais como a audição do poema “Instantes” (primeira aula), a audição da lenda de galo de 

Barcelos e o visionamento do vídeo de Leyenda del gallo e galina de Santo Domingo de 

Calzada (segunda aula), o visionamento de um fragmento da serie televisiva Manolito 

Gafotas (quarta aula) e a realização das respectivas fichas de compreensão audiovisual, 

conseguimos concluir que estes estudantes não evidenciavam grandes dificuldades na 

compreensão da língua espanhola, deduzindo sempre as ideias principais de textos orais.  

Para avaliação de trabalhos escritos dos alunos da turma (tarefas finais da 

primeira e segunda aulas) foram elaboradas as grelhas de correcção. As respectivas 

grelhas foram preparadas, baseando-se nas escalas de classificação para consecução dos 

objetivos de aprendizagem propostos, determinadas pelo QECR. Assim, na construção 

de grelhas da avaliação utilizámos os critérios para avaliar as competências pragmáticas, 

linguística e sociolinguística.  

As competências pragmáticas visam a utilização de estratégias para interpretação 

e produção de discurso.    

A competência discursiva é a capacidade que o utilizador possui para organizar frases 

em sequência, de modo a produzir discursos coerentes. Inclui o conhecimento e a 

capacidade para dominar a organização de frases […] (QECR, 2001: 174) 

 

Desta forma, a escala de descritores para avaliar as competências de produção de 

discurso, contem as escalas de referência para o desenvolvimento temático, coerência e 

coesão.  

No que diz respeito à competência linguística, QECR especifica: 

A competência linguística inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, 

fonológicas e sintácticas, bem como outras dimensões da língua enquanto sistema, 

independentemente do valor sociolinguístico da sua variação e das funções pragmáticas 

e suas realizações. (2001: 34) 
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A primeira “consiste no conhecimento e na capacidade de utilizar o vocabulário 

de uma língua e compreende elementos lexicais e gramaticais”. (2001: 159) 

A competência gramatical está definida pelo QECR da seguinte forma: 

 

A competência gramatical pode ser definida como o conhecimento dos recursos 

gramaticais da língua e a capacidade para os utilizar. […] A competência gramatical é a 

capacidade para compreender e expressar significado, através da produção e do 

reconhecimento de frases e expressões bem construídas segundo estes princípios (ao 

contrário da sua memorização e reprodução). (2001: 161) 

 

Importa realçar que a escala da correcção gramatical deve ser adoptada ao 

conteúdo gramatical, abordado na aula.  

A acrescentar a isto, segundo o QECR a competência semântica: “trata da 

consciência e do controlo que o aprendente possui sobre a organização do significado” 

(2001: 165), dividindo-se, em seu lugar, em três componentes: lexical, gramatical e 

pragmática. Por sua vez, a competência lexical “consiste no conhecimento e na 

capacidade de utilizar o vocabulário de uma língua e compreende elementos lexicais e 

gramaticais” (2001: 159), a competência gramatical “pode ser definida como o 

conhecimento dos recursos gramaticais da língua e a capacidade para os utilizar” (2001: 

161), e finalmente, a competência pragmática trata das relações lógicas.  

Uma vez que estamos a falar sobre a correcção de trabalhos escritos, não pode 

ser esquecida uma outra competência – competência ortográfica – que pressupõe “o 

conhecimento e capacidade de percepção e de produção dos símbolos com os quais se 

compõem os textos escritos.” (2001: 167) 

A competência sociolinguística está relacionada com “o conhecimento e as 

capacidades exigidas para lidar como uso social da língua”. (2001:169) Como estamos a 

ver, esta competência visa a aplicação adequada de usos sociais da língua, tais como as 

regras de delicadeza, as formas de tratamento e as diferenças de registo.  

As grelhas elaboradas para correcção de trabalhos escritos dos alunos
58

 agrupam 

alguns dos critérios acima mencionados. Os textos escritos teriam de ser coesos e 

coerentes, obedecendo, ao mesmo tempo, ao tema proposto. Para além disso, era 

importante que os estudantes soubessem usar a linguagem adequada ao contexto. 

Salienta-se que na realização da tarefa da terceira aula (elaboração de um diálogo entre 

o extraterrestre e sua vizinha) os estudantes teriam de usar o registo formal, utilizando a 

estrutura gramatical aprendida na aula para expressar a cortesia, colocando-se no lugar 
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 As grelhas de avaliação de textos escritos estão incluídas nos Anexo I e Anexo II. 
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das personagens. Nos restantes casos seria apropriado utilizar o registo informal ou 

neutro, uma vez que através dos textos elaborados os alunos teriam de expressar os seus 

desejos e fantasias. Cabe aqui realçar que para a avaliação da tarefa final foi elaborada 

uma grelha
59

 diferente, seguindo, no entanto, os mesmos critérios.  

Tal como já referimos, no final da unidade didática, foi realizado um teste de 

avaliação sumativa
60

. Este instrumento de avaliação foi construído, tendo sempre em 

mente que a avaliação sumativa é um elemento importante para completar a avaliação 

formativa, praticada ao longo das cinco sessões. O teste sumativo foi elaborado de 

acordo com os princípios que nos guiaram na realização do nosso trabalho. Por 

conseguinte, o ponto central deste elemento de avaliação era um texto literário – El 

Semáforo de Manuel Vicent. O teste estava estruturado em quatro partes: o primeiro 

grupo – compreensão auditiva, dedicado à compreensão do texto oral, escutado no 

início da aula; o segundo grupo – compreensão leitora, em que os aprendentes teriam de 

demonstrar a compreensão do texto proposto, respondendo às perguntas de 

interpretação e realizando o exercício de verdadeiro ou falso, o terceiro grupo – 

funcionamento da língua, com exercícios de gramática e, por último, o quarto grupo – 

expressão escrita, em que os alunos teriam de produzir um texto escrito, baseando-se no 

texto do grupo dois e fazendo suposições a usar a estrutura aprendida ao longo da 

unidade didática.  

Os critérios da correcção do teste tiveram como referência os critérios do QCER, 

estabelecidos pelo Conselho da Europa. A pontuação mais alta foi atribuída aos grupos 

de compreensão e produção de texto, uma vez que estas competências estão destacadas 

pelo Programa e pelo QCER. Como podemos ver nos critérios da correcção, incluídos 

no Apêndice II, a classificação de cada resposta é expressa por um número de pontos, 

que resultam da aplicação dos critérios gerais e específicos.  

O último instrumento de avaliação sumativa, por nós construído e utilizado na 

última aula da unidade foi a grelha de avaliação de expressão oral. Tal como referimos 

anteriormente, os alunos teriam de apresentar o role play (diálogo entre duas 

personagens do romance Sin noticias de Gurb) na última aula, dedicada à expressão 

oral.  

Tal como consta no capítulo dedicado à expressão oral, da obra que guiou o 

nosso trabalho - Vademécum para la formación de profesores – Enseñar español como 
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 A grelha de avaliação da tarefa final pode ser consultada no Anexo IV. 
60

 Ver exemplar do teste e respectivos critérios de correcção no Apêndice II. 
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segunda lengua (L2) /lengua extranjera (LE) (2004), “a avaliação não deve considerar-

se como um elemento distante ou como um complemento externo de um programa de 

ensino – aprendizagem de uma língua estrangeira, mas deve fazer parte dele, sendo mais 

um dos elementos constituintes.” (Gómez, 2004: 894, tradução da autora) No entanto, 

como afirma o autor: “avaliar não é uma tarefa fácil, sobretudo, quando se trata de 

desenho de testes de avaliação de língua falada, este assunto parece tornar-se ainda mais 

complicado e isto deve-se à complexidade de alcance da própria destreza, isto é, não 

existe unanimidade na hora de selecção de critérios a serem considerados para a 

avaliação.” (2004: 894) O QCER estabelece, no que diz respeito à avaliação da 

oralidade, catorze critérios qualitativos, indicando, no entanto, que os critérios a serem 

considerados num instrumento de avaliação da competência de expressão oral não 

deveram ultrapassar o número de sete. Por conseguinte, para efeito de realização da 

prova oral e baseando-se no modelo apresentado no Vademécum para la formación de 

profesores construímos a grelha de avaliação
61

 que consiste em seis critérios. (2004: 

895) Desta forma, a grelha está divida em três grupos correspondentes à eficácia 

comunicativa, ao nível discursivo e ao uso da língua.   

Os critérios aplicados para avaliação da eficácia comunicativa dos alunos 

consistiam no cumprimento das funções e adequação à situação. Se olharmos para a 

grelha, podemos concluir que os textos orais produzidos teriam de ser coerentes e 

coesos, conforme os itens escolhidos para avaliação da competência discursiva. A 

fluência e a riqueza linguística foram os critérios adoptados para avaliar o uso da língua.  

Como podemos observar, ao longo da Prática de Ensino Supervisionada 

utilizamos os diversos materiais, desenvolvemos atividades e tarefas variadas e 

aplicámos diferentes modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa e sumativa.  

Uma vez explicitados os métodos e técnicas da avaliação aplicados, 

procederemos no ponto seguinte à sua análise e interpretação.  
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 A grelha de avaliação de produção oral pode ser consultada no Anexo III. 
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2. Análise de dados de avaliação recolhidos 

 

Tal como já foi referido no capítulo anterior, ao longo da unidade didática foram 

elaborados pelos estudantes os trabalhos escritos, resultantes de tarefas intermédias, 

propostas no final da primeira e terceira aulas. Uma vez que os critérios de avaliação 

aplicados já foram especificados no ponto anterior, cabe-nos agora fazer uma análise e 

interpretação dos resultados recolhidos.  

Em primeiro lugar, procederemos à análise das classificações obtidas nos 

trabalhos escritos que os alunos elaboraram na primeira e na terceira aulas da unidade 

didática lecionada. Como podemos observar no quadro 1, nem todos os alunos da turma 

realizaram a tarefa proposta, no entanto, os resultados dos discentes que entregaram a 

produção escrita no final da primeira aula, foram bastante positivos. Das classificações 

obtidas, só duas estavam num nível pouco satisfatório, o que significa que os alunos da 

turma, na sua maioria, revelaram possuir razoáveis capacidades de produção. Oito 

alunos não realizaram a tarefa proposta, um por estar ausente por doença, e os restantes 

sete alunos, por habitual falta de empenho, tanto na disciplina de Língua Estrangeira II, 

como nas outras disciplinas.  

No que diz respeito às classificações obtidas na segunda produção escrita, como 

podemos observar no quadro 1, houve maior dedicação da parte dos alunos, em 

contraste com a tarefa da primeira aula, uma vez que apenas quatro dos alunos presentes 

na aula não fizeram a produção escrita. Cabe realçar que este trabalho foi realizado em 

pares, pois baseando-se nesta produção escrita, os estudantes iriam apresentar o role 

play – a conversa entre duas personagens do livro Sin noticias de Gurb de Eduardo 

Mendoza. Os resultados obtidos pelos alunos foram um pouco mais baixos, comparando 

com a primeira produção, embora, possamos concluir que o nível geral da turma foi 

satisfatório. Esta pequena descida, na nossa opinião, deve-se à maior extensão e 

complexidade do texto produzido pelos estudantes e, para além disso, neste trabalho a 

linguagem formal que supostamente deveria ser utilizada no discurso da personagem 

causou alguns problemas aos alunos menos atentos.    

No entanto, se observarmos as grelhas completas da correcção dos dois trabalhos 

escritos, apresentadas nos Anexos I e II, verificamos que os resultados bastante 

positivos se deveram à pontuação obtida nos itens correspondentes às competências 

pragmáticas (Fidelidad al tema e Coherencia /Cohesión), em que todos os alunos 
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apresentaram a classificação bastante alta, ao contrário do que ocorreu quando 

avaliámos a competência linguística. Nota-se que as classificações, referentes ao item 

correspondente à gramática e vocabulário, foram um pouco mais altas no caso da 

segunda produção escrita, o que, obviamente, se deve ao facto de que a estrutura de 

condicional simples que começámos a estudar no início da unidade, se encontrava 

melhor consolidada no momento de realização do segundo trabalho, nomeadamente, no 

final da terceira aula.   

 

Nº aluno Produção escrita I 
Produção escrita 

II 

1. Satisfaz _______ 

2. _______ _______ 

3. Satisfaz _______ 

4. _______ Bom 

5. Bom Satisfaz Pouco 

6. Satisfaz Bom 

7. Bom Satisfaz 

8. Satisfaz Satisfaz Pouco 

9. Bom Satisfaz 

10. Satisfaz Pouco Satisfaz 

11. Satisfaz Pouco Satisfaz 

12. Muito Bom Muito Bom 

13. Muito Bom Bom 

14. Bom Bom 

15. Satisfaz Muito Bom 

16. _______ Satisfaz Pouco 

17. _______ _______ 

18. _______ Satisfaz 

19. _______ Satisfaz Pouco 

20. _______ Bom 

21 Bom Satisfaz 

22. Bom Bom 

23. --------- --------- 

 

Quadro I- Classificações qualitativas das produções escritas (tarefas intermédias) dos 

alunos da turma A do 9ºano. 

 

Estes resultados comprovam as informações apresentados no Capítulo II do 

presente relatório referentes à descrição geral da turma A do 9º ano e que nos foram 

fornecidos pela professora cooperante quando iniciámos a Pratica Profissional 

Supervisionada. Aproveitamos para relembrar que este grupo de alunos é relativamente 

fraco na expressão oral, recorrendo com frequência à língua materna para discutir os 

assuntos tratados na aula e para dar a sua opinião, mas apresenta uma razoável 

capacidade na expressão escrita.  
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Efetivamente, apesar das incorrecções no que se refere ao funcionamento da 

língua, os textos produzidos pelos alunos apresentavam uma qualidade satisfatória, uma 

vez que revelavam correcta aplicação daquilo que tinham estudado nas aulas. Desta 

forma, podemos concluir que estamos perante uma turma cujo nível de Espanhol é 

suficiente. Os dados acima referidos foram confirmados pelos resultados obtidos pelos 

alunos no teste sumativo, aplicado no final da unidade didática, os quais serão 

analisados em seguida.  

O teste sumativo, um importante elemento de avaliação, foi construído para 

completar a avaliação qualitativa, praticada ao longo das quatro aulas lecionadas. As 

competências às quais foi atribuída maior pontuação foram as competências de 

interpretação (Grupo II - Comprensión lectora) e as competências de produção (Grupo 

IV – Expresión escrita). Assim, a pontuação mais alta foi atribuída ao Grupo II, leitura 

e compreensão de um artigo do escritor espanhol, Manuel Vicent, a partir de qual foram 

construídas todas as atividades posteriores à leitura, e ao Grupo IV, produção de um 

texto escrito, tomando o artigo Semáforo como modelo. Numa escala de um a cem, 

vinte e nove pontos foram atribuídos ao grupo de compreensão leitora (distribuídos por 

três exercícios) e trinta ao grupo de produção escrita. Os restantes quarenta e um pontos 

foram distribuídos entre os grupos de compreensão auditiva e funcionamento da língua, 

composto por quatro exercícios distintos.  

Ao observar o gráfico 7, podemos ver que 81% de alunos tiveram nota positiva. 

Este teste foi realizado por vinte e um alunos da turma, os restantes dois discentes 

encontravam-se ausentes por doença.  

 

 

 

Gráfico 7- Distribuição das notas dos alunos da turma A, do 9º ano no 2º teste      

de avaliação do 1º período. 

81% 

19% 

Distribuição das notas no 2º teste de avaliação do 

1º período 

Notas positivas Notas negativas
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A média global das classificações do teste, como podemos observar no Quadro 

II, situava-se nos 58,6%, o que corresponde à classificação qualitativa Satisfaz, sendo a 

classificação mais alta de 86% e a classificação mais baixa de 32%. Como podemos 

observar no gráfico 8, as classificações ficaram distribuídas de seguinte modo: quatro 

alunos da turma (19%) obtiveram nível 4, treze alunos, o que corresponde aos 61,9% do 

total, situam-se no nível 3, e aos restantes quatro alunos (19%) foi atribuído o nível 2.  

 

Nº de alunos 21 

 Nº de positivas 17 

Nº de negativas 4 

                                                                      

 

 

                 

 

            Quadro II – Análise de resultados do 2º teste sumativo do 1º período. 

 

 

 

Gráfico 8 – Distribuição das notas dos alunos da turma A, do 9º ano no 2º teste      

de avaliação do 1º período. 

 

Se observarmos a grelha detalhada da correcção do teste (Ver Anexo V), 

podemos ver que a maioria dos alunos obteve pontuação alta nos grupos de 

compreensão leitora e produção escrita, perdendo pontos nos exercícios de gramática e 

compreensão auditiva. Tal como podemos verificar, o item com pontuação mais baixa 

na grelha de correcção é o item correspondente à conjugação do verbo irregular salir.  
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Nota-se que na realização de exercícios gramaticais, a maioria dos alunos sentiu 

dificuldade na conjugação dos verbos irregulares no condicional simples. Os resultados 

obtidos na realização do grupo de funcionamento da língua permitem-nos concluir que, 

possivelmente, esta parte da matéria não tivesse ficado bem consolidada na aula. Por 

outro lado, cabe realçar que este item gramatical é uma matéria que não tinha sido 

abordada nos níveis anteriores e, tendo em conta o tempo escasso de aulas, não foi 

possível praticar este conteúdo de modo a atingir a sua plena interiorização. 

Por conseguinte, estes dados indicam que esta parte do processo ensino – 

aprendizagem foi menos bem sucedida, o que nos leva a considerar a hipótese de rever 

as estratégias a pôr em prática no futuro. Em compensação, o objetivo de mobilizar as 

competências de interpretação e produção foi logrado. Em geral, as respostas às 

questões de interpretação de texto estavam corretas e, curiosamente, os alunos 

conseguiram demonstrar um razoável domínio de vocabulário, utilizando as estruturas 

aprendidas (por exemplo, condicional para fazer hipóteses) em situações adequadas.  

Mais uma vez, salienta-se que com auxílio da grelha pormenorizada de 

correcção de testes, conseguimos confirmar que, em relação às competências 

pragmáticas e linguísticas, a qualificação geral da turma situa-se no nível 3. Os alunos, 

na sua maioria, são capazes de produzir um texto simples globalmente coerente e coeso, 

aplicando o vocabulário básico, todavia registando algumas incorrecções linguísticas, 

não impeditivas de compreensão.   

O teste sumativo que acabámos de descrever foi o segundo teste do primeiro 

período, sendo o primeiro aplicado pela professora cooperante.  

Tal como podemos observar no Quadro III, comparando os resultados obtidos 

nos dois testes sumativos, verifica-se que quatro alunos da turma conseguiram melhorar 

a nota negativa obtida na primeira prova do primeiro período. Cinco alunos obtiveram 

classificação mais alta no segundo teste, embora esta diferença não tenha influenciado a 

subida de nível, excepto no caso de uma aluna, em que a subida da nota foi 

significativa, passando do nível dois para nível quatro.  

De um modo geral, podemos afirmar que os resultados da nossa avaliação 

coincidiram, na maioria dos casos, com a avaliação obtida anteriormente, em que a 

média global do teste aplicado se situava nos 53%. Verifica-se uma ligeira subida da 

média global das classificações obtidas, mas, de uma forma geral, as classificações 

mantiveram-se mais ou menos dentro dos mesmos valores.  

