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Hay tantas maneras de escribir como escritores y escritoras. No se pueden dar recetas 

válidas para todos, sino que cada uno debe adaptar los patrones a sus propias medidas. 

(Cassany, 1995: 17) 
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Resumo  

Partindo da ideia de que escrever bem não é apenas evitar erros de ortografia ou 

uma atividade destinada àqueles que têm uma espécie de dom, procuramos com este 

relatório apresentar uma proposta de trabalho da expressão escrita na aula de espanhol 

língua estrangeira, tendo por base o papel dos marcadores do discurso na produção de 

textos. Estes elementos discursivos – como en primer lugar, además, o sea – serviram 

de pretexto para abordar uma série de conceitos importantes para o processo da escrita, 

como a planificação, a textualização e a revisão. O presente trabalho é, assim, o 

resultado da reflexão sobre a prática letiva desenvolvida com um grupo de alunos do 

ensino secundário (11.º ano) de nível inicial de espanhol, no âmbito da disciplina de 

Introdução à Prática Profissional III.  

Este relatório está organizado em duas partes, constituindo a primeira a 

fundamentação teórica da unidade didática elaborada e apresentada na segunda parte. 

Na fundamentação teórica abordamos o ensino da escrita na aula de espanhol língua 

estrangeira; o papel dos marcadores discursivos na produção textual e o uso das 

tecnologias de informação no processo da escrita. A segunda parte corresponde à 

apresentação do processo de planificação da unidade didática e reflexão sobre o trabalho 

elaborado. 

 

 

Palavras-chave: Marcadores do discurso. Ensino-aprendizagem. Língua estrangeira. 

Escrita. 
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Resumen 

A partir de la idea de que escribir bien no es sólo evitar errores de ortografía o una 

actividad destinada a los que tienen un genio magnífico, buscamos con este informe 

presentar una propuesta de trabajo de la expresión escrita en el aula de español como 

lengua extranjera, teniendo como base el papel de los marcadores discursivos en la 

producción textual. Estos elementos discursivos – como «en primer lugar», «además», 

«o sea» – sirven de pretexto para abordar una serie de procedimientos importantes 

durante el proceso de escritura, como la planificación, la textualización y la revisión. 

Así, este trabajo es el resultado de la reflexión sobre la práctica lectiva con un grupo de 

alumnos de enseñanza secundaria* (11.º año) de nivel inicial de español, en la 

asignatura de Introdução à Práctica Profissional III.  

Este informe está organizado en dos partes, constituyendo la primera la 

fundamentación teórica de la unidad didáctica elaborada y presentada en la segunda 

parte. En la fundamentación abordamos la enseñanza de la escritura en el aula de 

español lengua extranjera, los marcadores discursivos en la producción textual y el uso 

de las tecnologías de información y comunicación en la escritura. La segunda parte 

corresponde a la presentación del proceso de planificación de la unidad didáctica y a la  

reflexión sobre el trabajo elaborado. 

 

 

Palabras clave: Marcadores del discurso. Enseñanza-aprendizaje. Lengua extranjera. 

Escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

*Bachillerato em Espanha. 
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INTRODUÇÃO 

 

Se escrever é um processo mental complexo, porque não colocar os alunos a 

analisar esse processo, mediante estratégias e exercícios que conduzam à reflexão? 

Partindo desta questão, sentimos necessidade de analisar o papel dos marcadores do 

discurso na composição textual, em particular, na produção escrita de comentários para 

publicar em blogues, uma vez que estas partículas – como además, por otra parte, en 

efecto – ajudam a construir o sentido dos textos. 

A opção pelo uso da tradução literal da expressão espanhola marcadores del 

discurso prende-se, em primeiro lugar, com o facto de o trabalho aqui apresentado ter 

sido desenvolvido no âmbito do ensino desta língua e, em segundo lugar, por 

seguirmos, essencialmente, as contribuições de linguistas espanhóis na sua definição e 

classificação, embora estes elementos discursivos apareçam designados por «conetores» 

quer no programa de espanhol do 11.º ano – nível de iniciação – (Fernández, 2002c), 

quer no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, 

Ensino e Avaliação
1
 (AA.VV., 2001). 