 



91 
 

Nº aluno 
1º Teste 

sumativo  

2º Teste 

sumativo 

1. 45% 66.5% 

2. 19% 32% 

3. 64% 55% 

4. 64.5% 53% 

5. 54% 77% 

6. 71% 61.5% 

7. 34% 56.5% 

8. 39% 50% 

9. ------- ------- 

10. 37% 31.5% 

11. 75% 64.5% 

12. 95.5% 86% 

13. 72% 73% 

14. 66% 62% 

15. 19% 70% 

16. 25% 56% 

17. 52% 44% 

18. 58% 61.5 

19. 47% 47% 

20. 50.5% 50% 

21 72% 67% 

22. 50% 67.5% 

23. 56% --------- 

 

Quadro III - Resultados dos testes sumativos do 1º período da turma A do 9º ano. 

  

Tal como já foi referido no início deste capítulo, para avaliar a competência de 

expressão oral dos alunos da turma, foi construída uma grelha de avaliação que tivemos 

oportunidade de aplicar na última aula lecionada. Como já tínhamos afirmado no ponto 

anterior, para avaliar o role play considerámos os sete critérios da avaliação, sugeridos 

no Vademécum para la formación de profesores, dividindo a grelha em três grupos 

correspondentes à eficácia comunicativa, ao nível discursivo e ao uso da língua. As 

competências mais valorizadas e às quais atribuímos a maior pontuação, foram a 

fluência, a riqueza linguística e o cumprimento das funções. Numa escala de zero a cem, 

trinta pontos correspondiam ao grupo um, dividindo-se entre os itens: cumprimento das 

funções e adequação à situação, trinta pontos correspondiam ao grupo dois, repartidos 

ente os itens coerência e coesão e quarenta pontos foram atribuídos ao grupo três, 

distribuídos entre dois itens: fluência e riqueza linguística. Se observarmos a grelha de 

avaliação do role play (Ver Anexo III), podemos ver que todos os estudantes que 

cumpriram esta tarefa proposta obtiveram resultados positivos, não ultrapassando, no 

entanto, (salvo algumas excepções), o nível 3. Na generalidade, e este facto já foi 

referido no Capítulo II, dedicado à descrição geral da turma, os alunos têm bastantes 
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dificuldades ao nível da expressão oral. Devido à esta observação feita no início do 

período, os resultados obtidos não nos surpreenderam, revelando apenas que estávamos 

perante uma turma que, em geral, apresenta um nível pouco satisfatório de expressão e 

interacção oral.    

Perante este facto, importa realçar que segundo as nossas observações, e 

baseando-nos nas opiniões dos professores, esta turma está motivada para a 

aprendizagem e os alunos revelam capacidade de absorver conhecimentos, bem como 

um espírito curioso. No entanto, centram a sua atenção na figura do professor, revelando 

pouca vontade de interagir com os colegas. Esta situação pode estar relacionada com o 

facto de estes alunos revelarem vontade de obter notas positivas, considerando que, ao 

obterem a atenção do professor, mais facilmente obterão boas notas. O nível de 

exigência da professora de Espanhol é bastante elevado, o que também tem bastante 

influência no perfil da turma. De acordo com os dados obtidos, pensamos que seria 

interessante alterar os padrões de interacção da turma e levá-los a interagir mais entre 

eles, como aconteceu na aula quando avaliámos o role play. A pontuação obtida no item 

adequação à situação demonstra empenhamento, ou seja, evidencia que no caso de 

quase todos os alunos houve a preparação prévia da tarefa proposta. A pontuação baixa 

no grupo de uso da língua, demonstra a necessidade de desenvolver as estratégias e 

potenciar as competências dos alunos neste sentido.  

No que diz respeito à avaliação da tarefa final da unidade, quinze alunos da 

turma realizaram a tarefa proposta, enviando os seus trabalhos para avaliação. Entre 

estes alunos, sete obtiveram classificação qualitativa Bom, uma aluna realizou um 

trabalho Muito Bom, situando-se nos 98%, o que corresponde ao nível 5, quatro 

estudantes obtiveram a classificação Satisfaz e, finalmente, três alunos realizaram um 

trabalho pouco satisfatório.  

Importa notar que um dos critérios da avaliação da tarefa final era a criatividade, 

uma vez que ao longo da unidade didática lecionada implementámos as estratégias de 

mobilização da imaginação e da criatividade dos discentes. Se observarmos a grelha da 

correcção, nota-se que alguns alunos obtiveram pontuação bastante alta neste item, mas, 

na maioria dos casos, os alunos continuavam a demonstrar pouca criatividade na 

realização da tarefa proposta. Todavia, os discentes revelaram possuir vocabulário 

adequado e suficiente para desenvolvimento do tema proposto para tarefa final. Para 

estarem expostos na exposição da escola foram escolhidos os cinco melhores trabalhos, 
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que se juntaram às outras mensagens escritas pelos alunos da turma B do 9º ano que 

realizaram a mesma tarefa, a pedido da professora cooperante.   

Perante a análise que efetuámos, é evidente que os resultados foram, na 

globalidade, positivos, o que nos leva a concluir que os métodos por nós adoptados e as 

técnicas de avaliação implementadas foram adequados. Os dados obtidos confirmaram, 

também, o que já tinha sido dito em relação ao perfil geral da turma. Após a análise que 

realizámos neste capítulo, podemos confirmar que estávamos perante uma turma que 

apresentava um nível satisfatório de aprendizagem de Espanhol, ainda que, revelando 

algumas dificuldades que têm de ser ultrapassadas.    
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VI. Reflexão sobre trabalho desenvolvido  

 

Neste capítulo, faremos uma reflexão crítica sobre todo o trabalho realizado no 

âmbito da Pratica de Ensino Supervisionada, começando pela apreciação do nosso 

desempenho no que diz respeito à competência linguística e à competência didática.  

Num segundo momento, procederemos à análise dos resultados dos 

questionários finais da unidade didática, propostos aos alunos da turma na última aula, 

pois consideramos pertinente a obtenção de um feedback da parte dos discentes no que 

diz respeito às atividades e tarefas efetuadas e os recursos utilizados.  

Gostaríamos de começar a nossa reflexão pelo processo de planificação, ao 

longo do qual a ajuda e orientação da professora cooperante foram fundamentais. Sem a 

sua sabedoria e experiência, teria sido difícil concretizar as ideias e pô-las em prática. 

Aprendemos bastante, observando as aulas da professora cooperante, nomeadamente 

como organizar o tempo das aulas ou passar de uma atividade para outra sem que 

houvesse alguma quebra de ritmo.  

A tarefa final da unidade foi delineada com a ajuda da professora cooperante, 

pois a ideia de aproveitar a exposição de Natal tinha partido dela. Em todas as fases do 

nosso trabalho, sempre que apresentávamos dúvidas, a professora cooperante sugeria 

que melhorássemos alguns aspectos, chegando mesmo a reformular e repensar, em 

alguns casos. Assim de aula para aula, tivemos oportunidade de melhorar o nosso 

desempenho, tudo isso com a ajuda preciosa da nossa orientadora.  

Na conversa que habitualmente tinha lugar após a leccionação de cada aula, 

conseguíamos perceber as pequenas falhas nas estratégias implementadas e recebíamos 

conselhos valiosos a fim de aperfeiçoar os aspectos que foram menos bem sucedidos.  

Centramos, agora, a nossa atenção sobre o nosso percurso formativo da prática 

docente, reflectindo sobre as estratégias postas em prática e sobre os resultados 

alcançados.  

No que diz respeito à nossa competência pragmática e linguística, tudo leva a 

crer que possuímos as competências linguísticas eficientes, uma vez que conseguimos 

exprimir-nos com fluência e de maneira correcta, embora possamos cometer alguns 

erros não sistemáticos. Revelamos um bom domínio da terminologia específica e um 

bom conhecimento da língua e cultura espanhola.  
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Durante as aulas que leccionámos, falámos sempre em Espanhol, adoptando o 

nosso nível ao nível de conhecimentos dos alunos da turma. Tal como já foi referido, os 

estudantes recorriam com frequência à língua materna para fazer comentários ou 

responder às perguntas. Nestes casos, a nossa insistência em continuar a falar Espanhol 

foi fundamental, levando-os a compreender o nosso discurso e motivando-os para se 

exprimirem espontaneamente na língua – alvo. Tal como já afirmámos nos capítulos 

anteriores, esta turma não apresentava grandes capacidades, no que diz respeito à 

expressão oral. Este facto potenciou ainda mais a nossa produção oral. 

Curiosamente, em resposta ao questionário aplicado no final da unidade 

didática
62

, todos os alunos da turma afirmaram que as atividades de expressão oral 

foram as que causaram menos dificuldade, como podemos confirmar no gráfico 9.  

 

 

 

Gráfico 9 – Opinião dos alunos da turma A, do 9º ano sobre as atividades  

realizadas nas aulas. 

 

De facto, a maioria dos alunos da turma apresentava bastantes dificuldades em 

se expressar oralmente, mas ainda assim, os estudantes estiveram sempre dispostos a 

participar nas atividades de discussão dos temas tratados ao longo de toda a unidade. 

Este facto foi muito motivante para nós, facilitando a interacção com os alunos e 

estabelecendo, assim, um bom ambiente na sala de aula.  

No que diz respeito à nossa competência didática, consideramos que as aulas 

foram planeadas e executadas de modo coerente e seguindo a sequência adequada. 

Fizemos uma boa gestão do tempo das aulas lecionadas, conseguindo acabar as 

                                                           
62

 Este questionário pode ser consultado no Apêndice IV. Importa notar que decidimos manter 

nos gráficos apresentados neste capítulo, a versão espanhola, pois foi o idioma que usamos na 

sua elaboração.  
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atividades previstas dentro de tempo determinado. Todavia, na terceira aula da unidade, 

o tempo estipulado para tarefa de produção escrita no final da sessão não foi suficiente, 

o que nos levo a repensar a estratégia, permitindo que esta tarefa fosse terminada em 

casa.  

No que diz respeito à explicitação dos conteúdos gramaticais, consideramos que 

deveríamos ter dedicado mais tempo à explicação de alguns itens gramaticais abordados 

nas aulas, uma vez que se tratava de uma matéria que ainda não tinha sido estudada nos 

níveis anteriores e, como demonstram os resultados do teste sumativo, este foi o grupo 

em que os estudantes obtiveram a pontuação mais baixa. Todavia, se consultarmos o 

gráfico 10, podemos afirmar que os alunos não consideram a estrutura gramatical 

abordada ao longo da unidade, difícil.  

 

 

 

Gráfico 10 – Opinião dos alunos da turma A, do 9º ano sobre o modo de  

leccionação do item gramatical.  

 

Deste modo, se tivéssemos de repetir esta parte, o procederíamos de outra forma, 

incluindo mais exercícios para que os alunos pudessem consolidar melhor a matéria 

lecionada. Temos plena consciência que ainda há aspectos a melhorar, portanto, 

continuaremos a trabalhar e esforçar-nos para isso, uma vez que a experiência de um 

professor vai-se adquirindo progressivamente.  

Relativamente às outras atividades que realizámos, consideramos que as mais 

bem sucedidas foram as atividades de interpretação e produção de texto. Para isso 
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contribuiu o facto de teremos escolhido os textos que resultaram motivantes para os 

alunos, sendo de razoável nível de compreensão e de temática próxima aos alunos.  

Ainda assim, e apesar de todas as atividades terem sido bem sucedidas, houve 

atividades que resultaram melhor que outras. Isto deve-se ao facto de que houve, 

também, textos mais bem recebidos que os outros, como veremos adiante.   

Em relação à primeira aula, consideramos que a escolha do texto teatral para 

introdução do tema da unidade não foi uma escolha muito acertada. Mesmo sabendo 

que este tipo de texto não era apreciado pelos alunos, inclusivamente na língua materna, 

decidimos incluí-lo como um elemento de preparação e introdução da temática da 

unidade. Este texto passou um pouco despercebido, não é que os estudantes não o 

tivessem entendido, ao contrário, o texto foi de fácil compreensão, mas, o que queremos 

dizer é que este material textual não foi devidamente explorado, por esta razão não 

deixou nenhuma impressão nos alunos, como podemos comprovar no gráfico 11.   

   

 

 

Gráfico 11 – Opinião dos alunos da turma A, do 9º ano acerca das atividades  

realizadas.   

 

A leitura do poema “Instantes” foi uma atividade bem conduzida e bem recebida 

pela turma, embora no questionário final tenha obtido um único voto.  
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Esse facto levou-nos a refletir, chegando à conclusão que poderíamos ter implementado 

outras atividades a partir deste texto poético, que talvez tivessem suscitado mais 

interesse nos alunos, por exemplo, apresentar um poema desordenado, para que os 

alunos o pudessem pôr em ordem.  

Em relação às aulas seguintes, achamos que as atividades decorrentes da 

exploração de textos literários foram adequadas e tiveram mais sucesso do que a da aula 

anterior. O texto da lenda foi o que despertou menos curiosidade nos alunos da turma, 

talvez, devido ao facto de que esta lenda é bastante conhecida, e alguns alunos poderiam 

já estar familiarizados com a história. Ainda assim, consideramos esta aula muito 

produtiva, uma vez que a partir do texto escolhido conseguimos realizar diversas 

atividades e, o que foi mais importante, na nossa opinião, esclarecer alguns aspectos 

culturais que os alunos desconheciam. A pedido da turma e com ajuda da internet, 

projectámos algumas imagens de Catedral de Santiago de Compostela, clarificando as 

dúvidas apresentadas pela maioria dos estudantes relacionadas com a peregrinação à 

capital galega. Esta parte da aula não estava no plano, porém, conseguimos enquadrar 

este pequeno desvio na atividade decorrente, sem qualquer prejuízo, dedicando um 

pouco de tempo a este assunto que achámos pertinente.  

No que diz respeito aos textos explorados na terceira e quarta aula, a opinião dos 

alunos foi muito positiva, como podemos observar no gráfico 9. Com muita satisfação, 

afirmamos que os textos literários seleccionados para as terceira e quarta aulas da 

unidade foram muito bem recebidos pela turma. Na verdade, esta reacção da turma já 

era esperada por nós. Era impossível ficar indiferente aos textos que, para além de 

serem bastante acessíveis em termos de linguagem, falavam de temas tão próximos aos 

adolescentes. Acrescentando a isto, os textos humorísticos são sempre bem recebidos 

pelos alunos, pois o humor, como sentimento e, independentemente das particularidades 

que toma em cada sociedade, é comum a todas elas, sendo um idioma universal.   

Em termos de compreensão de leitura, podemos afirmar que textos demasiado 

fáceis ou textos com bastante dificuldade parecem estar em posições opostas, portanto, 

longe do ponto ideal de desafio. Assim, ao longo de leccionação das nossas aulas, 

trabalhámos com textos de nível médio de dificuldade que despertaram a curiosidade 

dos alunos, apresentando situações pouco comuns e surpreendentes, como, por 

exemplo, aconteceu na terceira aula da unidade durante a leitura do excerto do romance 

Sin noticias de Gurb. As circunstâncias surpreendentes, mais particularmente, a chegada 

de um marciano à Terra, chamaram a atenção dos alunos logo num primeiro momento 
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da aula, mantendo o interesse e curiosidade dos alunos durante a leitura do texto e 

realização de atividades e tarefas.     

Segundo as teorias existentes, a motivação de um aluno está ligada à 

combinação de vários factores, entre os quais se destacam factores familiares, factores 

económicos e caraterísticas da personalidade, entre outros. O que acontece dentro da 

sala de aula tem grande relevância para a motivação do estudante. Por conseguinte, 

usámos os recursos que considerámos potencialmente motivadores e que, ao mesmo 

tempo, permitem o desenvolvimento de todas as competências essenciais da língua, o 

seja, ler, escrever, ouvir, falar e saber aprender. A elaboração de materiais e 

instrumentos de avaliação foi um processo longo e bastante trabalhoso. Procurámos ser 

criativos e originais a fim de suscitar o interesse dos aprendentes e os motivar. Para 

além dos textos literários que foram o centro de todas as aulas lecionadas, utilizámos 

fotografias, vídeos e a reprodução de um quadro. O objetivo desta diversidade de 

materiais consistia em demonstrar que existem várias formas de completar a leitura de 

um texto na sala de aula.    

Um dos nossos objetivos era, também, demonstrar aos alunos que a leitura pode 

ser divertida, apresentando uma forma criativa de aprender a língua estrangeira. Assim, 

observando os resultados do inquérito final, podemos afirmar que este objetivo foi 

alcançado.   

Consideramos que a turma se revelou bastante sensível aos textos literários 

propostos, e como prova disso, os questionários finais revelaram que 95% dos alunos 

acharam que ler durante as aulas de Espanhol foi divertido, como podemos observar no 

gráfico 10.  

 

 

Gráfico 12 – Opinião dos alunos da turma A, do 9º ano sobre a leitura nas aulas  

de Espanhol.   
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Analisando a pergunta sobre a utilidade de trabalhar com os textos literários da 

unidade didática, obtivemos as seguintes respostas: vinte e dois alunos questionados, ou 

seja a totalidade, considera que a leitura de textos literários os ajudou a conhecer novos 

âmbitos culturais do mundo hispano e permitiu reforçar as estruturas gramaticais que já 

conheciam, aprendendo, ao mesmo tempo, o novo vocabulário de uma maneira criativa. 

Vinte alunos da turma afirmaram que, lendo os textos literários, aprenderam os 

conteúdos de uma maneira mais criativa. O resultado deste inquérito que mais nos 

surpreendeu, sendo bastante gratificante para nós, foi que mais de metade da turma 

afirmou que o estudo de textos literários da unidade contribuiu para que eles 

começassem a gostar um pouco mais da literatura. Obviamente que estamos conscientes 

de que o volume de leitura desta unidade didática não foi suficiente para que os alunos 

pudessem automatizar os processos de decodificação e desenvolver estratégias de 

leitura. Para tanto, é importante que cheguem às mãos dos alunos textos de géneros 

variados e de forma regular, com variados propósitos. A nossa modesta contribuição 

para este processo foi só um pequeno começo.  

Quando questionados acerca de livros que tinham sido apresentados nas aulas, 

43% dos alunos da turma disse ter revelado mais interesse por Manolito Gafotas e 38% 

gostavam de ler na íntegra o romance Sin noticias de Gurb, como transparece da leitura 

do gráfico 11. 

 

 

 

Gráfico 13 – O livro mencionado nas aulas de Espanhol que suscitou mais interesse aos  

alunos da turma A, do 9º ano.  
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Ao observar o conjunto de resultados do inquérito aqui apresentado podemos 

concluir que, de forma geral, as aulas por nós leccionados foram bastante positivas e 

bem aceites pela turma. As nossas escolhas tanto de materiais como de métodos e 

estratégias foram feitas especialmente para este grupo de alunos, de acordo com seu 

perfil traçado, baseando-se no inquérito realizado previamente. Deste modo, 

consideramos que conseguimos demonstrar que a escolha de textos que contemple os 

interesses dos alunos, complementados por outros recursos variados, e a leitura em voz 

alta podem ser um primeiro passo no desenvolvimento de gosto pela leitura. 

De uma forma geral, consideramos o nosso desempenho positivo. Esta 

experiência muito enriquecedora permitiu-nos desenvolver as competências essenciais 

ao exercício da prática docente. Os resultados obtidos tanto através de elementos de 

avaliação aplicados, como dos questionários finais, demonstram que as estratégias 

postas em prática foram eficazes e, sendo assim, estamos satisfeitos com os resultados. 

No entanto, admitimos, que ainda há aspectos a melhorar, e obviamente, pretendemos 

fazê-lo em breve. Como já foi referido, a experiência de um professor é adquirida 

gradualmente.  

Para concluir, embora correndo o risco de redundância, uma vez mais sublinha-

se a ideia que o objetivo central de uso de textos literários na aula de língua estrangeira, 

não consiste no ensino da literatura por si, mas que o texto literário constitua uma fonte 

de trabalho que fortifique a comunicação em contexto de sala de aula. Neste sentido, o 

docente de língua estrangeira deve reforçar as estratégias comunicativas da língua. 

Assim, defendemos a ideia que, apesar de constituir um objecto de trabalho 

fundamental, o texto literário não deve possuir um estatuto especial no ensino da língua 

estrangeira, ele deve constituir mais um recurso educativo que o docente tem ao seu 

dispor. 
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Conclusão 

 

 

Uma vez terminado o relato de atividades, tarefas e estratégias decorrentes da 

Prática de Ensino Supervisionada, descrita no presente relatório, resta-nos tirar algumas 

conclusões finais.   

Ao longo deste relatório, procurou descrever-se o processo de trabalho 

desenvolvido sob duas perspectivas complementares - a perspectiva teórica e a 

perspectiva prática. Em primeiro lugar, sob a perspectiva teórica apresentaram-se os 

conteúdos relativos ao uso de literatura na sala de aula de língua estrangeira como um 

instrumento didáctico valioso que apresenta inúmeras possibilidades de trabalho.   

Numa perspectiva mais prática, descrevemos a unidade didática lecionada, bem 

como a aplicação de estratégias de ensino e avaliação, tendo em conta o cumprimento 

dos objetivos, nomeadamente no que concerne à aquisição de hábitos de leitura pelos 

alunos, sem deixar de ter em conta as especificidades da turma e o contexto económico, 

cultural e social no qual decorreu a nossa prática docente. 

Este trabalho sugeriu, o uso da literatura no ensino de língua espanhola, já que esta é 

conhecida pela riqueza da sua linguagem e a diversidade dos seus textos. Além disso, a 

literatura se apresenta como uma nova forma de aprendizagem que foge da rotina de 

atividades de sala de aula. 

Partindo dos pressupostos teóricos que justificam a integração da literatura no 

processo de ensino – aprendizagem de língua estrangeira, apresentámos uma possível 

forma de explorar os textos literários na aula de E/LE, dentro de uma abordagem 

comunicativa baseada em tarefas. Tendo sempre o texto literário como o foco central da 

aula, criámos oportunidades de uso da língua alvo através de tarefas comunicativas, 

numa tentativa de melhor traduzir os princípios da abordagem comunicativa e propiciar 

aos alunos uma aprendizagem mais significativa e duradoura.     

Como ficou demonstrado ao longo deste relatório, o texto literário, e em última 

análise a literatura, com todas as suas especificidades formais, linguísticas e 

socioculturais fornece aos diversos intervenientes educativos uma ampla base de 

trabalho. Ao seleccionar os textos literários para unidade didática lecionada pretendeu-

se demonstrar e sublinhar a amplitude e vivacidade que o texto literário confere ao 

processo de ensino – aprendizagem. 
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Tal como demonstrámos, não restam dúvidas que os textos escolhidos 

proporcionaram o contexto necessário ao debate de questões abordadas nas aulas, 

relacionadas com a existência humana e o sentido da vida, destacando, ao mesmo 

tempo, alguns aspectos culturais dos países onde a língua espanhola é falada e 

envolvendo os aprendentes com o texto.    

Por outro lado, ao professor de língua espanhola não é exigido que ensine 

literatura em si, mas espera-se que use a literatura como recurso na aula de língua 

estrangeira, sendo o texto literário um material didáctico-pedagógico que permite o 

desenvolvimento de todas as competências essenciais da língua: ler, escrever, ouvir e 

falar. A acrescentar a isto, podemos afirmar que com a leitura e com a literatura, 

aprofunda-se o conhecimento, estrutura-se o pensamento e exercita-se o espírito crítico 

dos alunos.  

Esperamos que, mediante as atividades propostas, esta pesquisa contribua para 

melhorar a participação e o desempenho dos alunos em sala de aula. Pretende-se, também, 

que este tema seja alvo de novas pesquisas relacionadas com o ensino de E/LE.  

Acreditamos que a escola pode e deve estimular o gosto pela leitura, motivando 

os seus alunos a ler, mais particularmente, cabe ao professor reconhecer o seu potencial 

em formar alunos leitores. A leitura é uma porta aberta para um mundo de descobertas 

sem fim. A motivação e o grau de envolvimento dos alunos na leitura e na realização 

das atividades e tarefas determinam o sucesso da aprendizagem. 

O texto literário desperta emoções e sentimentos no leitor e este princípio não 

pode ser esquecido na prática de ensino de línguas estrangeiras, o aprendente deve ser 

encorajado a partilhar as suas opiniões e experiências, utilizando sempre a língua - alvo 

como meio de expressão. É importante que o aluno tenha a oportunidade de ler e que 

desenvolva, cada vez mais, essa habilidade que é a base da aquisição de conhecimentos 

e de formação do intelecto humano – a leitura.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 
 

 

Título: ¿Y tú qué harías? 
 

Tiempo previsto: 450 minutos (5 clases de 90 minutos) 

 

Destinatarios: alumnos de 9º curso 

 

Nivel de dominio (MCER): A2/B1 

 

Tarea final:  
 

 

 

Objetivos específicos:  
 

- Aprender el uso de condicional : hacer conjeturas, dar consejos, expresar cortesía; 

- Sensibilizar a los alumnos hacia el mundo del arte y animar a interpretar lo que ellos 

ven; 

- Despertar el interés de los alumnos por la lectura de textos de diversos géneros 

literarios; 

- Enseñar a los alumnos  a trabajar con los diccionario de la lengua española on-line      

(Real Academia Española, Diccionario Clave)  

- Valorar la importancia del lenguaje escrito; 

- Estimular el espíritu crítico y creatividad de los alumnos; 

- Alargar el conocimiento sociocultural de los alumnos; 

- Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico;  

- Favorecer el contacto con las nuevas tecnologías;  

- Trabajar por parejas y grupos para ser capaces de negociar significados y tomar 

decisiones grupales. 

 

Destrezas principales:  

 

Comprensión oral, interacción oral, producción escrita y producción oral 

 

 

Contenidos funcionales:  

 

 Expresar un deseo; 

 Dar consejos y hacer sugerencias; 

 Expresar cortesía; 

 Hacer conjeturas en pasado. 

 

Contenidos gramaticales:  
 

¿Si fueras un Rey Mago, qué harías? Producir un mensaje escrito para exposición 

de Navidad, empleando su imaginación y comunicando a sus compañeros de la 

escuela sus deseos y aspiraciones.  
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 Condicional simple:  morfología y usos  

 

Contenidos léxicos:  

 

 Frases hechas; 

 Expresiones coloquiales; 

 Vocabulario de Navidad. 

 

Contenidos socioculturales: 
 

 El arte de Salvador Dalí; 

 Obra teatral Cervantes o la casa encantada de Azorín; 

 Poesía: poema “Instantes”; 

 Leyendas de Camino de Santiago: Leyenda de gallo de Barcelos y Leyenda del gallo y 

gallina de Santo Domingo de Calzada;  

 Novela Sin noticias de Gurb de Eduardo Mendoza; 

 Literatura juvenil española: Manolito Gafotas de Elvira Lindo; 

 Navidad en España. 

 

Contenidos estratégicos y actitudinales: 

 

 Activar conocimientos previos de vocabulario; 

 Comprender información oral y escrita; 

 Practica controlada para interiorizar exponentes lingüísticos; 

 Desarrollar la capacidad de observación, de deducción y de argumentación; 

 Elegir y seleccionar información. 

 

Aspectos metodológicos: 
 

Desarrollo de la competencia comunicativa a través del enfoque por tareas. En un primer 

momento, se intenta hacer un acercamiento motivador del tema, activando conocimientos 

lingüísticos de los alumnos, para reforzar la motivación. Las tareas intermedias tienen como 

finalidad llevar a cabo la tarea final, en este caso la producción de un mensaje escrito, 

empleando su imaginación y expresando sus deseos y aspiraciones.   

 

Evaluación: 

1. Observación directa: 

  1.1. Motivación; 

  1.2. Participación e interacción; 

  1.3. Autonomía; 

  1.4. Autocorrección; 

  1.5. Comportamiento. 

2. Presentación oral del dialogo (role play). 

3. Consecución de las tareas intermedias. 
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4. Realización de la tarea final. 

5. La prueba de evaluación. 

 

 Para la evaluación de esta unidad, no solo se va a valorar lo que los alumnos han aprendido, 

sino también su actitud en clase frente a los nuevos contenidos. A través de las actividades el 

profesor va a evaluar de forma indirecta al alumno.  

 

 

Secuencia didáctica de las actividades y destrezas implicadas 

 

1ª clase   
 

Fecha: miércoles, 9 de noviembre de 2011 

Temario: 1.Soñar es vivir 

             2. El condicional simple: formación y usos.  

 

Materiales/recursos: 

 

 La reproducción del cuadro de Salvador Dalí  

 Ordenador, pantalla, proyector; 

 Ficha de lectura I con el texto teatral (Azorín, Cervantes o la casa encantada ); 

 Ficha de lectura II con el poema “Instantes”; 

 El vídeo con el poema “Instantes”;   

/http://www.youtube.com/watch?v=lvqgzFBkvoM&feature=related/ 

 Power Point: Condicional;  

 Manual Club Prisma A2/B1. 
 

Objetivos: 

 

Expresión/Interacción oral 

- Hablar sobre el poder de la imaginación; 

- Expresar ideas y opiniones a partir de la imagen; 

- Hacer comentarios sobre las ideas principales del texto poético; 

- Hablar sobre las situaciones imaginarias. 

 

Comprensión lectora 

- Comprender e interpretar un fragmento de texto teatral Cervantes o la casa encantada 

y el poema “Instantes”; 

 

Comprensión auditiva 

- Comprender e interpretar un texto oral relacionado con el tema de la clase. 

 

Funcionamiento de la lengua 

- Usar el condicional Simples. 
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Expresión escrita 

- Escribir un texto simples, usando el condicional simples, hablando sobre un colegio 

imaginario. 

 

 

 

 

Duración: 90 minutos   

 

 
1ª actividad  (15 min) 

 

(Precalentamiento - lluvia de ideas) 

 

Destrezas: Interacción oral. 

 

Papel del alumno: Realizar comentarios sobre las preguntas hechas por la profesora, 

exponiendo su punto de vista  sobre el cuadro. 

 

Papel de la profesora: Introducción  del tema de la unidad. Anotar las respuestas a la lluvia de 

ideas en la pizarra. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora. 

 

Materiales/recursos: La reproducción del cuadro de Salvador Dalí,  

ordenador, pantalla, proyector y pizarra. 

 

 
1. Visualización de la reproducción del cuadro de Salvador Dalí (sin título)  para activar 

los conocimientos previos de vocabulario y reforzar la motivación de los alumnos.  

 

1) La profesora expone la reproducción del cuadro a la clase y empieza a 

preguntar a los alumnos qué es lo que ven. 

 ¿Qué veis en el cuadro? ¿En qué os hace pensar esta imagen? ¿Qué título le 

darías a este cuadro? 

 

2) Los alumnos describen la imagen. La docente guía el pensamiento de los 

alumnos en el sentido de relacionar lo que están viendo con el imaginario, con 

el sueño, haciendo las siguientes preguntas: ¿Os parece este paisaje un paisaje 

de la vida real? ¿Es posible encontrar lo que estamos viendo en el mundo 

real? ¿Podríais relacionar este cuadro con alguna obra de la literatura 

española? (Se espera que los alumnos mencionen la obra de Cervantes, Don 

Quijote, hablando del poder de imaginación de este personaje.)  

 

3) Se pregunta a los alumnos a qué pintor español le podría pertenecer el cuadro. 

Se espera que los alumnos mencionen el nombre del autor del cuadro. La 

docente da una breve información sobre el artista referido.  
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4) La docente introduce el tema de la unidad preguntando a los alumnos si suelen 

soñar e imaginar cosas y les explica que en esta unidad se espera que usen su 

imaginación, reflexionando sobre la vida y el mundo.   

 

 

      
 2ª actividad (20 min)  

 

Destrezas: Comprensión auditiva, comprensión escrita, expresión oral. 

 

Papel del alumno: Lectura de un fragmento de texto teatral; realizar comentarios sobre las 

preguntas hechas por la profesora. 

 

Papel del profesor: Lectura en voz alta de fragmento de texto teatral. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Ficha I con el fragmento del texto teatral de Azorín. 

 

 

2. Lectura de un fragmento del texto teatral de Azorín Cervantes o la casa encantada.  

 

1) La docente distribuye la ficha con el texto y les dice a los alumnos que 

continuando con el tema de imaginación, van a leer un pequeño fragmento del 

texto de un autor español del siglo XX, José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, 

más conocido por su seudónimo Azorín. 

 

2)  La docente lee el texto en voz alta mientras los alumnos siguen la lectura en su 

ficha.  

 

3) Después de la lectura la profesora les pregunta a los alumnos que título le 

darían a esta obra teatral y por qué, apuntando las respuestas en la pizarra. Se 

pregunta también a los alumnos qué piensan sobre lo que va a suceder en la 

pieza. En seguida la profesora escribe el título de la obra en la pizarra para que 

ellos puedan confirmar sus hipótesis y les da una breve información sobre la 

obra.   

 

4) La profesora pregunta a los alumnos qué representa la metáfora “la casa 

encantada”, guiándolos para que relacionen esta metáfora con la literatura en 

general. A continuación se dice a los alumnos que en esta unidad se pretende 

también “abrir la puerta de la casa encantada” y “viajar” un poco por este 

mundo mágico y realista  a la vez que es la literatura.    

  

5) En el fragmento leído se habla de sueños, imaginación y misterio. Y ¿qué es la 

vida sin imaginación?- son estas las palabras del personaje principal. A partir 

de estas palabras se introduce la pregunta: ¿Y a ti te gusta imaginar? La 

docente anuncia que en esta clase se hará presentación de un nuevo tiempo 

verbal que se usa frecuentemente para hablar sobre las cosas imaginarias e 

hipotéticas.     
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   3ª actividad  - pre-lectura (5 min) 

 

Destrezas: interacción oral; producción escrita;  

 

Papel del alumno: hacer comentarios, contestar las preguntas de la docente. 

 

Papel de la profesora: Introducir la actividad de lectura; apuntar las respuestas de los alumnos 

en la pizarra. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora; Alumno- alumno. 

 

Materiales/recursos: pizarra.  

 

 

3. La docente les dice a los alumnos que van a leer un poema que durante mucho tiempo 

(y aún hoy hay quienes siguen diciendo que es suyo) fue atribuido a Jorge Luís 

Borges, famoso escritor argentino.   

 

1) La docente escribe el primer verso del poema en la pizarra y les pide a los   

alumnos que escriban en sus cuadernos la continuación de la frase.  

 

“Si pudiera vivir nuevamente mi vida…” 

 

2) La docente apunta algunas respuestas en la pizarra. En seguida les dice a los 

alumnos que van a ver el vídeo y escuchar el poema, comprobando sus hipótesis 

de continuación del poema.        

 

 

4ª actividad  - visualización del vídeo, audición y lectura (15 min) 

 

Destrezas: comprensión  lectora; expresión oral. 

 

Papel del alumno: escuchar y leer el poema. 

 

Papel de la profesora: organizar la actividad, esclarecer posibles dudas de vocabulario.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora. 

 

Materiales/recursos: Ficha II con el poema “Instantes”; vídeo con el poema “Instantes”. 

 

 

4. Visualización del vídeo, audición y lectura del poema “Instantes”. 

 

1) Los alumnos visualizan el vídeo, escuchando el poema y comprobando sus 

predicciones acerca del contenido del poema.     

 

2) La profesora distribuye la Ficha II con el poema. La docente lee el poema en 

voz alta mientras los alumnos siguen en sus fichas. Se esclarecen las posibles 

dudas de vocabulario.  
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3) Se pide a los alumnos que comenten en parejas: ¿Cuál crees que es la actitud 

del autor de poema? ¿Qué mensaje nos deja el autor del poema? ¿Según el 

autor cómo es nuestra vida?  

 

4) Se comparan las respuestas de los alumnos en la puesta común.  

 

5) La profesora les dice a los alumnos que la vida, la muerte y la felicidad son los 

grandes temas de la literatura universal los que van a ser tratadas  a lo largo de 

esta unidad. 

 

 

5ª actividad  - presentación de la gramática (15 min) 

 

Destrezas: comprensión oral, comprensión escrita. 

 

Papel del alumno: reflexionar sobre las reglas gramaticales. 

 

Papel de la profesora: presentar condicional.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora. 

 

Materiales/recursos: Ficha de lectura II con el poema “Instantes”; Manual Club Prisma 

A2/B1; Power Point El condicional simple.  

 

 

5. Presentación y sistematización de las reglas gramaticales de la formación del 

condicional simple.    

 

1) La docente les pide a los alumnos que en subrayen todos los verbos en la forma 

del condicional simple del poema “Instantes”, los versos del poema sirven 

como una muestras de lengua.  

 

2) Se pide a los alumnos que abran el manual en la página 29 (Ej. 1.1.3). La 

docente lee el enunciado en voz alta dando la instrucción para que rellenen los 

huecos en blanco con la información adecuada. Con esta secuencia los alumnos 

reflexionan sobre la formación del condicional, siguiendo de los ejemplos a las 

reglas.  

 

3) Los alumnos realizan también el Ej. 1.1.4 en la página 30, completando y 

relacionando las formas de infinitivo con las formas irregulares del 

condicional. 

 

4) La profesora proyecta el Power Point con las reglas de formación y usos de las 

formas regulares e irregulares del condicional, sistematizando de esta manera 

toda la información para que los alumnos tengan una idea más global del 

condicional. 

 

   

6ª actividad  - práctica controlada (20 min) 
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Destrezas: comprensión escrita; interacción oral; producción escrita.  

 

Papel del alumno: aplicación de las reglas gramaticales de la formación del condicional. 

 

Papel de la profesora: controlar la aplicación correcta de las reglas de la formación del 

condicional. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora. 

 

Materiales/recursos: Manual Club Prisma A2/B1 

 

 

6. Realización del Ej. 1.2 en la página 30 del manual Club Prisma A2/B1 “El colegio de 

mis sueños”. 

 

1) Con la intención de motivar la actividad la docente les pregunta a los alumnos: 

¿Cómo sería el colegio de vuestros sueños? guiándolos y corrigiéndolos al 

uso del condicional en sus respuestas.   

 

2) A continuación la profesora lee el enunciado del Ej.1.2 del manual, pidiendo a 

los alumnos que cambien todas las formas del presente de indicativo en el 

texto por las formas del condicional.  

 

3) La corrección se hace oralmente en la interacción oral con la profesora.  

 

 

7. Deberes:  

 

Producción escrita: El colegio de mis sueños.  

Se pide a los alumnos que escriban una pequeña redacción, contando cómo sería el colegio de 

sus sueños. Los alumnos van a entregan las redacciones a la profesora en la próxima clase 

para que sean corregidos.   

 

 

 

2ª clase  
 

Fecha: miércoles, 16 de noviembre de 2011 

Temario:   1. La leyenda – la imaginación y realidad. 

2. Hacer hipótesis sobre el  pasado.  

 

Materiales/recursos: 

 

 Imagen del gallo de Barcelos;  

 Ordenador con la conexión a internet, pantalla y proyector; 

 Manual Club Prisma A2/B1; 
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 CD Club Prisma A2/B1; 

 Vídeo de la Leyenda del gallo y gallina. 
/http://www.youtube.com/watch?v=eVPyKW4a51E/ 

 Libro de ejercicios Club Prisma.  
 