O ensino dos marcadores do discurso não é um aspeto muito trabalhado do ponto de 

vista didático, embora exista muita investigação sobre estes elementos. Tanto Llamas 

(2003) como Silva (2010) constatam que as abordagens didáticas dos marcadores 

discursivos são muito escassas. Aprender a usar estes elementos implica sair do domínio 

estritamente gramatical e aventurar-se no domínio pragmático, isto é, no uso de 

estratégias discursivas que permitem interagir adequadamente numa situação de 

comunicação. 

Ao abordar o papel dos marcadores do discurso na produção escrita de comentários, 

o nosso objetivo, no fundo, foi encontrar um pretexto para abordar uma série de 

questões relacionadas com a composição textual, nomeadamente, aspetos relacionados 

com a adequação, com a coesão e com a coerência, assim como com a revisão, enquanto 

fase da produção textual. 

                                                           
1
 A partir de agora usaremos a sigla QECR para nos referirmos a este documento. 
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Neste sentido, as questões que abordamos neste relatório são aquelas que 

consideramos mais pertinentes para o aprofundamento das técnicas de expressão escrita 

dos alunos que, sendo estudantes do ensino secundário, nomeadamente do 11.º ano de 

escolaridade, têm já uma série de procedimentos interiorizados, que advêm da sua 

experiência enquanto escritores na sua língua materna ou noutras línguas que tenham 

aprendido ao longo do seu percurso escolar. Partimos, assim, do pressuposto que teria 

toda a utilidade criar uma unidade didática cujo objetivo fosse a promoção do recurso a 

mecanismos de reflexão sobre o processo da escrita e, consequentemente, do 

desenvolvimento das capacidades envolvidas nesta tarefa.  

De um ponto de vista global, o processo de composição escrita constitui a base que 

sustenta o trabalho aqui apresentado. De um modo particular, serão analisados alguns 

dos aspetos que consideramos mais importantes para o desenvolvimento de tarefas de 

escrita numa aula de língua estrangeira, colocando os marcadores do discurso no centro 

dessas atividades, uma vez que constituem elementos que garantem a coesão textual. 

Este relatório encontra-se dividido em duas partes. A primeira parte constitui o 

enquadramento teórico da unidade didática elaborada no âmbito da disciplina de 

Introdução à Prática Profissional III. Assim, começamos por nos referir ao ensino da 

escrita na aula de espanhol língua estrangeira, para nos dedicarmos, em seguida, ao 

conceito e classificação dos marcadores do discurso. Abordamos, ainda, o tema dos 

marcadores na composição textual, referindo-nos ao seu papel na construção de textos 

de carácter argumentativo. Dedicamos, ainda, um pequeno capítulo ao uso das novas 

tecnologias na produção de textos, uma vez que grande parte das tarefas de produção 

escrita foi feita através de um processador de texto ou, diretamente, num sítio na web 

criado para a elaboração da tarefa final. 

Na segunda parte deste relatório encontramos a caracterização da escola e dos 

alunos, aspeto muito importante no trabalho de um professor, que se dedica de forma 

constante à concretização do programa, isto é, à tarefa da planificação. Tarefa definida 

por Fernández (2003: 145) da seguinte forma: 

 
No momento de concretizar o programa, o professor ou a equipa de professores, com o 

objetivo de tomar as decisões mais acertadas, tem que ter em conta a idade, as 

características psicoevolutivas, o ambiente sociocultural, os interesses, as expectativas de 

aprendizagem e os conhecimentos prévios dos seus alunos. (tradução nossa) 
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Assim, expomos nesta parte os aspetos relacionados com as características dos 

alunos e da escola que serviram de base à concretização da unidade didática. 