Objetivos: 

 

Expresión/Interacción oral 

- Narrar acciones en el pasado; 

- Expresar ideas y opiniones a partir de la imagen; 

- Hacer comentarios sobre las ideas principales de la leyenda; 

- Hacer hipótesis relacionados con el desarrollo de los acontecimientos del texto de la 

leyenda; 

- Hacer comparaciones de dos leyendas. 

 

Comprensión lectora 

- Comprender e interpretar la leyenda del gallo de Barcelos. 

 

Vocabulario: 

- Consultar significado de las palabras en los diccionarios de la lengua española on-line  

 

Comprensión auditiva 

- Comprender e interpretar el texto oral: la segunda parte da leyenda del gallo de 

Barcelos; 

- Comprender e interpretar el vídeo de la leyenda del gallo y gallina.  

 

Funcionamiento de la lengua 

- Usar el condicional simple para hacer hipótesis sobre los acontecimientos en el 

pasado.  

Expresión escrita 

- Escribir final de la leyenda del gallo. 

 

 

 

Duración: 90 minutos   

 

 

 

1ª actividad  - pre - lectura (10 min) 

 

Destrezas: Interacción oral. 

 

Papel del alumno: Realizar comentarios sobre las preguntas hechas por la profesora, 

exponiendo su punto de vista. 

 

Papel de la profesora: Introducción  del tema de la actividad de lectura.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos-profesora. 
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Materiales/recursos: La imagen del gallo de Barcelos, ordenador, pantalla, proyector y 

pizarra. 

 
1. Introducción del tema de la lectura a través de visualización de la imagen del gallo 

de Barcelos. 

  

1) La profesora les dice a los alumnos que en esta sección van a continuar a 

hablar sobre algunos aspectos relacionados con la vida humana. Los 

sentimientos humanos, tales como el deseo de justicia, la serenidad, la 

honestidad son temas frecuentes de la literatura.  

 

2)  La profesora proyecta la imagen del gallo de Barcelos y les pregunta a los 

alumnos qué están viendo en la imagen.  

 

              ¿Qué significado tiene esta figura?  

 

Se les dice a los alumnos que van a hablar sobre la Leyenda de gallo de 

Barcelos a lo largo de esta sección.  

 

3) Se pregunta a los alumnos qué es una leyenda y se pide que lo expliquen en 

sus propias palabras. 

(El término “leyenda” provine del latín (“legenda”) que significa “lo que debe 

ser oído”. Es una narración tradicional que incluye elementos imaginarios, a 

menudo sobrenaturales, y que se transmite de generación a generación, es una 

tradición popular que da el fundamento y la explicación a una determinada 

cultura. Como parte del género literario, la leyenda se considera como una 

narración de carácter ficticio con origen oral que tiene también algunos rasgos 

de realidad.) 

 

A continuación la docente cuestiona: 

 

¿Conocéis la leyenda de gallo de Barcelos?  

 

4) La docente les dice a los alumnos que a continuación van a conocer la leyenda 

del gallo de Barcelos y les pide que abran el manual en la página 31 (Ej. 2.1) . 

 

 

                  2ª actividad – lectura y trabajo de vocabulario (20 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita, expresión oral. 

 

Papel del alumno: Leer la parte inicial de la leyenda del gallo de Barcelos y trabajar con el 

vocabulario del texto. Aprender a trabajar con los diccionarios de la lengua española on-line.    

 

Papel del profesor: Organizar la actividad, demostrar las posibilidades del uso de los 

diccionarios on-line. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Manual Club Prisma A2/B1; ordenador con la conexión a internet.  
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2. Lectura del texto de Ej. 2.1 del manual. (la parte inicial de la leyenda del gallo de 

Barcelos) y trabajo de vocabulario.  

 

1) Los alumnos leen el texto.   

 

2) Los alumnos explican en sus propias palabras los significados de las palabras 

en negrita (Ej. 2.1.1 en la página 31)  

 

3)  La docente les pregunta a los alumnos qué tipo de diccionarios suelen usar 

para consultar los significados de las palabras desconocidas. A continuación 

se pregunta a los alumnos si conocen los diccionarios on-line: Real Academia 

Española o el diccionario Clave.  

 

4) Con la intención de demostrar cómo pueden  ser útiles los diccionarios on-

line,  la docente busca el significado de una de las palabras del ejercicio, 

exponiendo las posibilidades del uso del Diccionario de Real Academia 

Española.  

 

5) Para que los alumnos puedan comprobar las definiciones de las palabras del 

Ej. 2.1.1 la docente pide a los estudiantes que en parejas busquen el 

significado de estas palabras en el Diccionario de Real Academia Española, 

demostrando al mismo tiempo como pueden usar este diccionario on-line. Los 

alumnos comprueban si sus definiciones son correctas.  

 

6) La docente les demuestra a los alumnos como se trabaja con el diccionario 

Clave on- line.  

 

7) Una vez que hayan realizado el trabajo del vocabulario de la leyenda se 

propone a los alumnos que contesten las siguientes preguntas sobre la 

comprensión general del texto. 

 

La docente pregunta a los alumnos a dónde iba el peregrino. A través de la 

respuesta de los alumnos (Santiago de Compostela) se aborda un poco este 

tema, preguntándoles qué saben sobre la peregrinación a Santiago de 

Compostela y los Caminos de Santiago.  

 

A continuación, los alumnos contestan las preguntas sobre el texto.   

 

 ¿Por qué detuvieron al peregrino? 

(Porque lo acusaron de robar.) 

 

 ¿Lo hizo él realmente? 

(No, él decía que era inocente.) 

 

 ¿Qué haría el gallo si realmente mataban al peregrino? 

(El gallo cantaría.) 

 

 ¿El juez y los demás lo creyeron? 
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(No, lo condenaron a la muerte.) 

 

 ¿Cantó el gallo cuando iban a matar el peregrino? 

(Sí, el gallo cantó.) 

 

 

3ª actividad  - presentación del cuadro gramatical (10 min) 

 

Destrezas: Comprensión oral;  comprensión escrita.  

 

Papel del alumno: Reflexionar sobre la diferencia entre el uso del condicional y futuro 

imperfecto para realizar hipótesis. 

 

Papel de la profesora: Explicar el uso del condicional para hacer hipótesis sobre 

acontecimientos del  pasado. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos. 

 

Materiales/recursos: Manual Club Prisma A2/B1.  

 

 

3. Observación del contraste entre el futuro imperfecto y el condicional para hacer 

hipótesis.   

 

1) Se les dice a los alumnos que el tiempo verbal que aprendieron en la clase 

pasada se usa también para realizar hipótesis sobre los acontecimientos en 

pasado. De esta manera, para hacer hipótesis sobre la leyenda del gallo de 

Barcelos se puede preguntar: ¿Cantaría el gallo?  La docente les pide a los 

alumnos que consulten el cuadro gramatical en la página 31. (Ej.2.2) 

 

2) La docente explica el uso del condicional para hacer hipótesis sobre los  

acontecimientos del pasado, a través del contraste entre los dos ejemplos de la 

tabla en la página 31.     

 

 

4ª actividad  - practica controlada (10 min) 

 

Destrezas: Comprensión escrita; producción escrita; interacción oral.  

 

Papel del alumno: Realizar el Ej. 2.2.1, haciendo hipótesis sobre el pasado.  

 

Papel de la profesora: Controlar el desarrollo de la actividad, corregir las respuestas.   

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos - profesora 

 

Materiales/recursos: Manual Club Prisma A2/B1.  

 

 

4. Realización del Ej.2.2.1 Para la práctica del uso del condicional simple para hacer 

hipótesis sobre los acontecimientos del pasado.  
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1) La docente les pide a los alumnos que realicen el ejercicio del manual, 

haciendo hipótesis sobre la leyenda del gallo de Barcelos y contestando las 

preguntas propuestas. El texto no da información sobre las preguntas, por 

ello los alumnos tendrán que elaborar hipótesis como respuestas.  

 

2) Se hace la comparación de las hipótesis de los alumnos en la puesta común. 

La profesora controla el uso correcto del condicional simple, escribiendo las 

oraciones correctas en la pizarra.   

 

  

5ª actividad  - producción escrita (25 min) 

 

Destrezas: Producción escrita; interacción oral.  

 

Papel del alumno: Producción de un texto escrito, dando el final a la leyenda del gallo de 

Barcelos.    

 

Papel de la profesora: Organizar y controlar el desarrollo de la actividad.   

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos - profesora 

 

Materiales/recursos: Cuaderno del alumno. 

 

5. Producción escrita, completando la leyenda del gallo con el final, inventado por 

los alumnos.  

 

1) La profesora les dice a los alumnos que la leyenda del gallo de Barcelos que 

acaban de leer está sin terminar. La docente les pide a los alumnos que 

escriban en sus cuadernos un texto para dar el final a la leyenda, repasando 

previamente la estructura del texto narrativo.  

 

2) Se les pide a algunos estudiantes que lean el final que escribieron. 

 

3) La profesora apunta los errores en la pizarra para que puedan ser corregidos y 

discutidos con toda la clase.   

 

6ª actividad  -   (15 min) 

 

Destrezas: Comprensión auditiva; interacción oral.  

 

Papel del alumno: Audición de la leyenda del gallo de Barcelos.    

 

Papel de la profesora: Organizar la actividad.   

 

Interacciones: Profesora – alumnos; Alumnos - profesora 

 

Materiales/recursos: CD Club Prisma A2/B1. 

 

6. Audición de la grabación de la leyenda del gallo de Barcelos completa. 
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1) La docente les dice a los alumnos que van a escuchar la leyenda del gallo 

de Barcelos completa. Los alumnos escuchan la leyenda completa, 

comparando el final de la leyenda con el final inventado por ellos.  

 

2) Para comprobar la comprensión oral de la leyenda, en el final la docente les 

pregunta a los alumnos: 

 

 ¿Cuál es la razón por la qué el peregrino no murió?  

                                  (Porque la horca tenía un nudo mal hecho.) 

 

 ¿Para qué volvió el gallego unos años más tarde? 

(Para esculpir el crucero del Señor del gallo.) 

 

 ¿Qué simboliza el gallo de Barcelos? 

(El gallo significa serenidad, fe, confianza y honor.) 

 

                   

                             7ª actividad – comprensión audiovisual   (10 min)  

 

Destrezas: Comprensión audiovisual, expresión oral. 

 

Papel del alumno: Visualizar el vídeo y comentar las diferencias entre dos leyendas.    

 

Papel del profesor: Organizar la actividad. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Vídeo La leyenda del gallo y la gallina.  

 

7. Visualización del vídeo de la leyenda de gallo y la gallina.  

 

1) La profesora les dice a los alumnos que por curiosidad existen más leyendas 

sobre el milagro del gallo, relacionadas con el camino de Santiago. Una de más 

famosas leyendas es la Leyenda de gallo y la gallina de Santo Domingo de la 

Calzada, donde "¡Cantó la gallina después de asada!" Para comparar esta leyenda 

con la leyenda de gallo de Barcelos, que los alumnos acaban de escuchar, la 

docente propone que vean el vídeo de La leyenda de gallo y gallina.   

 

2) Los alumnos visualizan el vídeo y al final hacen los comentarios, comparando las 

dos leyendas y apuntando las diferencias.  

 

 

 

8. Deberes: Para continuar con la práctica del uso de condicional para hacer hipótesis 

sobre los acontecimientos pasados: realización del Ej. 3.3, pág.16 y Ej. 3.6, pág. 17 del 

Libro de ejercicios.  
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3ª clase   
 

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2011 

Temario:             1. Lectura intensiva: Sin noticias de Gurb. 

2. El uso del condicional para dar consejos.  

              

 
Materiales/recursos: 

 

 Ficha de lectura III con dos fragmentos de la novela Sin noticias de Gurb; 

 Cuaderno diario; 

 Manual Club Prisma A2/B1. 

 

Objetivos: 

 

Expresión/Interacción oral 

- Expresar opiniones a partir de título del libro Sin noticias de Gurb; 

- Hacer comentarios sobre las ideas principales del fragmento de la novela Sin noticias 

de Gurb; 

- Dar consejos e hacer sugerencias. 

 

Comprensión lectora 

- Comprender e interpretar un fragmento de la novela Sin noticias de Gurb; 

- Realizar las fichas de comprensión lectora. 

 

Vocabulario 

- Repasar el vocabulario de la comida y alimentación. 

 

Funcionamiento de la lengua 

- Usar el condicional simple para dar consejos y hacer sugerencias; 

- Usar el condicional simple para expresar cortesía.   

 

Expresión escrita 

- Escribir un diálogo, usando el condicional simple para expresar cortesía.  

 

 

 

Duración: 90 minutos   

 

 

 

1ª actividad  - corrección de los deberes (10 min) 

 

1. La docente verifica la realización de los deberes y se hace la corrección oralmente en 

interacción oral con los alumnos, proyectando las respuestas en la pizarra digital.   
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             2ª actividad –  pre-lectura – lluvia de ideas (5 min)  

 

Destrezas: Expresión e interacción oral. 

 

Papel del alumno: Hacer comentarios sobre las preguntas hechas por la docente.   

 

Papel del profesor: Introducir el tema de la sección. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos. 

 

2. Introducción del tema de la sección.  

 

1) La profesora les dice a los alumnos que en esta sección van a leer un fragmento de 

la novela de Eduardo Mendoza que tuvo un gran éxito en España. De la misma 

forma que algunas de las mejores páginas de la literatura giran en torno a las 

preguntas sobre la existencia y sentido de la vida, ahora veremos cómo se trata este 

tema bajo la perspectiva del humor. Todas las obras que encontramos en la 

literatura, que quieren provocar la risa, son asimismo muestras de la expresión 

artística del hombre.   

 

2) La profesora escribe en la pizarra el título de la novela: Sin noticias de Gurb y les 

pregunta a los alumnos qué les sugiere este título.  

 

3) La profesora distribuye las fichas de lectura y pregunta a los alumnos qué pueden 

decir sobre la estructura externa del texto.  

 

(El texto de un diario.)  

 

       

            3ª actividad – presentación de las estructuras gramaticales (10 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita; comprensión oral. 

 

Papel del alumno: Reflexionar sobre el uso del condicional para dar consejos y hacer 

sugerencias.   

 

Papel del profesor: Exponer las estructuras gramaticales para dar consejos y sugerencias. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Manual Club Prisma A2/B1. 

 

 

3. Presentación de las diferentes estructuras gramaticales para dar consejos e hacer 

sugerencias.  

 

1) La docente lee en voz alta el argumento de la novela para que los alumnos 

comprueben sus predicciones.  
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2) La profesora les dice a los alumnos que a continuación van a leer un fragmento 

del la novela Sin noticias de Gurb. En una de las aventuras del extraterrestre, él 

busca el modo de ligar con su vecina. (Se explica a los alumnos el significado 

de la palabra “ligar”.) 

 

¿Qué estrategias crees que se podrían emplear en una situación           

como esa? 

 

             Vas a dar algunos consejos al extraterrestre. Para eso  

             necesitas saber algunas estructuras gramaticales. 

 

3)  La profesora les pide a los alumnos que abran el manual en la página 34, Ej. 

3.2. La tabla del manual contiene las formas gramaticales para dar consejos. 

Los alumnos reflexionan sobre los ejemplos del uso de condicional y luego 

completan las estructuras.  

                      

                    

               4ª actividad – pre lectura  (10 min)  

 

Destrezas: Interacción oral. 

 

Papel del alumno: Comunicar su opinión, utilizando las estructuras aprendidas para dar 

consejos.  

 

Papel del profesor: Animar a los alumnos a que usen las estructuras aprendidas para dar 

consejos en una actividad comunicativa. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

  

3.  Actividad comunicativa de interacción oral para practicar  las estructuras 

presentadas. 

 

1) La docente les dice a los alumnos que una vez que están familiarizados con 

las estructuras gramaticales para dar consejos, van a dar algunos al 

extraterrestre.  

 

  Imaginad que yo soy el extraterrestre de la novela Sin noticias de Gurb.   

  Me pueden ayudar, por favor ¿Qué estrategia podría adoptar para ligar    

  con mi vecina? ¿Y tú qué harías? 

 

2) Los alumnos dan algunos consejos y sugerencias al extraterrestre, usando las 

estructuras que han aprendido.  

 

3) La profesora pide a los alumnos que lean el fragmento de la novela para que 

comprueben que estrategia va a usar el personaje para  conquistar a su 

vecina. 

 

¿Creéis que va a conseguir conquistarla? 
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                 5ª actividad – lectura  (15 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita; Interacción oral. 

 

Papel del alumno: Leer el segundo fragmento de la novela Sin noticias de Gurb. Hacer 

comentarios sobre las preguntas hechas por la docente. 

 

Papel del profesor: Leer el fragmento en voz alta. Esclarecer las posibles dudas de 

vocabulario. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Ficha de lectura III.  

 

4. Lectura de un fragmento de la novela Sin noticias de Gurb. 

 Pre lectura 

 

1) Antes de empezar a leer el texto, la docente les pide a los alumnos que hagan el 

ejercicio de vocabulario, relacionando las palabras con sus significados. 

 

2) Se hace la corrección en común. 

Lectura 

3) La profesora lee el segundo fragmento de la novela en voz alta, los alumnos 

comprueban si la estrategia del extraterrestre difiere mucho de las sugerencias 

que acaban de hacer.    

      

 ¿Qué te ha parecido la estrategia del extraterrestre para ligar con su vecina? 

Pos lectura  

4) Los alumnos contestan las preguntas de comprensión lectora y realizan algunos 

ejercicios de comprensión lectora. 

 

5) Se comentan las respuestas con toda la clase.  

 

 

            6ª actividad – producción escrita       (20 min)  

 

Destrezas: Expresión escrita, interacción oral 

 

Papel del alumno: Trabajar en parejas. Escribir un diálogo a partir del fragmento de la novela.  

 

Papel del profesor: Organizar y controlar la actividad. Dar las instrucciones, supervisar y 

ayudar en el trabajo en parejas.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumno-alumno; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Cuaderno diario. 

 

5. Producción del texto escrito.  
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1) A continuación se pide a los alumnos que en parejas reconstruyan la 

conversación del extraterrestre y su vecina, a partir del fragmento de la novela 

que han leído.  

 

¡No os olvidéis usar el condicional simple para expresar cortesía!  

 

                

                7ª actividad – interacción oral       (20 min)  

 

Destrezas: interacción oral 

 

Papel del alumno: Presentar oralmente los diálogos.  

 

Papel del profesor: Organizar y controlar la actividad.  

 

Interacciones: alumno-alumno. 

 

6. Juego de roles. Presentación de las conversaciones a  toda la clase.   

 

2) Se pide a los alumnos que presenten oralmente los diálogos que han elaborado.  

 
 

 

4ª clase   
 

Fecha: miércoles, 30 de noviembre de 2011 

Temario:   1. Lectura extensiva - Manolito Gafotas.  

                2. La Navidad. Las tradiciones navideñas de los españoles.  

 
Materiales/recursos: 

 

 Ficha – Calendario / tradiciones españolas; 

 Ficha de comprensión audiovisual; 

 Ficha de lectura IV con el fragmento del libro Manolito tiene un secreto de Elvira 

Lindo; 

 Grabación  de un capítulo de la serie de televisión Manolito Gafotas. 