Apresentamos a unidade, descrevemos as atividades realizadas em aula e referimo-nos, 

ainda, às questões relacionadas com a avaliação dos alunos. Por fim, expomos os 

comentários sobre todo o trabalho desenvolvido através de uma reflexão crítica. 
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PARTE I –  ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1. O ENSINO DA ESCRITA NA AULA DE ESPANHOL LÍNGUA 

ESTRANGEIRA  

 

A produção de enunciados escritos implica a ativação de um conjunto de processos 

cognitivos que permitem a materialização de pensamentos e ideias em textos. Constitui, 

assim, um processo complexo, tanto que, do ponto de vista sociológico, existem menos 

estudos sobre a escrita do que sobre a leitura (Amor, 2001: 113). A expressão escrita é a 

destreza supostamente mais complexa, pois é aquela que aprendem menos pessoas e que 

se utiliza menos ao longo do dia e da vida (Cassany, 2005). Várias vezes ouvimos 

falantes dizerem que compreendem e conseguem comunicar oralmente numa 

determinada língua estrangeira, mas que não são capazes de escrever. A mesma situação 

acontece perante o uso da língua materna por parte de indivíduos não escolarizados, isto 

é, que não aprenderam a ler e a escrever.  

Quando aprendemos uma língua estrangeira, o desenvolvimento da destreza da 

escrita constitui uma tarefa difícil, pois implica a ativação de um conjunto de processos 

cognitivos próprios da composição escrita, como veremos mais adiante, associados, 

ainda, aos processos cognitivos envolvidos na aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Aprender uma língua estrangeira é uma atividade complexa. A complexidade 

inerente à sua aprendizagem relaciona-se com a dificuldade em estabelecer parâmetros 

que expliquem, de modo uniforme, como aprendem os indivíduos as línguas 

estrangeiras, pois há todo um conjunto de fatores externos e internos (Ellis, 1994), como 

o contexto em que se aprende ou o conhecimento do mundo, que acabam por 

estabelecer que cada um aprenda as línguas à sua maneira. Um outro aspeto que ilustra 

esta complexidade é o debate que existe sobre os termos aquisição e aprendizagem. 

Embora se tenha estabelecido que a aquisição designa o processo que diz respeito 

apenas à língua materna e a aprendizagem à língua estrangeira, Krashen (1981) vem 

acrescentar que esta também pode ser adquirida, tal como a língua materna, através do 

contacto direto. Ainda assim, procuraremos ao longo deste trabalho usar estes conceitos 

adotando o seu significado clássico, pois este trabalho tem por base o ensino de 

espanhol como língua estrangeira. Neste âmbito, apresentamos um breve resumo sobre 

a aquisição da língua materna e a aprendizagem das línguas estrangeiras. 
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A aquisição da língua materna apresenta contornos diferentes da aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Adquirimos a língua materna de um modo natural, pois quando 

estamos em contacto com um sistema linguístico, sobretudo desde crianças, acabamos 

por nos apropriar dele. De entre as teorias que procuram explicar a sua aquisição, 

distinguem-se três, a condutista, a inatista e a interacionista. Até meados do século XX 

(anos 60) estava estabelecido pela psicologia que a aprendizagem da língua materna 

acontecia por imitação (teoria condutista). No entanto, esta teoria não conseguia 

explicar, por exemplo, fenómenos abstratos como a generalização da regra do feminino 

perante palavras terminadas em – a. A partir de então, com os contributos da linguística, 

nomeadamente com Chomsky (1959), estabelece-se que o ser humano nasce com a 

capacidade da linguagem, assim como nasce com a capacidade de se deslocar. Esta 

teoria estabelece que o ser humano é portador de uma gramática universal, que é ativada 

através do contacto com a língua (teoria inatista). Mais tarde, a teoria interacionista vem 

sublinhar a necessidade do contacto humano para o desenvolvimento da linguagem.  