 Manual Club Prisma A2/B1  

 

Objetivos: 

 

Expresión/Interacción oral 

- Hacer descripción física del personaje del libro Manolito Gafotas; 

- Hacer comentarios sobre las costumbres navideñas de los españoles; 

- Expresar ideas principales de dos capítulos de Manolito Gafotas;  

- Hacer hipótesis relacionados con el desarrollo de los acontecimientos del texto; 
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Comprensión lectora 

- Comprender e interpretar el fragmento del libro Manolito tiene un secreto. 

 

Vocabulario: 

- Vocabulario relacionado con la Navidad y el Día de Reyes; 

- Expresiones coloquiales y frases hechas.  

 

Comprensión auditiva 

- Comprender e interpretar el fragmento de la serie de la televisión Manolito Gafotas.  

  

Expresión escrita 

- Producir un mensaje escrito, comunicando sus deseos y aspiraciones. 

 

 

 

Duración: 90 minutos   

 

 

       

            1ª actividad – introducción del tema de la sección  (15 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita;  interacción oral. 

 

Papel del alumno: Completar la ficha sobre las tradiciones españolas.  

 

Papel del profesor: Organizar y controlar la actividad, introducir el tema de la clase. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Ficha – Calendario/tradiciones españolas. 

 

 

1. Resolución de la ficha, colocando en lugar correspondiente en los calendarios de los 

meses de diciembre y enero las fechas indicadas.  

 

1) La profesora distribuye las fichas y les pide a los alumnos que coloquen las 

fechas en el calendario. (Nochebuena, los Santos Inocentes, Año Nuevo, la noche 

de Reyes, el sorteo de la Lotería Nacional, Navidad y Nochevieja). 

 

2) A continuación los alumnos relacionan cada fecha con una tradición española.  

 

3) Se hace corrección de la ficha en la puesta común.  

 

4) La docente les dice a los alumnos que esta sección será dedicada a la Navidad y  

las costumbres de los españoles de la época navideña. Además, para seguir con la 

vena humorística de la clase pasada, se explica a los alumnos que la figura 

principal de esta sección será un pequeño héroe moderno de los niños españoles 

creado por la escritora Elvira Lindo. A veces a los niños les pasa lo mismo que al 

extraterrestre del fragmento de la novela de Eduardo Mendoza, leído en la clase 
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pasada: interpretan la realidad a su modo y son capaces de decir las frases más 

increíbles.      

 

5) Una vez que los alumnos ya han leído en casa los capítulos de los libros Manolito 

Gafotas y Manolito tiene un secreto propuestos por la docente les pregunta de 

qué época del año se habla en el capítulo “La vergüenza de Madrid”.  

 

(En este capítulo el personaje principal cuenta lo que sucedió en su colegio en la 

época navideña.) 

 

 

                

                    2ª actividad –  visualización del vídeo  (15 min)  

 

Destrezas: Comprensión audiovisual, interacción oral. 

 

Papel del alumno: Visualizar el fragmento de la serie de la televisión Manolito Gafotas.   

 

Papel del profesor: Organizar y controlar la actividad. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Vídeo grabación del fragmento de la serie de la televisión Manolito 

Gafotas; la ficha de comprensión audiovisual.  

 

     

2. Visualización de un fragmento de la serie de la televisión Manolito Gafotas.   

 

1) La docente pregunta a los alumnos si les han gustado los capítulos que han leído 

en casa. Se escribe en la pizarra el título: Manolito Gafotas y se pregunta quién 

es Manolito y por qué se llama Gafotas. Se pregunta también a los alumnos quién 

es el narrador del libro Manolito Gafotas.  

 

2) A continuación la docente les pregunta a los alumnos cómo se imaginan a 

Manolito. Se les propone que describan físicamente al personaje del libro. 

  

3)  En seguida la docente les dice a los alumnos que van a visualizar el fragmento 

de la serie de televisión titulada Manolito Gafotas, para que puedan comprobar 

sus hipótesis sobre el aspecto físico del personaje. La profesora distribuye una 

ficha de comprensión audiovisual con una  tabla que los alumnos van a completar 

mientras están viendo el fragmento.  

 

4) Los alumnos visualizan el vídeo por la primera vez. 

 

5) Los alumnos visualizan el vídeo por la segunda vez y acaban de completar la 

tabla.  

 

6) Se hace la corrección de la ficha en plenaria.  
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               3ª actividad  - presentación de las expresiones coloquiales (10 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita, interacción oral. 

 

Papel del alumno: Reflexionar sobre la las expresiones presentadas. 

 

Papel del profesor: Presentar las expresiones coloquiales. 

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Manual Club Prisma A2/B1 

 

     

3. Presentación de las expresiones coloquiales con nombres de animales.  

 

1) Una vez que los alumnos han leído el primer capítulo del libro Manolito 

Gafotas en casa, la docente les pregunta a los alumnos cómo se titula este 

capítulo.    

 

      (El último mono).  

 

2) Se pide a los alumnos que expliquen con sus propias palabras el significado de 

esta expresión.  

    

(El último mono significa “la persona más insignificante de todas”). 

 

3) La docente les dice a los alumnos que en español existen varias frases hechas 

con los nombres de animales.  

 

4) Se pide a los alumnos que abran el manual en la página 35 y realicen el Ej. 4.1. 

Esta actividad sirve para recordar el nombre de algunos animales: hormiga, 

cabra, gato, oveja, vaca, mono.  

 

5) Los alumnos completan las frases hechas con el nombre de los animales, 

relacionándolas con su significado. Se hace la corrección con toda la clase.  

 

 

                    4ª actividad –  lectura   (20 min)  

 

Destrezas: Comprensión escrita, interacción oral. 

 

Papel del alumno: Escuchar y leer el fragmento del libro Manolito tiene un secreto.  

 

Papel del profesor: Leer el fragmento en voz alta.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Ficha de lectura IV con fragmento del libro Manolito tiene un secreto.  

 

     



                                                                  Unidad didáctica: ¿Y tú qué harías? 
 

136 

 

4. Lectura del fragmento del libro Manolito tiene un secreto de Elvira Lindo.  

 

1) Una vez que los alumnos han leído el primer capítulo del libro en casa, la 

profesora les pregunta qué acontecimiento está describiendo Manolito en el 

capítulo La vergüenza de Madrid y qué va a suceder en su colegio en las 

vísperas de Navidad.  

       

(Manolito describe como su profesora les anuncia a todos los alumnos un 

acontecimiento importante que va a ocurrir unos días antes de las vacaciones 

de Navidad: la visita del alcalde de Madrid a su colegio.) 

 

2) La docente pregunta a los alumnos qué creen qué van a hacer los niños del 

colegio Diego Velázquez para recibir el alcalde de Madrid.  

 

¿Qué harían los niños en un colegio en Portugal en esta situación?  

 

Los alumnos hacen sus comentarios sobre la pregunta de la profesora. A 

continuación, se dice a los alumnos que van a leer el otro fragmento del libro 

en el que se hace la descripción de la preparación para la fiesta de Navidad y 

la recepción del alcalde.  

 

3) La docente distribuye la Ficha de lectura IV con el fragmento del libro 

Manolito tiene un secreto.  

 

4) La docente lee el texto en voz alta mientras los alumnos lo acompañan en sus 

fichas. 

 

5) Los alumnos realicen las actividades poslectura.   

 

6) Se pide a los alumnos que den un final a la historia, imaginando cómo podría 

acabar el concierto que los niños del colegio Diego Velázquez prepararon para 

recibir al alcalde.  

  

 

                    5ª actividad –  comprensión audiovisual   (15 min)  

 

Destrezas: Comprensión audiovisual, interacción oral. 

 

Papel del alumno: Visualizar el fragmento de la serie Manolito Gafotas.  

 

Papel del profesor: Organizar la actividad, hacer preguntas sobre las tradiciones del Día de los 

Reyes.  

 

Interacciones: Profesora – alumnos; alumnos-profesora. 

 

Materiales /recursos: Vídeo grabación del fragmento de serie Manolito Gafotas .  

 

5. Visualización del fragmento de un capítulo de la serie de televisión Manolito Gafotas.  
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1) Los alumnos visualizan el vídeo, comprobando sus hipótesis sobre la 

continuación de la historia.  

 

La docente les pregunta a los alumnos como ha terminado la historia. 

 

(Aparece uno de los  Reyes Magos con un regalo dentro de una caja.) 

 

2) Se pregunta a los alumnos qué saben sobre el Día de los Reyes Magos.  

 

¿Qué tradiciones tienen los españoles relacionados con este día?  

(- Ir a darles la bienvenida a la Cabalgata de Reyes.  

- Cenar pronto y tomar el Roscón. Aquello que les salga en el roscón es un presagio 

de la suerte que van a tener el día de Reyes. 

- Prepararlo todo esa noche de Reyes. Los niños van a dormir pronto la noche de 

Reyes. Pero antes hay que dejar todo preparado. El sitio donde van a dejar los regalos, 

el zapato/la bota, el agua, algo de alimento y bebida para los Reyes y sus camellos... 

- Por la mañana, el día de Reyes, los niños van  a despertar a los padres para que los 

acompañen a ver los regalos que les han dejado...) 

 

3) La docente les dice a los alumnos que por fin han llegado a la tarea final de la 

unidad didáctica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª clase   
 

Fecha: miércoles, 7 de diciembre de 2011 

Temario:    Juego de roles- Sin noticias de Gurb 

    En esta unidad didáctica imaginamos mucho, conocimos varias obras literarias que fueron vuestra fuente 

de la imaginación. Aprendimos a usar el tiempo verbal que os va a ayudar a transmitir vuestros deseos, 

imaginando y soñando, porque como ya hemos visto SOÑAR ES VIVIR.   

En esta época navideña, imagínate:  

  ¿Qué harías se fueras un Rey Mago?  ¿Qué cosas harías para mejorar este mundo?  

Transmite este mensaje de forma escrita a tus compañeros de la escuela. Redactad vuestros mensajes, podéis 

ilustrarlos con las imágenes. Los mejores mensajes serán presentados en la exposición navideña de la 

escuela. 

  



                                                                  Unidad didáctica: ¿Y tú qué harías? 
 

138 

 

 

Materiales/recursos: 

 

 Grilla de evaluación. 

 

Objetivos: 

 

Expresión/Interacción oral 

- Hacer el juego de roles. 

 

Duración: 90 minutos   

 

 

Los alumnos presentan oralmente los diálogos elaborados a partir del fragmento de la 

novela Sin noticias de Gurb, leído en la tercera sesión. 
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FICHAS DE TRABALHO 
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Ficha de lectura I  

                                ***  

POSTÍN.- Pida la señora lo que quiera.  

MARÍA.- Caballero, yo quisiera..., yo quisiera que no fuera usted a la casa encantada.  

VÍCTOR.- ¿Y por qué quiere usted que no vaya a la casa encantada?  

MARÍA.- Porque no es nunca prudente exponerse al peligro. 

POSTÍN.- No pasa nada en la casa encantada, señor. 

VÍCTOR.- Calla, Postín; señora, yo quisiera conocer cuál es el peligro que me espera en la 

casa encantada. 

MARÍA.- Usted, señor, dirá seguramente: Esta es una viejecita de pueblo que vive metida 

en un rincón...  

VÍCTOR.- No, no digo eso; no puedo decirlo. 

MARÍA.- Vive metida en un rincón; sale de su casa y se marcha a la Catedral; lleva un gran 

rosario en la mano y va pasando las cuentas poquito a poco. Esta viejecita no se entera de 

nada en su rincón del pueblo; vive abstraída. No ha vivido la vida en su juventud; no ha 

leído; no sabe lo que son los hombres ni las cosas. 

VÍCTOR.- Perdón, perdón; yo no pienso de esa manera. 

MARÍA.- Y esta viejecita me pide ahora un favor. Y el favor que me pide es que yo 

renuncie a conocer lo desconocido, a gozar del misterio.  

VÍCTOR.- Yo soy poeta, señora; amo con pasión la poesía. Y porque amo la poesía, amo 

también todos sus estimulantes: el misterio, la emoción, la ternura, la piedad. Postín, 

¿verdad que soy un loco?  

POSTÍN.- Señor, locos como el señor quisiera yo a celemines por el mundo. 

MARÍA.- Y esta viejecita conoce todas las patrañas, cuentos y fantasías que corren por el 

pueblo a propósito de la casa encantada. ¿Cree en consejas la viejecita?  

VÍCTOR.- No sé si cree. ¿Quién no cree en algo misterioso e inexplicable?  

MARÍA.- Pues ese algo misterioso e inexplicado no es la patraña vulgar. 

VÍCTOR.- Ese algo puede ser la propia imaginación. 

MARÍA.- El poeta acaba de decir lo que yo estaba pensando. La imaginación es la mejor 

amiga y la peor enemiga. En la casa encantada podrá no existir nada de extraordinario; pero 

es positivo e indudable que personas que han entrado en ella han salido llenas de espanto.  

POSTÍN.- No pasa nada en la casita, señor; adelante, adelante; vamos allá. 

VÍCTOR.- Diga, diga, señora.  

MARÍA.- Yo he conocido, yo; yo he conocido algunos de esos casos de que hablo. Se reían 

de la casita encantada; bromeaban; se burlaban de quienes les advertían del peligro... Y 

luego salían lívidos, horrorizados, dando gritos de terror.  

POSTÍN.- No pasa nada en la casita; vamos, vamos, señor. 

VÍCTOR.- Calla, Postín. Señora, patrañas, no. Fantasías, no. Yo quiero la verdad, sólo la 

verdad.  

MARÍA.- Y yo he dicho y repito que no creo en patrañas ni en fantasías. Creo, sí, en la 
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imaginación de los hombres. Y sería cosa rara, peregrina, señor, que un poeta, un poeta 

como usted, no creyera en la imaginación. 

VÍCTOR.- La imaginación..., la imaginación... Nuestra mejor amiga; nuestra peor enemiga. 

Es verdad; lo ha dicho usted: el misterio reside en la imaginación. 

POSTÍN.- No pasa nada, señor. Vamos, ánimo, adelante. 

VÍCTOR.- Calla, Postín, calla; no me aturdas; no me marees. El momento es decisivo, 

solemne. ¿Avanzamos? ¿Retrocedemos? Soñar, soñar... Dormir, dormir... Imaginar, 

imaginar. Y ¿qué es la vida sin imaginación? Y ¿qué es la vida sin misterio? Sin el misterio 

profundo de los hombres y de las cosas. La prudencia, sí; la discreción, sí. Pero ¿y la acción 

inicial y creadora? ¿Y la acción que requiere intrepidez, audacia, desdén de lo conocido y 

amor hacia lo desconocido?  

MARÍA.- Postín, tu amo está soñando. ¡Ja, ja, ja! 

POSTÍN.- Señor, ¿qué hacemos?  

VÍCTOR.- Postín, esta señora ha trastornado mis ideas. No sé lo que digo ni lo que he de 

hacer; he perdido la noción del tiempo y del espacio. ¿Estoy loco o soy cuerdo? ¡Ja, ja, ja!  

 

 

 

 

                                                                                                     AZORÍN, Cervantes o La casa encantada 

                                                                                                      

                   Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/20361952025771892370046/p0000001.htm?marca=Soý 

 

 

 

1) ¿Qué título le darías a esta obra teatral? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2) ¿Qué piensas sobre lo que va a suceder en la pieza? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) En tu opinión, ¿qué representa la metáfora “la casa encantada”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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                           Ficha de lectura II 

1. Lee el siguiente poema. 
 

INSTANTES                             
 

 

Si pudiera vivir nuevamente mi vida. 

En la próxima, trataría de cometer más errores. 

No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. 

Sería más tonto de lo que he sido, 

de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. 

Sería menos higiénico, correría más riesgos. 

Haría más viajes, contemplaría más atardeceres, 

subiría más montañas, nadaría más ríos. 

 

Iría a más lugares adonde nunca he ido, 

comería más helados y menos habas. 

Tendría más problemas reales y menos imaginarios. 

 

Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente 

cada minuto de su vida. 

Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, 

trataría de tener solamente buenos momentos. 

 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, sólo de momentos. 

No te pierdas el ahora. 

Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte, sin un termómetro, 

una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. 

Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. 

 

Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera 

y seguiría así 

hasta concluir el otoño. 

Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más 

niños. 

Si tuviera otra vez la vida por delante. 

Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. 

                                                  (http://www.poemas-del-alma.com/instantes.htm) 



145 
 

2. Comenta con tu compañero: 

 

 

1) ¿Cuál crees que es la actitud del autor de poema?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2) ¿Qué mensaje nos deja el autor del poema?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) ¿Según el autor cómo es nuestra vida?  

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
3. En el texto del poema encuentra los verbos en el condicional 

simple. Escríbelos en el cuadro abajo, relacionándolos 
con las formas del infinitivo.  
 
 

El condicional simple Infinitivo 
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Ficha de lectura III 
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                     Ficha de trabajo    

                                            LA NAVIDAD 
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I) Fíjate en el calendario de los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012; 

coloca en el lugar correspondiente las siguientes fechas y compara tu calendario 

con el de tus compañeros: Nochebuena, los Santos Inocentes, Año Nuevo, la 

noche de Reyes, el sorteo de la Lotería Nacional, Navidad y Nochevieja 

 
DICIEMBRE  2011 

ENERO 2012 

 

II)  Relaciona ahora la fecha con cada tradición española.                                                                

8 de diciembre □                                      □ Ir a la Cabalgata 

 

24 de diciembre □                                    □ Comer el roscón con el haba 

 

25 de diciembre □                                    □ Comer las doce uvas 

 

28 de diciembre □                                    □ Gastar bromas 

 

31 de diciembre  □                                   □ Misa del Gallo 

 

5 de enero □                                            □ Pedir el aguinaldo 

 

6 de enero  □                                           □ Montar el belén o el árbol 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25  

26 27 28 29 30 31  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1  

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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                                             LA NAVIDAD  
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I)  Fíjate en el calendario de los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012; 

coloca en el lugar correspondiente las siguientes fechas y compara tu calendario 

con el de tus compañeros: Nochebuena, los Santos Inocentes, Año Nuevo, la 

noche de Reyes, el sorteo de la Lotería Nacional, Navidad y Nochevieja 

 
DICIEMBRE    

ENERO 

 

II)  Relaciona ahora la fecha con cada tradición española.                                                                

8 de diciembre  □                                     □ Ir a la Cabalgata 

 
24 de diciembre  □                                     □ Comer el roscón con el haba 

 
25 de diciembre  □                                     □ Comer las doce uvas 
 

28 de diciembre  □                                     □ Gastar bromas 
 

31 de diciembre  □                                     □ Misa del Gallo 
 
5 de enero  □                                             □ Pedir el aguinaldo 

 

6 de enero □                                              □ Montar el belén o el árbol 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 el 

sorteo de 
la lotería 

23 24 
Nochebuena 

25  
Navidad 

26 27 28  Los 
Santos 
Inocentes 

29 30 31 
Nochevieja 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 Año 

Nuevo 
2 3 4 5 La noche 

de reyes 
6  7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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 Ficha de comprensión audiovisual 

1. Ve el fragmento de la serie Manolito Gafotas y  contesta a las 

preguntas. 

  

1. ¿Cómo se llama el personaje principal?  

2. ¿Cómo es conocido en su barrio, 

Carabanchel Alto? 
 

3. ¿Qué dice Manolito sobre su madre?  

4. ¿Cómo se llama su abuelo?  

5. ¿Por qué le pusieron el nombre  

Manolito?  
 

6. ¿Cómo se llama el hermano pequeño de 

Manolito? 
 

7. ¿Por qué le puso este nombre?  

8. ¿Qué regalo está pidiendo Manolito en la 

carta a los Reyes Magos? 
 