A ciência cognitiva, que conta com os contributos de disciplinas como a psicologia, 

a linguística, a filosofia, a neurobiologia e a computação, tem contribuído para o 

estabelecimento de novos conhecimentos sobre a aprendizagem das línguas, 

nomeadamente ao nível do estudo dos mapas cerebrais, que mostram diferentes zonas 

do cérebro ativadas, consoante o uso da língua materna ou estrangeira (Baralo, 2004: 

12). Isto significa que a aquisição da língua materna e a aprendizagem de uma língua 

estrangeira constituem dois processos distintos. A primeira grande distinção reside no 

facto de a língua materna ser adquirida de forma natural, enquanto a língua estrangeira é 

aprendida, normalmente, em ambiente mais ou menos institucional, no país de origem 

ou no país de acolhimento. Neste último caso, costuma designar-se por aprendizagem 

de língua segunda (L2). Este trabalho é relativo ao ensino de espanhol como língua 

estrangeira (E/LE). A aprendizagem de uma língua estrangeira ou língua segunda 

implica o uso da língua materna, logo as semelhanças ou diferenças entre uma e outra 

contribuem para o sucesso da aprendizagem da língua alvo. Assim, vários são os fatores 

que contribuem para a sua aprendizagem: as diferenças individuais, relacionadas com a 

idade, com a motivação, com o conhecimento do mundo e as relacionadas com o 

contexto de aprendizagem. Segundo Ellis (1994) um adulto, ao aprender uma língua 

estrangeira, necessitará sempre de instrução formal, porque o input não será suficiente 

para resolver as interferências relacionadas com o conhecimento que tem da sua língua 
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materna. Um outro motivo é o facto de os adultos estudarem as línguas estrangeiras com 

objetivos muito específicos (para trabalhar, para estudar, entre outros). Larsen-Freeman 

e Long (1994) apontam ainda para o facto de os adultos revelarem dificuldade em 

integrar-se por completo na cultura da língua alvo devido à influência da língua 

materna. 

Resumindo, aprendemos tendo em conta fatores externos, internos e individuais, ou 

seja, além da quantidade e qualidade do input, cada indivíduo aprende uma segunda 

língua de modo distinto (Ellis, 1994). A constatação deste carácter individual foi sendo 

provado pelos trabalhos realizados sobre a análise de erros, pois estes contêm 

informação sobre a forma como os indivíduos aprendem as línguas estrangeiras. Estes 

estudos acabaram por estabelecer que no processo de aprendizagem de uma língua os 

falantes utilizam um sistema aproximado à língua alvo, mas que contém interferências, 

incorreções, a que se dá o nome de interlíngua, termo concebido por Selinker (1972).    

A interlíngua é um sistema estruturado, construído por aquele que aprende uma língua 

estrangeira, constituindo um continuum linguístico onde subsiste o erro. Estes 

contributos foram importantes para sublinhar que a aprendizagem de uma língua 

estrangeira não se poderia basear apenas em atividades de caráter formal, abrindo, 

assim, caminho para a prática comunicativa. Fernández (1997) estudou esta temática no 

âmbito do ensino-aprendizagem do espanhol língua estrangeira. 

Durante a década de setenta do século XX, as metodologias de ensino das línguas, 

nomeadamente o método tradicional, o método direto e o método áudio-lingual 

começam, na Europa, a ser substituídos pelo método ou enfoque comunicativo. Esta 

metodologia de ensino procura sublinhar a importância do uso eficaz da língua que se 

aprende, isto é, o mais importante é ensinar o aluno a comunicar de modo efetivo. Este 

enfoque permite trabalhar de diferentes formas, ou seja, através de «programas 

funcionais, temáticos, nocio-funcionais, de processos, por tarefas, procedimentais, por 

destrezas, etc.»
2
 (Melero, 2004). Esta perspetiva de ensino não encontra um paralelo 

numa teoria sobre a aprendizagem das línguas estrangeiras como, por exemplo, o 

método áudio-lingual encontra na teoria condutista. No entanto, o método comunicativo 

conta com os contributos de Hymes (1967) ao nível do conceito de competência 

comunicativa, que se caracteriza, em traços gerais, pela importância de saber o que 

dizer, a quem e como dizê-lo de forma apropriada numa determinada situação. Esta 

                                                           
2
 Tradução nossa. 
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nova abordagem ao ensino das línguas conta, ainda, com os contributos de Richards e 

Rodgers (1986, 1998) sobre o estabelecimento dos princípios que norteiam a aplicação 

deste método. São eles baseados na noção de que aprendemos quando as atividades se 

baseiam numa comunicação real, isto é quando usamos a língua para realizar atividades 

concretas ou reais. Para concretizar estes princípios o método comunicativo oferece, 

como já referimos, várias formas de ensinar uma língua estrangeira. O ensino por 

tarefas ou enfoque por tarefas é a proposta de trabalho que melhor permite responder 

aos princípios de um ensino que se baseia na comunicação real. Contudo, o ensino 

nocional-funcional
3
, que consiste na combinação de conceitos como a expressão do 

tempo; da quantidade; da sequência; da localização ou frequência com as intenções dos 

falantes, por exemplo, apresentar-se, solicitar algo, informar, queixar-se (Melero, 2004) 

e adotado pelo Conselho da Europa em 1975, teve grande influência no ensino das 

línguas estrangeiras na Europa. O ensino das línguas por tarefas, como o próprio nome 

indica, procura ensinar a agir e a interagir em situações quotidianas, isto é, para além de 

aprender as estruturas linguísticas e para além de praticar através de exercícios o aluno 

tem a possibilidade de pôr em prática o que aprende (Fernández, 2003). O conceito de 

tarefa comunicativa já havia sido definido por Nunan (1996) como a atividade que 

permite ao aluno comunicar na língua meta dando mais atenção ao significado do que à 

forma. Assim, esta proposta de ensino procura desenvolver a capacidade de o aluno 

interagir em diferentes situações de comunicação, logo o estabelecimento de uma tarefa 

final, que deve ser negociada com os alunos, de modo a motivá-los para a 

aprendizagem, constituirá o aspeto central da unidade, ou seja, os objetivos, os 

conteúdos, as habilidades ou destrezas, e as tarefas possibilitadoras a desenvolver serão 

selecionadas em função desta. O presente trabalho analisará a preparação e a 

implementação de uma unidade didática baseada nesta proposta.  

O ensino por tarefas, devido ao seu carácter orientado para a ação, pode deixar 

transparecer a ideia de que a aprendizagem da escrita não é compatível, porque esta 

apresenta uma grande carga formal. No entanto, saber interagir por escrito numa língua 

estrangeira é tão importante como saber comunicar oralmente. A aprendizagem da 

escrita constitui uma tarefa difícil, contudo é importante que quer no ensino da língua 

materna, quer no ensino de uma língua estrangeira, se consigam ultrapassar e 

desmistificar algumas das ideias sobre a escrita. Uma dessas ideias é a conceção da 

                                                           
3
 Proposto por Wilkins (1972). 
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escrita como produto e não como processo, isto é, é importante compreender que 

escrever bem não é apenas um dom, que se pode aprender a organizar ideias, ou seja, a 

pensar e a ler aquilo que se escreve com olho crítico. A par disto, há que criar atividades 

que possam permitir o treino das operações cognitivas envolvidas. Assim, ao aprender 

uma língua estrangeira o objetivo principal é conseguir comunicar, ou seja, conseguir 

compreender e emitir mensagens, faladas ou escritas. Para tal, uma das competências 

mais importantes para o sucesso da comunicação é a discursiva, uma vez que esta 

consiste na capacidade de o aluno «interagir linguisticamente num ato de comunicação, 

captando ou produzindo textos com sentido, adequados à situação e ao tema e que se 

compreendam como um todo coerente»
4
 (Alonso, 2004: 553).  