9. ¿Qué está pidiendo el abuelo de 

Manolito en la carta a los Reyes Magos?  
 

10.  ¿Y que está pidiendo Manolito para su 

hermano pequeño? 
 

 

2. Manolito utiliza constantemente algunas expresiones que nos llaman la atención 

por diversos motivos, unas son de tipo coloquial, otras tienen apariencia culta. 

¿Qué crees que significan? 

 

1. “¡Mi abuelo mola mucho, mola un pegote!” 

__________________________________________________ 

2. “Es un rollo mortal sacar la cama…” 

___________________________________________________ 

3. “…de vez en cuanto me da una colleja en esta parte de 

cuerpo que se llama nuca…” 

_______________________________________________ 
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 Ficha de comprensión audiovisual 

1. Ve el fragmento de la serie Manolito Gafotas y  contesta a las 

preguntas. 

  

1. ¿Cómo se llama el personaje principal? El personaje principal se llama Manolito 

García Moreno. 

2. ¿Cómo es conocido en su barrio, 

Carabanchel Alto? 

Es conocido como Manolito Gafotas. 

3. ¿Qué dice Manolito sobre su madre? “Habla mucho y trabaja mucho.” 

4. ¿Cómo se llama su abuelo? Su abuelo se llama Nicolás. 

5. ¿Por qué le pusieron el nombre  

Manolito?  

Le pusieron el nombre de Manolito por el 

camión de su padre.  

6. ¿Cómo se llama el hermano pequeño de 

Manolito? 

Se llama Imbécil. 

7. ¿Por qué le puse este nombre? Porque no hace nada sino llorar y molestar.  

8. ¿Qué regalo está pidiendo Manolito en la 

carta a los Reyes Magos? 

Un discman, un juego de Play Station.  

9. ¿Qué está pidiendo el abuelo de 

Manolito en la carta a los Reyes Magos?  

Una radio.  

10.  ¿Y que está pidiendo Manolito para su 

hermano pequeño? 

Una Barbie. (Para arrancarle la cabeza y para 

jugar a los vuelos.) 

 

2. Manolito utiliza constantemente algunas expresiones que nos llaman la atención 

por diversos motivos, unas son de tipo coloquial, otras tienen apariencia culta. 

¿Qué crees que significan? 

 

1. “¡Mi abuelo mola mucho, mola un pegote!” 

____una persona muy guay, muy agradable y divertida 

2. “Es un rollo mortal sacar la cama…” 

____una cosa muy desagradable_______________________ 

3. “…de vez en cuanto me da una colleja en esta parte de 

cuerpo que se llama nuca…” 

___ golpe dado en la nuca con la palma de la mano____ 
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          Ficha de lectura IV 
 

Manolito tiene un secreto 

Elvira Lindo 

 

La sita nos dijo que este año no habría Niño Jesús porque la dirección del colegio 

se había dado cuenta de que hacer un belén viviente con nosotros era imposible. Nos 

poníamos todos delante del portal de Belén y no había forma de echarnos para atrás. 

-Incluso tú, Manolito, que ibas de árbol el año pasado, y el Orejones, que hacía de 

pozo. Allí estabais, en primera fila los dos. ¿De cuándo se ha visto que un árbol y un 

pozo se planten delante del Niño, a santo de qué? Nada, este año todos de pastorcillos, y 

los de preescolar, de ovejas, y nos quitamos de líos. Le cantáis una canción al alcalde y 

le recitáis dos poesías y se acabó. Cuantas menos cosas hagáis delante del alcalde 

menos posibilidades hay que metáis la pata. Yo os presento, salís los pastores, luego 

salen las ovejas, luego las ovejas se sientan alrededor de vosotros, luego cantáis la 

canción. Luego, dos niños superdotados recitan y en cuanto acaben las poesías 

desaparecéis por detrás del telón. Y os metemos dentro de las clases. Lo importante es 

que el alcalde no os conozca tal y como sois. […] 

El alcalde empezó a retrasarse porque los alcaldes siempre se retrasan. No me 

preguntes por qué, pero si eres alcalde y no te retrasas la gente no te toma en serio y se 

ríe en tu misma cara. La sita Asunción dijo que a ver si nos creíamos que la única 

obligación que tenía el alcalde era venirnos a ver a nosotros, dijo que el alcalde iba de 

un lado a otro sin descanso cuidando de todos los ciudadanos, apagando incendios, 

rescatando a viejas que iban a ser atracadas, salvando a niños que se habían tirado por el 

Viaducto. El alcalde no descansaba, se ponía una capa que tiene, como la de Superman 

pero en negro, y se pasaba el día luchando contra el mal, así que nosotros, en 

agradecimiento, dijo la sita, le íbamos a esperar con una sonrisa aunque viniera por la 

noche. 

Pusimos una sonrisa que tenemos que es bastante falsa, y la sita nos dijo que nos 

la guardáramos para cuando llegara la autoridad. Ensayamos tres veces el villancico del 

pobre pastor: 

 

"Qué le llevo, qué le llevo  

a ese Niño de Belén.  

Si tú le llevas tu oveja,  

se la llevo yo también.  

Qué le llevo, qué le llevo  

al pobre Niño Jesús.  

Dos ovejas le llevamos,  

dinos qué le llevas tú  

Qué le llevo, qué le llevo  
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al Niño recién nacido.  

Cuatro ovejas le llevamos,  

ha de estar agradecido.  

Qué le llevo, qué le llevo,  

a ese pequeño tragón.  

Le daré mis seis ovejas,  

tendrá leche y requesón...". 

 

Y así hasta 50. Es que Paquito Medina es un poeta que pasará a la historia. Para nosotros 

es un poco largo, pero a la sita le encanta y ella nos marca el ritmo con la zambomba. La última 

estrofa de la poesía que Paquito Medina le había escrito al superalcalde, decía: 

 

"Qué le llevo, qué le llevo,  

para que tenga un buen año.  

Yo me quedo en la miseria,  

y el Niño, con el rebaño". 

 

Esta estrofa ya la cantábamos bastante afónicos. Es un villancico que está bien si piensas 

en el Niño Jesús, pero si te pones a pensar en los pastorcillos te da un poco de mal rollo. Es lo 

que llama Paquito Medina un villancico deprimente. Y como es el autor, tendrá razón. Además, 

la sita es la que había compuesto la música y si la letra era deprimente no te quiero contar cómo 

era la música. Menos mal que los libros sólo tienen letras… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES POSLECTURA 

 

1) ¿Qué significan las palabras y las expresiones en negrita en el texto? Intenta explicar con tus 

propias palabras.  

villancico_____________________________________________________________________ 

zambomba___________________________________________________________________ 

meter la pata_________________________________________________________________ 

dar un mal rollo_______________________________________________________________ 

nos quitamos de líos___________________________________________________________ 

2) ¿Qué decidieron hacer en el colegio para dar la bienvenida al alcalde?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

1929, Salvador Dalí (Sin título) 

 

http://latrola.net/blok/imagenes-de-17-cuadros-de-salvador-dali 

 

 

http://latrola.net/blok/imagenes-de-17-cuadros-de-salvador-dali


158 
 

ANEXO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galo de Barcelos 

http://edu-portugueslinguaestrangeira.blogspot.pt/2010/04/cultural-lenda-do-galo-de-barcelos.html 

 

 

 

 

http://edu-portugueslinguaestrangeira.blogspot.pt/2010/04/cultural-lenda-do-galo-de-barcelos.html
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ANEXO 3 

 
El último mono   
 

 

Me llamo Manolito García Moreno, pero si 

tú entras a mi barrio y le preguntas al 

primer tío1
 que pase:  

—Oiga, por favor, ¿Manolito García 

Moreno?  

El tío, una de dos, o se encoge de 

hombros o te suelta:  

—Oiga, y a mí qué me cuenta.  

Porque por Manolito García Moreno no me 

conoce ni el Orejones López, que es mi mejor amigo, aunque algunas veces 

sea un cochino2
 y un traidor y otras, un cochino traidor, así, todo junto y 

con todas sus letras, pero es mi mejor amigo y mola un pegote3. En 

Carabanchel4, que es mi barrio, por si no te lo había dicho, todo el mundo 

me conoce por Manolito Gafotas5. Todo el mundo que me conoce, claro. Los 

que no me conocen no saben ni que llevo gafas desde que tenía cinco años. 

Ahora, que ellos se lo pierden.  

Me pusieron Manolito por el camión de mi padre y al camión le pusieron 

Manolito por mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo 

por su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea, que por si no lo 

sabe Steven Spielberg, el primer dinosaurio Velociraptor se llamaba Manolo, 

y así hasta nuestros días. Hasta el último Manolito García, que soy yo, el 

último mono. Así es como me llama mi madre en algunos momentos 

cruciales, y no me llama así porque sea una investigadora de los orígenes 

de la humanidad. Me llama así cuando está a punto de soltarme una galleta6
 

                                                           
1  tio – gajo     
2
 cochino - porco  

3
 mola un pegote – é muito fixe 

4
 Carabanchel- el barrio de Madrid  

5
 gafotas – “caixa de óculos”  

6
 galleta- palmada 
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o colleja7. A mí me fastidia8
 que me llame el último mono, y a ella le fastidia 

que en el barrio me llamen el Gafotas. Está visto que nos fastidian cosas 

distintas aunque seamos de la misma familia.  

A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el «Diego 

Velázquez», todo el mundo que es un poco importante tiene un mote9. 

Antes de tener un mote yo lloraba bastante. Cuando un chulito10
 se metía 

conmigo en el recreo siempre acababa insultándome y llamándome cuatro-

ojos o gafotas. Desde que soy Manolito Gafotas insultarme es una pérdida 

de tiempo. Bueno, también me pueden llamar Cabezón, pero eso de 

momento no se les ha ocurrido y desde luego yo no pienso dar pistas. Lo 

mismo le pasaba a mi amigo el Orejones López; desde que tiene su mote 

ahora ya nadie se mete con sus orejas. Hubo un día que discutimos a 

patadas cuando volvíamos del colegio porque él decía que prefería sus 

orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decía que prefería mis gafas a 

sus orejas de culo de mono. Eso de culo de mono no le gustó nada, pero es 

verdad. Cuando hace frío las orejas se le ponen del mismo color que el culo 

de los monos del zoo; eso está demostrado ante notario.  

La madre del Orejones le ha dicho que no se preocupe porque de mayor las 

orejas se encogen; y si no se encogen, te las corta un cirujano11
 y santas 

pascuas. La madre del Orejones mola un pegote porque está divorciada, y 

como se siente culpable nunca le levanta la mano al Orejones para que no 

se le haga más grande el trauma que le está curando la señorita Esperanza, 

que es la psicóloga de mi colegio. Mi madre tampoco quiere que me coja 

traumas pero, como no está divorciada, me da de vez en cuando una 

colleja, que es su especialidad. La colleja es una torta12
 que te da una 

madre, o en su defecto cualquiera, en esa parte del cuerpo humano que se 

llama nuca. No es porque sea mi madre, pero la verdad es que es una 

experta como hay pocas. A mi abuelo no le gusta que mi madre me dé 

collejas y siempre le dice: «Si le vas a pegar dale un poco más abajo, 

mujer, no le des en la cabeza, que está estudiando.»  

                                                           
7
colleja- calduço  

8 fastidia- aborrece  
9
 mote- alcunha 

10
 chulito – gajo, tipo, fulano 

11
 cirujano- cirurgião 

12
 torta- palmada 
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Mi abuelo mola, mola mucho, mola un pegote. Hace tres años se vino del 

pueblo y mi madre cerró la terraza con aluminio visto y puso un sofá cama 

para que durmiéramos mi abuelo y yo. Todas las noches le saco la cama. Es 

un rollo13
 mortal sacarle la cama, pero me aguanto muy contento porque 

luego siempre me da veinticinco pesetas en una moneda para mi cerdo —no 

es un cerdo de verdad, es una hucha14— y me estoy haciendo 

inmensamente rico. Hay veces que me llama el príncipe heredero porque 

dice que todo lo que tiene ahorrado de su pensión será para mí.  

A mi madre no le gusta que hablemos de la muerte, pero mi abuelo dice 

que en los cinco años de vida que le quedan piensa hablar de lo que le dé la 

gana. Mi abuelo siempre dice que quiere morirse antes del año 2000; dice 

que no tiene ganas de ver lo que pasará en el próximo siglo, que para siglos 

ya ha tenido bastante con éste. Está empeñado en morirse en 1999 y de la 

próstata, porque ya que lleva un montón de tiempo aguantando el rollo de 

la próstata, tendría poca gracia morirse de otra cosa.  

El Imbécil es mi hermanito pequeño, el único que tengo. A mi madre 

no le gusta que le llame el Imbécil; no hay ningún mote que a ella le 

haga gracia. Que conste que yo se lo empecé a llamar sin darme 

cuenta. No fue de esas veces que te pones a pensar con los puños 

sujetando la cabeza porque te va a estallar. Me salió el primer día 

que nació.  

Me llevó mi abuelo al hospital; yo tenía cinco años; me acuerdo porque 

acababa de estrenar mis primeras gafas y mi vecina la Luisa siempre decía: 

«Pobrecillo, con cinco años.» 

Bueno, pues me acerqué a la cuna15
 y le fui a abrir un ojo con la mano 

porque el Orejones me había dicho que si mi hermanito tenía los ojos rojos 

es que estaba poseído por el diablo.  

Yo fui a hacerlo con mi mejor intención y el tío se puso a llorar con ese 

llanto tan falso que tiene. Entonces todos se me echaron encima como si el 

poseído fuera yo y pensé por primera vez: « ¡Qué imbécil!», y es de esas 

cosas que ya no se te quitan de la cabeza. Así que nadie me puede decir 

que le haya puesto el mote aposta; ha sido él, que ha nacido para molestar 

                                                           
13

 rollo- chatice 
14

 hucha- mealheiro 
15

 una - berço 
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y se lo merece. Igual que yo me merezco que mi abuelo me llame: 

Manolito, el Nuevo Joselito: Porque mi abuelo me enseñó su canción 

preferida, que se llama Campanera, y que es una canción muy antigua, de 

cuando no había wáter en la casa de mi abuelo y la televisión era muda.  

Algunas noches jugamos a Joselito, que era el niño antiguo que la cantaba 

en el pasado, y yo le canto la canción y luego hago que vuelo y esas cosas, 

porque si no jugar a Joselito, una vez que acabas de cantar Campanera, se 

convierte en un rollo - repollo. Además, a mi abuelo se le saltan las 

lágrimas por lo antigua que es Campanera y porque el niño antiguo acabó 

en la cárcel; y a mí me da vergüenza que mi abuelo llore con lo viejo que es 

por el niño tan antiguo.  

Resumiendo, que si vas a Carabanchel y preguntas por Manolito, el Nuevo 

Joselito, tampoco te van a querer decir nada o a lo mejor16
 te señalan la 

cárcel de mi barrio, por hacerse los graciosos, que es una costumbre que 

tiene la gente. No sabrán quién es Manuel, ni Manolo, ni Manuel García 

Moreno, ni el Nuevo Joselito, pero todo el mundo te dará pelos y también 

señales de Manolita, más conocido a este lado del río Manzanares como 

Gafotas, más conocido en su propia casa «Ya ves tú quién fue a hablar: El 

último mono17». 

 

 

 

 

 
 

LINDO, E. (1994). Manolito Gafotas. Madrid: Alfaguara.  

 

                                                           
16

 a lo mejor- talvez 
17

 el último mono - la persona de menos importancia en un grupo 
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ANEXO 4 

 
 
La vergüenza de Madrid   

 
 

El otro día, la sita18
 Asunción entró en clase con una 

noticia muy grande que darnos. Se lo notamos nada 

más verla porque en vez de mandarnos callar a gritos 

como hace siempre, se sentó mientras nosotros 

terminábamos el recreo y se nos quedó mirando 

fijamente, la tía19. Nos cuesta bastante acabar con el 

recreo, llegamos del patío a clase y todavía se nos han quedado unas 

cuantas collejas20
 en el tintero para darle a nuestro compañero más querido 

y algunas sardinillas21. Sardinilla es una torta22
 rápida, como un latigazo23, 

que se le da a un enemigo o, en su defecto, amigo, en esa parte del cuerpo 

llamada culo. La sardinilla tiene un efecto quemador, y el que sufre la 

sardinilla se lleva la mano a esa parte del cuerpo llamada culo y dice 

"aichsss"; pero luego se recupera y sale corriendo detrás de ti, y más vale 

que te vayas al otro lado del Planeta Tierra, porque la sardinilla vengadora 

es terrible.   

Normalmente, el que reparte collejas y sardinillas es Yihad, porque es el 

que manda desde que empezamos el colegio, en aquellos años en que no 

teníamos uso de razón; pero nosotros (yo, el Orejones, etcétera), 

"modestamente", como diría Paquito Medina, también repartimos algunas. 

Últimamente lo hacemos de la siguiente manera: te acercas a tu amigo del 

alma y le das una colleja al bies mientras dices:  

                                                           
18 

sita - señorita 
19 

tía - gaja 
20

 colleja - calduço 
21

 sardinilla - palmada 
22 

torta – pancada, palmada 
23

 latigazo - golpe 
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"Taran tarateja... Colleja".  

Y tu amigo tiene todo el derecho del mundo a darte una toba24
 en la frente25

 

mientras contesta:  

"Taran taranrullo... Capullo26"  

Yo le he contado este juego a gente de otros barrios..., vamos, no a mucha 

gente, porque fuera de mi barrio sólo conozco a la gente que sale por la 

tele; pero un día tuve la oportunidad y se lo conté a un niño que se sentó a 

mi lado en el autobús y que era de un barrio que se llamaba Aluche27, y a 

ese niño concretamente no le hizo ninguna gracia. Me dijo que lo que ellos 

hacían en su colegio de Aluche era jugar al rescate, y cuando pillaban a 

alguien, en vez de agarrarlo, le pegaban un empujón para atrás y lo tiraban 

al suelo mientras gritaban: 

"¡Y qué me importa si tu culo explota!".  

El niño de Aluche se empezó a reír de una manera tan terrorífica que a la 

gente del autobús que iba amargada pensando en sus cosas le llamó la 

atención. Yo le tuve que decir que a mi concretamente lo que hacían en su 

colegio tampoco es que me pareciera de matarse de risa, y al final del viaje 

los dos nos despedimos con bastante educación -haciendo así un gesto con 

la cabeza, pero pensando que a lo mejor28 tendríamos que viajar más, ir de 

vez en cuando a los barrios de al lado, como Aluche o Carabanchel Bajo, 

para poder entender a niños de otros mundos (mundiales) y compartir sus 

culturas. 

Pues eso, que la sita aquel día entró con una noticia muy grande que 

darnos, pero no dijo nada; se sentó en su mesa, mientras nosotros nos 

dábamos las últimas collejas y sardinillas vengadoras de la mañana, 

saltábamos por los asientos y nos lanzábamos pelotillas de papel chupadas 

soplando por el canuto de un boli, cosas que, ya te digo, a nosotros nos 

hacen una gracia mortal (y a los de Aluche a lo mejor no). Y estábamos en 

esa actividad extraescolar, cuando Mostaza señaló a la sita y dijo:  

-¡Mirarla! ¿Qué la pasa? Y se oyó como un eco que decía:  

                                                           
24

 toba - murraça 
25

 frente - testa 
26

 capullo- dicho de una cosa: que está en sus comienzos y ya muestra lo que puede llegar a ser 
27 

Aluche - bairro de Madrid 
28 

a lo mejor - talvez 
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-¿Qué la pasa, qué la pasa?  