Tendo em conta que o tema do trabalho que aqui se desenvolve se centra na escrita, 

consideramos útil sublinhar a importância da competência discursiva, que acaba por 

abarcar todas as destrezas. Neste sentido, a competência discursiva é considerada 

central na definição de competência comunicativa. A origem deste conceito revela o seu 

carácter abrangente, pois recebeu influências da linguística teórica, no momento em que 

a gramática generativa se começava a impor, assim como de teorias antropológicas e 

sociológicas (Cenoz, 2004: 449). Observando a evolução do conceito de competência 

comunicativa, verificamos que o modelo proposto por Celce-Murcia et alii (1995) é 

aquele que mais contribui para o sublinhar da importância desta competência (a 

discursiva), constituindo um aperfeiçoamento dos modelos propostos anteriormente por 

Canale e Swain (1980) e Canale (1983) e por Bachman (1990). Um dos contributos para 

o desenvolvimento deste conceito é a importância dada ao contexto em que se produz a 

comunicação, analisando-a a nível textual e não apenas oracional. É neste domínio que 

a subcompetência discursiva assume, de facto, grande importância dentro do conceito 

abrangente de competência comunicativa.  

Podemos concluir que esta subcompetência assume um papel preponderante no 

desenvolvimento das capacidades dos alunos, enquanto aprendizes de uma língua 

estrangeira, pois assegura que o falante saiba usar de forma correta as variáveis 

linguísticas, pragmáticas e sociolinguísticas à sua disposição com o objetivo de ser bem 

sucedido nos seus atos comunicativos.  

Embora se considere que a expressão escrita é a destreza mais difícil de aprender, 

esta está presente na aula de espanhol em inúmeras atividades, apesar de se afirmar que 

                                                           
4
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esta destreza é aquela que tem menos presença no ensino desta língua. Esta afirmação 

surge porque não se contabilizam as atividades que têm como centro outras destrezas e 

que envolvem o uso da escrita. Por exemplo, apresentações orais, exercícios de 

compreensão de leitura, exames (Cassany: 2005). De facto, do ponto de vista 

comunicativo, as destrezas orais são mais necessárias à vida quotidiana, pois são mais 

imediatas. No entanto, saber comunicar por escrito implica aceder a diferentes 

patamares, logo, em determinadas situações, o domínio da escrita é muito importante. 

Pensemos, por exemplo, no caso dos alunos portugueses que pretendem estudar numa 

universidade espanhola, sobretudo para estudar medicina.     

Ao trazer a expressão escrita para a aula de espanhol língua estrangeira é 

importante ter bem presente a questão do género textual, uma vez que se usamos a 

escrita com diferentes intenções devemos saber, em primeiro lugar, a que género 

necessitamos de recorrer, ativando desde logo um conjunto de estruturas. Como refere 

Cassany (2005: 24), «qualquer texto reflete no seu estilo e estrutura este vínculo com os 

contextos socio-históricos em que surgiu e diferencia-se do resto dos escritos que 

refletem os parâmetros de outros contextos»
5
. O ensino da escrita tem de passar pela 

distinção de géneros discursivos, pois cada qual é composto por características 

linguísticas e socioculturais distintas, que devem ser do conhecimento do leitor e do 

escritor, de modo a que a mensagem seja transmitida de modo eficaz.  

Concluindo, não é produtivo ensinar a escrever sem ter em conta o género 

discursivo. Esta perspetiva vai ao encontro das conclusões das metodologias centradas 

na comunicação (metodologia de ensino por tarefas) pois, no que toca à abordagem da 

expressão escrita na aula de espanhol, têm vindo a sublinhar a importância da criação de 

tarefas reais, levando o aluno a uma aprendizagem mais efetiva da língua, embora não 

deixem de se preocupar com os conteúdos linguísticos. Como já referimos existem 

várias abordagens sobre o ensino das línguas estrangeiras. Verifiquemos, então, qual o 

seu impacto no ensino da escrita. O enfoque gramatical está associado à gramática 

prescritiva. Assim, a aprendizagem da escrita implica a aquisição da gramática da 

língua. No entanto, é de salientar que esta metodologia acompanhou a evolução da 

gramática da frase à gramática de texto, isto é, passou a dar alguma importância aos 

aspetos interfrásicos, que dependem de mecanismos como a coesão e a coerência. Ainda 

assim, as regras gramaticais e o léxico constituem os conteúdos ensinados.  