Y no era un eco, éramos nosotros, que también estábamos alucinados. La 

sita seguía a su bola29, y eso que nosotros seguíamos diciendo: "¿Qué la 

pasa?". La sita nos lleva años advirtiendo que se dice "¿qué le pasa?", pero 

es que a los niños de Carabanchel Alto no nos sale decir "¿qué-le-pasa?", 

aunque lo intentemos con toda la fuerza de nuestras gargantas. Aunque 

mentalmente estemos pensando "¿qué-le-pasa?", cuando vamos a decirlo 

nos sale "¿qué-la-pasa?" ¿Y por qué nos pasa esto? Académicos de todo el 

mundo han intentado descifrar este enigma sin éxito. Allá ellos con su 

enigma. A nosotros los enigmas nos chupan un pie30. 

La sita parecía que no se daba cuenta de que nos habíamos callado y la 

estábamos mirando con nuestras bocas abiertas, y que Mostaza la seguía 

señalando con el brazo levantado, que parecía la estatua de Cristóbal Colón, 

sin moverse, paralizado, sólo de vez en cuando sorbía la nariz para echarse 

los mocos31 para dentro, porque Mostaza casi siempre tiene unos mocos a 

medio caer, y cuando no los tiene es que ha conseguido metérselos durante 

un rato. La sita miraba al infinito y sonreía como si en vez de estar en 

nuestra clase estuviera ya jubilada32 dando vueltas por España en un 

autobús del Imserso33, que dice que es lo que piensa hacer en cuanto nos 

pierda de vista.  

No sabíamos si despertarla o dejarla vivir aquel sueño dorado. Al fin y al 

cabo, siempre habíamos soñado con un tipo de señorita así, una señorita 

que pensara en sus cosas mientras nosotros pensábamos en las nuestras. 

Pero como somos unos niños bastante complicados, decidimos despertarla. 

Paquito Medina se acercó y dijo bajito:  

-Señorita, señorita...  

Pero nada, ella a lo suyo. Se echó a reir un poquito, como si alguien le 

estuviera contando alguna gracia. A nosotros esto ya nos empezó a dar un 

poco más de miedo. "¡Dios mío, ha perdido la cabeza!", pensamos todos 

súper al unísono. Entonces Yihad, que tiene métodos más terribles de 

                                                           
29

 seguia su bola - estava na sua 
30

 chupan un pie- pouco importan 
31

 mocos - macacos 
32

 jubilada - reformada 
33

 Imserso- Segurança Social 
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despertar a las maestras, cogió con todo el morro34 el pito que la sita lleva 

colgado de un cordón y pegó un silbido que a nosotros nos hizo correr hacia 

nuestros sitios como si nos hubiera saltado un resorte, y a la sita la hizo 

levantarse de su silla y mirarnos como si fuera la primera vez que nos tenía 

delante de los ojos. 

-¡Así me gusta, delincuentes! -nos dijo, paseándose entre los pupitres35, con 

una pinta de supergenerala y nosotros de soldados que van a ir a la guerra. 

-¡Así me gusta, que no haga falta que yo os mande sentar para que os 

sentéis, que no haga falta que yo os mande callar para que os calléis, que 

no haga falta que yo os mande estudiar para que estudiéis! Mostaza, 

límpiate los mocos. ¡Niños del mañana, niños que sean el orgullo y el 

ejemplo de esta ciudad! Vosotros, delincuentes, erais, hasta hace media 

hora que empezó el recreo, la vergüenza de Madrid, pero todo esto se va a 

arreglar en los próximos 15 días.  

¿Por qué?, nos preguntamos los unos a los otros, porque a nosotros no nos 

importa ser la vergüenza de Madrid, ya estábamos acostumbrados.  

-Os preguntaréis por qué vais a sufrir esa transformación... 

Pues sí, nos lo preguntábamos bastante.  

-Os lo diré. De aquí a 15 días os vais a convertir en los niños ejemplo no 

sólo de Carabanchel Alto, no sólo de Madrid, sino de toda España...  

-¡Ooooohhhhh! -dijeron nuestras bocas a la vez.  

-Dentro de 15 días vamos a recibir una visita muy importante, y tenemos 

que dar la talla36. Habéis sido elegidos entre todos los colegios de Madrid 

para recibir una gran visita navideña...  

-¡Los Reyes Magos! -dijo el Orejones, que a estas alturas ya ha escrito cinco 

cartas.  

-¡Nada de Reyes Magos, que no tenéis en la cabeza más que caprichos y 

consumismo! Alguien más importante que los Reyes Magos.  

                                                           
34

 con todo el morro - descaradamente 
35

 pulpitres- carteiras 
36

 dar la talla – estar a altura 



167 
 

-¡Los Reyes de España! -lo dijo Arturo Román, pero la verdad es que era lo 

que todos estábamos pensando.  

-No, por Dios, dejaos de reyes, que no son reyes. Va a venir a visitarnos 

una autoridad muy importante.  

-¡Clinton! -gritó Paquito Medina, que es el que más entiende de política 

internacional. 

A nosotros nos pareció una buena idea.  

-Sí, hombre -dijo la sita bajándonos de la nube -, no tiene otra cosa que 

hacer Clinton que venir a veros a vosotros.  

-¿Pues quién? -dijimos.  

-Os va a venir a ver... ¡el alcalde de Madrid! A ver, quién me dice cómo se 

llama el alcalde de Madrid -preguntó la sita con una sonrisa.  

Se hizo un silencio aterrador y bastante sepulcral.  

-Va a ser un trabajo duro -dijo la sita. Pero juro ante Dios que os prepararé 

a fondo para que el alcalde nunca pueda olvidar esta visita 

 

 

 

 

 

LINDO, E. (2005). Manolito tiene un secreto. Madrid: 

Alfaguara. 
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                                          ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE BUCELAS 

ANO LECTIVO 2011 / 2012 
ESPANHOL – 9º ANO, 1.º PERÍODO, Dezembro 

PRUEBA DE EVALUACIÓN  

 
Nombre: _____________________________________________Nº:______________ 

Clase: _________________    Fecha _______________________  

Calificación: __________________   Enc. Educação: _______________ 
 

 
 

GRUPO I – Comprensión oral 

1. Escucha a un alumno, hablando sobre el libro Sin noticias de 
Gurb de Eduardo Mendoza y di si las afirmaciones son verdaderas 
o falsas.   

 
 

 V F 

1. Este libro nos cuenta la historia de tres marcianos que viajan a la 

Tierra en misión de estudiar a los habitantes de este planeta.   

  

2. Al llegar a la Tierra Gurb desaparece.    

3.  El marciano come muy poco.    

4. El extraterrestre alquila  un piso.    

5. Su vecina, de quién se enamora, es divorciada y tiene un hijo.    

6. Su vecina le ignora.    

7. El marciano se torna el dueño de un bar y tiene mucho éxito.    

8. Al final los extraterrestres deciden quedarse en la Tierra.   

9. El extraterrestre se queda solo en este planeta porque Gurb 

desaparece otra vez.  

  

10.  En este libro se describen las costumbres de los habitantes de 
Barcelona desde el punto de vista de un marciano.  

  

 
2. Responde a esta pregunta.  

 
¿Cuáles son los valores principales del libro Sin noticias de Gurb? 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=594519
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GRUPO II – Lectura comprensiva  

 

1. Lee el texto de Manuel Vicent, novelista y periodista español. 
 

                                    EL SEMÁFORO 

 

Esa chica de azul que espera ahí enfrente en el semáforo ¿quién 

será?, ¿de dónde vendrá?, ¿adónde irá con el bolso en bandolera? Parece 

vulgar. No sé nada de ella. Por la calle, entre los dos, pasa un furgón de 

policía y el aire de la ciudad se rasga con sirenas de ambulancia. La chica 

será secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o profesora. En el bolso 

llevará un lápiz de labios, un peine, pañuelos de papel, un bono de autobús, 

polvos para la nariz y una agenda con el teléfono de unos primos del 

pueblo, de algún amigo, de algún amante. ¿Cuántos amores frustrados 

habrá tenido? Hay un rumor de motores. La joven me ve desde la otra 

acera1 y probablemente también estará pensando algo de mí. Creerá que 

soy agente de seguros, un tipo calvo, muy maduro, con esposa y tantos 

hijos o que tengo un negocio de peletería, un llavero en el bolsillo, un carné 

de identidad, una úlcera de estómago y 2.500 pesetas en la cartera. Se 

oyen violentos chirridos2 de caucho. 

El semáforo aún está en rojo. 

Lleva un abrigo azul. Parece un poco frágil y vulgar. No sé nada de 

ella. Desde el otro bordillo la chica también me observa. ¿Qué estará 

imaginando? Que soy un sujeto anodino3, operado de apendicitis, con 

muchas letras de cambio firmadas para comprar un vídeo. Finalmente huye 

el último coche y el semáforo se abre. Por el paso de peatones la chica 

avanza hacia mí y yo voy hacia ella. Los dos, al cruzarnos, sorbemos 

nuestro rostro anodino4 con una mirada y al llegar cada uno a la acera 

contraria ya para siempre nos hemos olvidado. En la ciudad se oyen sirenas 

de ambulancia. 

  Manuel Vicent 

 

                                                           
1  acera- orilla de la calle o de otra vía pública particularmente destinada para el tránsito de 
la gente que va a pie 
2chirrido -  sonido agudo, continuado y desagradable 
3
 anodino - poco elegante o que no destaca por nada especial 
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2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 V F 

1. El hombre ya conoce a la chica.    

2. La chica lleva un bolso.    

3. La chica es muy bonita.   

4. El hombre no tiene pelo.    

5. La chica y el hombre se cruzan y se hablan.    

 

3. Contesta a las siguientes preguntas. 

1) ¿Dónde se encuentra el narrador? 

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

2) ¿Qué sabe el narrador de la chica que está en la otra acera? 

_________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3)  ¿Qué se imagina de ella? 

_________________________________________________________

______________________________________________________ 

4) ¿Nos dice el narrador cómo es él? ¿Qué nos dice exactamente? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5) Finalmente ¿cuándo se cruzan? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4. Localiza en el texto las expresiones equivalentes. 

 

un ruido de motores (1 párrafo)_____________________________ 

que no tiene pelo (1 párrafo)_____________________________ 

viejo (1 párrafo)________________________________ 

el semáforo cambia de color (2 párrafo)__________________________ 

 

 

GRUPO III – Funcionamiento de la lengua. 
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1. Imagina que un mes después el narrador del relato El Semáforo   

está acordándose  de  la chica que vio aquel día.  A partir de 

estas oraciones escribe las hipótesis  que el autor haría un mes 

después.  

 

El narrador está haciendo suposiciones  sobre la chica que estaba enfrente 

en el semáforo: 

1) ¿Quién será? 

2) ¿De dónde vendrá?  

3) ¿A dónde irá con el bolso en bandolera? 

4) La chica será secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o 

profesora. 

5) En el bolso llevará un lápiz de labios, un peine, pañuelos de 

papel… 

6) ¿Cuántos amores frustrados habrá tenido? 

7) ¿Estará pensando algo de mí? 

8) ¿Creerá que soy agente de seguros…? 

9) ¿Qué estará imaginando? 

 

 El narrador piensa un mes después: 

1) ____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________ 

3) _____________________________________________________ 

4) _____________________________________________________ 

5) _____________________________________________________ 

6) _____________________________________________________ 

7) _____________________________________________________ 

8) _____________________________________________________ 

9) _____________________________________________________ 

 

1. Forma el condicional simple.        

      SALIR 

Yo   

Tú  
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Él, ella, usted  

Nosotros, -as  

Vosotros, -as  

Ellos, ellas, ustedes  

 

2. Completa con la forma correcta del condicional simple.  

1) ¿_______________________ (Gustar, a ti) venir conmigo al baile de 

San Valentín? 
 

2) Anoche __________________________ (ser) las doce y media 

cuando Juan llegó a casa.  
 

3) ______________________________ (Encantar, a mí) vivir en una 
casa de playa.  
 

4) ¿______________________________ (Importar, a vosotros) no 
hablar tan alto? 

 
5) ______________________________ (Tener, nosotros) que llamar a 

María, hace meses que no hablamos con ella.  

 

3. Sustituye los verbos en negrita por un sinónimo. Conjuga el 

verbo en su forma correcta del condicional simple.  

 

 
 

 

1) No entiendo cómo pudo perderse Melisa. No saber el camino. 
 

_____________________________________________________ 
 

2) ¡Qué enfadada estaba Sara! ¿Nos escuchar cuándo estábamos 

hablando de ella?  
 

_____________________________________________________ 
3) ¿Qué raro? Ayer Amanda no se presentó al examen. Ignorar que 

lo habían cambiado el día.  

 
_____________________________________________________ 

4) ¿A qué hora acabó la peli anoche? ¿Acabar por lo menos a la 
una? 
 

_____________________________________________________ 
5) ¿Te fijaste? El otro día Juan y Pedro no redirigieron la palabra. 

¿Continuar enfadados?  
_____________________________________________________ 

oír desconocer  conocer  terminar  seguir 
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GRUPO IV – Expresión escrita 

 

1. Imagina ahora que eres el/la protagonista de la historia que nos 
cuenta Manuel Vicent. Imagina que el otro día enfrente de ti, al otro 

lado de la calle, en el semáforo, te encontraste con alguna de estas 
personas que ves aquí. ¿Qué pensarías sobre ella? Escribe tu propio 

texto, con por lo menos 80 palabras, contando una historia así. 
Realiza hipótesis acordándote de UNA de estas personas que 
encontraste.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE BUCELAS 
2º TESTE DE AVALIAÇÃO, 1º PERÍODO 2011/12 - MATRIZ 

ESPAÑOL – NIVEL A2/B1 

 

DESTREZAS  ESTRUCTURA TIPOLOGÍA DE 

EJERCICIOS 

PUNTUACIÓN TOTAL 

Grupo I 

Comprensión 

auditiva 

1 Verdadero o falso 1 x 10 10 puntos 

2 
Responde a esta 

pregunta 
5 5 puntos 

Grupo II 

Comprensión 

lectora 

1 Verdadero o falso 

 

5 x 1 

 

5 puntos 

2 
Preguntas de 

interpretación 
4 x 5 20 puntos 

3 Sinónimos  1 x 4   4 puntos 

Grupo III 

Funcionamiento 

de la lengua 

1 
Realizar hipótesis sobre 

el pasado 
1 x 9 9 puntos 

2 
El condicional Simple 

/verbo irreg. SALIR 
1 x 6   6 puntos 

3 El Condicional simple  1 x 5 5 puntos 

4 
Sinónimos/el condicional 

simple  
1 x 6  6 puntos 

Grupo IV 

Escribe un texto 

narrativo, 

empleando las 

reglas de 

organización 

textual y func. de 

la lengua 

  1 

¿Qué pensarías sobre 

una de las personas en la 

foto? 

30 30 puntos 

 100 puntos 
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CLAVE 
ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE BUCELAS 

ANO LECTIVO 2011 / 2012 
ESPANHOL – 9º ANO, 1.º PERÍODO, Dezembro 

PRUEBA DE EVALUACIÓN  

 
Nombre: _____________________________________________Nº:______________ 

Clase: _____________    Fecha: _______________________  

Calificación: __________________   Enc. Educação: ________________ 
 

 

GRUPO I – Comprensión oral 

1. Escucha a un alumno, hablando sobre el libro Sin noticias de 
Gurb de Eduardo Mendoza y di si las afirmaciones son verdaderas 

o falsas.   
 

 
 V F 

1. Este libro nos cuenta la historia de tres marcianos que viajan a la 

Tierra en misión de estudiar a los habitantes de este planeta.   

 X 

2. Al llegar a la Tierra Gurb desaparece.  X  

3.  El marciano come muy poco.   X 

4. El extraterrestre alquila  un piso.   X 

5. Su vecina, de quién se enamora, es divorciada y tiene un hijo.  X  

6. Su vecina le ignora.  X  

7. El marciano se torna el dueño de un bar y tiene mucho éxito.   X 

8. Al final los extraterrestres deciden quedarse en la Tierra. X  

9. El extraterrestre se queda solo en este planeta porque Gurb 
desaparece otra vez.  

X  

10.  En este libro se describen las costumbres de los habitantes de 
Barcelona desde el punto de vista de un marciano.  

X  

 
2. Responde a esta pregunta.  

 
¿Cuáles son los valores principales del libro Sin noticias de Gurb? 

 

_Los valores principales del libro son la amistad y el amor a la Tierra.____ 

 

 

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=594519
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GRUPO II – Lectura comprensiva  

 

1. Lee el texto de Manuel Vicent, novelista y periodista español. 
 

EL SEMÁFORO 

 

Esa chica de azul que espera ahí enfrente en el semáforo ¿quién 

será?, ¿de dónde vendrá?, ¿adónde irá con el bolso en bandolera? Parece 

vulgar. No sé nada de ella. Por la calle, entre los dos, pasa un furgón de 

policía y el aire de la ciudad se rasga con sirenas de ambulancia. La chica 

será secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o profesora. En el bolso 

llevará un lápiz de labios, un peine, pañuelos de papel, un bono de autobús, 

polvos para la nariz y una agenda con el teléfono de unos primos del 

pueblo, de algún amigo, de algún amante. ¿Cuántos amores frustrados 

habrá tenido? Hay un rumor de motores. La joven me ve desde la otra 

acera1 y probablemente también estará pensando algo de mí. Creerá que 

soy agente de seguros, un tipo calvo, muy maduro, con esposa y tantos 

hijos o que tengo un negocio de peletería, un llavero en el bolsillo, un carné 

de identidad, una úlcera de estómago y 2.500 pesetas en la cartera. Se 

oyen violentos chirridos2 de caucho. 

El semáforo aún está en rojo. 

Lleva un abrigo azul. Parece un poco frágil y vulgar. No sé nada de 

ella. Desde el otro bordillo la chica también me observa. ¿Qué estará 

imaginando? Que soy un sujeto anodino3, operado de apendicitis, con 

muchas letras de cambio firmadas para comprar un vídeo. Finalmente huye 

el último coche y el semáforo se abre. Por el paso de peatones la chica 

avanza hacia mí y yo voy hacia ella. Los dos, al cruzarnos, sorbemos 

nuestro rostro anodino4 con una mirada y al llegar cada uno a la acera 

contraria ya para siempre nos hemos olvidado. En la ciudad se oyen sirenas 

de ambulancia. 

  Manuel Vicent 

                                                                 
1acera- orilla de la calle o de otra vía pública particularmente destinada para el tránsito de la 

gente que va a pie 

2
chirrido -  sonido agudo, continuado y desagradable 

3
 anodino - poco elegante o que no destaca por nada especial 
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2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

 V F 

1. El hombre ya conoce a la chica.   X 

2. La chica lleva un bolso.  X  

3. La chica es muy bonita.  X 

4. El hombre no tiene pelo.  X  

5. La chica y el hombre se cruzan y se hablan.   X 

 

3. Contesta a las siguientes preguntas. 

1) ¿Dónde se encuentra el narrador? 

___El narrador se encuentra  enfrente en el semáforo.__________________ 

2) ¿Qué sabe el narrador de la chica que está en la otra acera? 

___El narrador no sabe nada de ella._____________________________ 

3)  ¿Qué se imagina de ella? 

__Se imagina que podrá ser secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o 

profesora. Imagina también las cosas que podrá llevar en su bolso.__________ 

4) ¿Nos dice el narrador cómo es él? ¿Qué nos dice exactamente? 

__No nos dice directamente como es él pero nos dice que la chica podrá estar 

pensando de él: un tipo calvo, muy maduro, con esposa y tantos hijos…_______   

5) Finalmente ¿cuándo se cruzan? 

__Se cruzan en el paso de peatones  cuando el semáforo se abre.______________ 

 

4. Localiza en el texto las expresiones equivalentes. 

 

un ruido de motores (1 párrafo)____rumor__________________ 

que no tiene pelo (1 párrafo)______calvo___________________ 

viejo (1 párrafo)______muy maduro_________________________ 

el semáforo cambia de color (2 párrafo)___el semáforo se abre____ 

 

GRUPO III – Funcionamiento de la lengua. 

 

1. Imagina que un mes después el narrador del relato El Semáforo   

está acordándose  de  la chica que vio aquel día.  A partir de 
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estas oraciones escribe las hipótesis  que el autor haría un mes 

después.  

 

El narrador está haciendo suposiciones  sobre la chica que estaba enfrente 

en el semáforo: 

1) ¿Quién será? 

2) ¿De dónde vendrá?  

3) ¿A dónde irá con el bolso en bandolera? 

4) La chica será secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o 

profesora. 

5) En el bolso llevará un lápiz de labios, un peine, pañuelos de 

papel… 

6) ¿Cuántos amores frustrados habrá tenido? 

7) ¿Estará pensando algo de mí? 

8) ¿Creerá que soy agente de seguros…? 

9) ¿Qué estará imaginando? 

 

 El narrador piensa un mes después: 

1) ___ ¿Quién sería?_____________________________________ 

2) ___ ¿De  dónde vendría?_________________________________ 

3) __ ¿A dónde iría con el bolso en bandolera?   __________________ 

4) ___La chica sería secretaria, enfermera, ama de casa, camarera o 

profesora.__  

5) __En el bolso levaría un lápiz de labios, un peine, pañuelos de papel… 

6) ___ ¿Cuántos amores frustrados habría tenido?______________________ 

7) ___¿Estaría pensando algo de mí?_________________________________ 

8) ______ ¿Creería que soy agente de seguros…?_______________________ 

9) ____ ¿Qué estaría imaginando?___________________________________ 

 

1. Forma el condicional simple.        

      SALIR 

Yo  saldría 

Tú saldrías 

Él, ella, usted saldría 
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Nosotros, -as saldríamos 

Vosotros, -as saldríais 

Ellos, ellas, ustedes saldrían 

 

2. Completa con la forma correcta del condicional simple.  

1) ¿____Te gustaría___ (Gustar, a ti) venir conmigo al baile de San 

Valentín? 
 

2) Anoche _______serían_______ (ser) las doce y media cuando Juan 

llegó a casa.  
 

3) _Me encantaría______ (Encantar, a mí) vivir en una casa de playa.  

 

4) ¿_Os importaría ____ (Importar, a vosotros) no hablar tan alto? 

 

5) __Tendríamos ___ (Tener, nosotros) que llamar a María, hace meses 

que no hablamos con ella.  

 

3. Sustituye los verbos en negrita por un sinónimo. Conjuga el 

verbo en su forma correcta del condicional simple.  

 
 

 
 

1) No entiendo cómo pudo perderse Melisa. No saber el camino. 
 

__No conocería el camino._________________________________ 

 

2) ¡Qué enfadada estaba Sara! ¿Nos escuchar cuándo estábamos 
hablando de ella?  

 

_ ¿Nos oiría cuando  estábamos hablando de ella? ________________ 

 
3) ¿Qué raro? Ayer Amanda no se presentó al examen. Ignorar que 

lo habían cambiado el día.  
 

__Desconocería que habían cambiado el día.____________________ 

 
4) ¿A qué hora acabó la peli anoche? ¿Acabar por lo menos a la 

una? 

 

__ ¿Terminaría por lo menos a la una?________________________ 

5) ¿Te fijaste? El otro día Juan y Pedro no se dirigieron la palabra. 

¿Continuar enfadados?  

              _ ¿Seguirían enfadados?_____________________________ 

oír desconocer  conocer  terminar  seguir 
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GRUPO IV – Expresión escrita 

 

1. Imagina ahora que eres el/la protagonista de la historia que nos 
cuenta Manuel Vicent. Imagina que el otro día enfrente de ti, al otro 

lado de la calle, en el semáforo, te encontraste con alguna de estas 
personas que ves aquí. ¿Qué pensarías sobre ella? Escribe tu propio 

texto, con por lo menos 80 palabras, contando una historia así. 
Realiza hipótesis acordándote de UNA de estas personas que 
encontraste.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 
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Cuestionario para el alumno 

 
 

Nombre y apellido: ................................................................................................................................................. 

Clase: ............................ Año: ……………..…..  Fecha: .......................................................................................   

Sexo: …….. Edad: …... País de origen: …………………….…   Lengua materna:……………………………... 

 

SOBRE TI 

1. ¿Dónde vives actualmente? …………………………..………………………………………………. 

2. ¿Con quién vives? ………………………………………………………………………….…………. 

3. ¿Has vivido en otros países?  Sí        ¿En cuál/(es)?………………………….……………   No  

4. ¿Has estado en algún país de habla hispana? , ¿en cuál/es?....................................................................... 

¿Cuál fue el motivo?................................................................................................................................... 

5. ¿Qué lenguas hablas con…?   tu madre:………………….…………. tu padre:…………….…………. 

6. ¿Hablas otras lenguas?................................................................................................................................. 

7. ¿Te gusta aprender las lenguas extranjeras? ............................................................................................... 

SOBRE TU FAMILIA 

8. País de origen: de tu padre:………………...…….… de tu madre:…………………………….………… 

9. Nivel de instrucción de…        tu padre:….…………………. tu madre:………..………………………... 

10. Profesión de… tu padre…………………................  tu madre……………………………………………       

 

11. ¿Qué te gusta más en las clases de lenguas 

extranjeras?    Señala sólo una casilla.      

       

 

                          ENCUESTA SOBRE LECTURA    

I. Hábitos lectores  

a) ¿Te gusta leer?                                                                                

12.  ¿Qué te gusta menos en las clases de 

lenguas extranjeras? Señala sólo una casilla.        

 

 

 

 

 

Mucho    Regular    Casi nada    Nada    No sabes o no contestas     

b) ¿Cuántos libros tienes en tu casa? 

Menos de 5    Entre 5 y 20    Entre 20 y 50    Entre más de 100    No sabes o no contestas    

c) Los libros que lees generalmente … 

Los compras    Te los regalan   Suelen ser prestados    Busco en la biblioteca   Son  e - books    

d) ¿Normalmente terminas los libros que empiezas a leer? 

Siempre   Casi siempre   Nunca   No sabes o no contestas  

e) ¿Cuántos libros te recomiendan los profesores y profesoras de tu escuela para que leas en tu tiempo libre? 

Muy pocos      Pocos     Algunos         Bastantes        Muchos   No sabes o no contestas     
f) ¿Lees los libros que te recomiendan tus profesores y profesoras?  

        Me gusta… 

1. Leer  

2. Escribir  

3. Hablar  

4. Escuchar  

        No me gusta… 

1. Leer  

2. Escribir  

3. Hablar  

4. Escuchar  
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 Nunca  Casi nunca  Algunas veces   Frecuentemente  Muy frecuentemente   No sabes o no contestas  

 

II. Frecuencia lectora  

g) ¿Con que frecuencia lees obras de carácter literario?      

  Habitualmente    De vez en cuando   Muy raramente   Nunca   No sabes o no contestas   

h) ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a lectura diariamente?  

Menos de una hora         Más de una hora      De dos a tres horas    No sabes o no contestas        

 

III. Experiencia  lectora  

 

i) ¿En casa cuando tenías menos edad…            Siempre                  Algunas  veces             Nunca                                                                         

 te leían libros?                                                                                                            

 te compraban o regalaban libros?                                                                                 

 preguntaban por lo que leías?                                                                                   

 

j) Y ahora, en casa,…                                              Siempre                  Algunas  veces             Nunca                                                                         

 ¿te compran o regalan libros?                                                                                        

 ¿te recomiendan libros?                                                                                               

 ¿se interesan por lo que lees?                                                                                       

 ¿se habla de libros?                                                                                                      

 

k) ¿Cuáles son tus tres escritores favoritos? 

1. …………………………………………    2. …………………………………   3. …………………………………. 

l) ¿Si actualmente estás leyendo algún libro, podrías indicar el autor y el título?  

Autor:…………………………………………………….Título: ………………………………………………...………… 

m) ¿Qué tipo de lectura prefieres?   

Poesía   Narrativa   Teatro    Libros científicos   Periódicos    Revistas   Otros   

n) ¿Hablas con alguien sobre los libros que lees? 

Siempre   Casi siempre   A veces  Nunca   No sabes o no contestas  

o) ¿Cuál es el principal motivo por el que crees que es importante leer? (señala sólo una respuesta) 

Porque aprendo mucho               

Porque me ayuda a imaginar cosas o situaciones    

Porque me enseña a expresarme mejor         

Porque me hace sentir bien      

Porque aprendo lo que significan muchas palabras      

 Porque me hace progresar en los aprendizajes escolares         

 No es importante leer                                       
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           APÊNDICE IV 
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    ESPANÕL – 9º CURSO – NIVEL DE DOMINIO (MCER): A2/B1 

Ficha de autoevaluación de la unidad ¿Y tú qué harías? 

 
1. ¿Qué he aprendido? ___________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos verbos irregulares en el condicional he aprendido? Escribo aquí tres: 

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué ha sido lo más difícil? 

______________________________________________________________________________ 

4. Creo que: 

a. …la formación del condicional simple es muy complicada                                                               

b. …en esta unidad se trataron los usos del condicional de una manera clara                      

c. …son necesarios más ejemplos para poder entender mejor sus usos                     

5. ¿Qué tengo que mejorar?          

____________________________________________________________________________                         

6. Trabajar con los textos literarios de esta unidad didáctica me ha ayudado a: 

 seguir aprendiendo la lengua de una manera divertida.                              sí       no   

 conocer nuevos ámbitos culturales del mundo hispano                              sí       no   

 aprender nuevo vocabulario de una manera reflexiva y creativa                 sí       no   

 reforzar las estructuras gramaticales que ya conocía                                  sí       no   

  gustar un poco más de la literatura                                                              sí       no   

7. En esta unidad la actividad que me ha gustado más es: 

  visualización y comentario del cuadro de Salvador Dalí                                                    

  lectura del poema “Instantes”                                                                                            

 lectura del fragmento del texto teatral de Azorín                                                                

 lectura de la Leyenda del gallo de Barcelos                                                                          

 lectura del fragmento de la novela Sin noticias de Gurb                                                                                            

 lectura de los capítulos del libro Manolito Gafotas y Manolito tiene un secreto                                                                                            
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 visualización de los fragmentos de la serie de televisión Manolito Gafotas                                           

8. ¿En mí opinión, leer fue divertido?                                                                           Sí     No  

 

9. Escribo el título de un libro, referido en esta unidad, que me gustaría leer entero: 

______________________________________________________________________________ 
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               Grelha de avaliação de produção escrita - Primeira aula             ANEXO I 
 

 

 

 

Nº Nombre Fidelidad al 

tema 

 

Cumplimento de 

todos los puntos 

de la tarea. 

Registro 

apropiado 

Coherencia/ 

Cohesión 

Gramática/ 

Vocabulario 

Total Calificación 

  25% 25% 25% 25% 100%  

1 Ana F. 25% 20% 20% 10% 75% Satisfaz 

2 Beatriz _____ _______ _____ _____ 0 _______ 

3 Daniela S. 25% 15% 20% 8% 68% Satisfaz 

4 Débora G. _____ _______ _____ _____ 0 _______ 

5 Filipa F. 25% 20% 20% 10% 75% Bom 

6 Gonçalo 20% 15% 15% 10% 60% Satisfaz 

7 Inês G. 25% 20% 20% 15% 80% Bom 

8 Inês R. 20% 15% 15% 10% 60% Satisfaz 

9 Inês S.       

10 Jorge A. 20% 15% 15% 8% 58% Satisfaz Pouco 

11 Júlio A. 20% 10% 15% 8% 53% Satisfaz Pouco 

12 Madalena 25% 25% 25% 20% 95% Muito Bom 

13 Marcos V. 25% 25% 20% 20% 90% Muito Bom 

14 Marina S. 25% 25% 20% 10% 80% Bom 

15  Patrícia  20% 20% 15% 10% 65% Satisfaz 

16 Pedro F. _____ _______ _____ _____ 0  

17 Pedro C. _____ _______ _____ _____ 0  

18 Renato  _____ _______ _____ _____ 0  

19 Ricardo _____ _______ _____ _____ 0  

20 Rúben _____ _______ _____ _____ 0  

21 Rui  25% 20% 15% 10% 70% Bom 

22 Yaucika 25% 20% 15% 15% 75% Bom 

23 Fábio Faltou ------- -------- -------- -------- --------- 
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                    Grelha de avaliação de produção escrita – Terceira aula                       ANEXO II 

 
 

Nº Nombre Fidelidad al 

tema 

 

Cumplimento de 

todos los puntos 

de la tarea. 

Registro 

apropiado 

Coherencia/ 

Cohesión 

Gramática/ 

Vocabulario 

Total Calificación 

  25% 25% 25% 25% 100%  

1 Ana F. ____ ____ _____ _____ 0 _____ 

2 Beatriz ____ ____ _____ _____ 0 _____ 

3 Daniela S. ____ ____ _____ _____ 0 _____ 

4 Débora G. 25% 23% 15% 10% 73% Bom 

5 Filipa F. 15% 15% 15% 10% 55% Satisfaz Pouco 

6 Gonçalo 20% 20% 15% 15% 70% Bom 

7 Inês G. 20% 20% 15% 10% 65% Satisfaz 

8 Inês R. 15% 15% 15% 10% 55% Satisfaz Pouco 

9 Inês S.       

10 Jorge A. 20% 20% 15% 10% 65% Satisfaz 

11 Júlio A. 25% 15% 15% 10% 65% Satisfaz  

12 Madalena 25% 25% 25% 20% 95% Muito Bom 

13 Marcos V. 25% 20% 15% 10% 70% Bom 

14 Marina S. 25% 25% 25% 20% 95% Bom 

15  Patrícia  25% 23% 15% 10% 73% Muito Bom 

16 Pedro F. 20% 20% 10%  8% 58% Satisfaz Pouco 

17 Pedro C. ____ ____ _____ _____ 0 _____ 

18 Renato  25% 15% 15% 10% 65% Satisfaz  

19 Ricardo 20% 20% 10%  8% 58% Satisfaz Pouco 

20 Rúben 25% 20% 15% 10% 70% Bom 

21 Rui  20% 20% 15% 10% 65% Satisfaz 

22 Yaucika 20% 20% 15% 15% 70% Bom 

23 Fábio Faltou ------- ------- -------- -------- --------- 
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                          Grelha de avaliação / Produção oral                              ANEXO III 

        

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

Alumno 

 

Cumplimento 

de las  

funciones  
 

(consigue 

exprimir lo 

esencial) - 

20%                                              

 

Adecuación 

a la 

situación                               
 

(Evidencia 

de la 

preparación - 

Pesquisa) – 

10% 

 

Coherencia y 

organización  
 

(las ideas no 

se contradicen  

y  son 

organizadas) – 

15%              

 

Cohesión 

 

(utiliza los 

conectores 

más 

frecuentes 

para 

relacionar 

enunciados) – 

15%                       

 

Fluencia  
 

(se expresa de 

forma fluente)  

- 20%                                          

                                    

Riqueza 

Lingüística 
(posee los 

medios  

lingüísticos 

para 

expresarse y 

un bueno 

repertorio de 

vocabulario 

elementar) – 

20% 

 

Total 

1.Ana  --- --- --- --- --- -- 0 

2. Beatriz --- --- --- --- --- -- 0 

3. Daniela 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 

4. Débora --- --- --- --- --- -- 0 

5. Filipa 9% 10% 9% 8% 10% 8% 54% 
6. Gonçalo 9% 10% 9% 8% 10% 10% 56% 

7. Inês 10% 10% 13% 13% 10% 10% 66% 
8. Inês R. 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 

9. Inês S.        
10.Jorge  10% 10% 5% 5% 5% 5% 50% 

11.Júlio  10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 

12. Madalena 20% 10% 15% 15% 17% 17% 94% 

13.Marcos  15% 10% 15% 15% 13% 13% 79% 
14.Marina  10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 

15 Patrícia  10% 8% 10% 10% 10% 10% 58% 
16.Pedro F. 8% 7% 10% 10% 8% 9% 52% 

17. Pedro C. --- --- --- --- --- -- 0 

18. Renato 8% 7% 10% 10% 8% 9% 52% 

19. Ricardo 8% 7% 10% 10% 8% 8% 51% 

20.Rúben 15% 10% 10% 10% 10% 10% 63% 

21. Rui  --- --- --- --- --- -- 0 
22.Yaucika 10% 10% 10% 10% 10% 10% 60% 

Eficacia Comunicativa  Nivel Discursivo  Uso de Lengua  
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                                            Grelha de avaliação / Tarefa final                             ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nombre Fidelidad al tema 
 

Coherencia/ 
Cohesión 

Gramática/ 
Vocabulario 

Creatividad Total Calificación 

  25% 25% 25% 25% 100%  

1 Ana F. ___ ___ ____ ____ 0  

2 Beatriz ___ ___ ____ ____ 0  

3 Daniela S. 20% 20% 8% 10% 58% Satisfaz Pouco  

4 Débora G. ___ ___ ____ ____ 0  

5 Filipa F. 25% 20% 15% 15% 75% Bom 

6 Gonçalo ___ ___ ____ ____ 0  

7 Inês G. 25% 20% 20% 15% 80% Bom  

8 Inês R. 25% 20% 10% 15% 70% Bom 

9 Inês S. 25% 20% 20% 15% 80% Bom 

10 Jorge A. 20% 20% 15% 10% 65% Satisfaz 

11 Júlio A. 25% 20% 15% 9% 69% Satisfaz 

12 Madalena 25% 25% 23% 25% 98% Muito Bom 

13 Marcos V. ___ ___ ____ ____ 0  

14 Marina S. 25% 25% 20% 15% 85% Bom  

15  Patrícia  20% 20% 15% 13% 68% Satisfaz 

16 Pedro F. 20% 15% 8% 10% 53% Satisfaz Pouco 

17 Pedro C. 20% 15% 10% 10% 55% Satisfaz Pouco 

18 Renato  20% 20% 10% 10% 60% Satisfaz  

19 Ricardo ___ ___ ____ ____ 0  

20 Rúben ___ ___ ____ ____ 0  

21 Rui  25% 20% 15% 10% 70% Bom  

22 Yaucika 25% 20% 15% 15% 75% Bom 

23 Fábio - - - - - - 
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                                                                                                                          ANEXO V 

 

 

 

 

 



  ANEXO VI 
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Si yo fuera un Rey Mago, daría regales a 

mucha gente, principalmente a los que lo 

necesitaban y a sus padres daría algunas 

euros para poder comprar regalos para los 

niños.  

Para el planeta, pediría a las personas 

para que no contaminasen tanto porque 

estamos quedándonos sin oxigeno y sin 

oxigeno podemos morir.    

 



  ANEXO VII 
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  ANEXO VIII 
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Si yo fuera un Rey Mago, me gustaría 

recibir mucha ropa, más dinero, salud y 

felicidad. Para mi hermano pediría una 

carrera, mucha salud y felicidad. Para mi 

madre y mi padre gustaría pedir mucha 

suerte en sus vidas y que sean muy 

felices. Para mi abuelo y abuela pediría un 

nuevo coche y mucha salud. 