                                                           
5
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No enfoque comunicativo, ao qual já nos referimos anteriormente, as práticas de 

escrita procuram ter um âmbito real, ou pelo menos verosímil, uma vez que se 

fundamenta na necessidade de dar atenção aos aspetos pragmáticos e discursivos.        

Os géneros textuais são os conteúdos desta abordagem, sendo que as atividades se 

centram na análise de modelos dos tipos textuais em questão e posterior produção, 

dando muita importância às tarefas intermédias, com o objetivo de interiorizar as 

características do texto, tais como modificar o seu registo, reescrevê-lo ou completá-lo, 

reordenar fragmentos de textos misturados, entre outras. 

O enfoque centrado no processo procura ensinar os processos de composição, 

nomeadamente a planificação, a textualização e a revisão. No fundo, com esta 

metodologia o produto em si perde importância, face à necessidade de praticar as 

capacidades envolvidas no mesmo. Nas aulas baseadas neste enfoque os alunos 

analisam a situação, pesquisam ideias, organizam-nas, escrevem rascunhos e reveem os 

rascunhos. O professor tem um papel de orientador, ajudando nos vários passos. 

O enfoque centrado no conteúdo implica o uso da expressão escrita para a aquisição 

de conhecimentos disciplinares. Normalmente, esta abordagem é posta em prática com 

alunos de estudos superiores. 

Estes enfoques dizem respeito a diferentes opções didáticas. No entanto, segundo 

Cassany (2005: 59) «é impossível aprender a escrever em L2 sem ter em conta de algum 

modo a gramática, a comunicação, o processo compositivo ou o conteúdo que se 

transmite»
6
. Assim, parece pouco plausível que se consiga adotar apenas um destes 

enfoques. O mais natural e desejável é que a adoção de um ou de outro, ou o maior uso 

de um ou de outro, seja decidido com base nas necessidades dos alunos, dos interesses 

do docente e do contexto em que se desenvolve a prática docente. A proposta de ensino-

-aprendizagem por tarefas apresenta na sua base várias das linhas apontadas nos 

diferentes enfoques, tais como a importância do conteúdo, a planificação por fases que, 

por sua vez, permite o desenvolvimento dos processos de composição e tem como 

objetivo central colocar o aluno em situações reais de comunicação. Assim, na 

elaboração da unidade didática, objeto de reflexão na segunda parte deste trabalho, 

tivemos em conta a metodologia de trabalho por tarefas. 
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1.1. ESCREVER –  O QUE É?  O  QUE IMPLICA? 

 

A escrita é um mecanismo utilizado pelos seres humanos para expressar ideias e 

pensamentos de forma gráfica. Esta constitui uma tecnologia relativamente recente se a 

compararmos com a capacidade humana de comunicar através da fala. Contudo, 

sabemos que o homem, desde muito cedo, procurou expressar-se utilizando mais do que 

o seu aparelho fonador e o seu corpo, como ilustram as palavras de McMurtrie (1997: 

17): 

 

(…) a linguagem e os gestos não eram suficientes para as necessidades imperiosas do 

espírito ansioso do homem. E, assim, vemos que, num obscuro passado pré-histórico, ele 

recorria a desenhos ou gravuras para se exprimir. Isto representa um passo de extraordinária 

importância na evolução do homem, pois foi o seu primeiro esforço para tornar visíveis o 

pensamento e o sentimento de uma forma duradoura. 

 

Podemos, então, dizer que esta necessidade de exteriorizar pensamentos, tornando- 

-os visíveis de forma duradoura, constitui uma das conquistas do desenvolvimento 

histórico e cultural do homem, pelo que as capacidades que envolvem esta destreza têm 

de ser ensinadas e aprendidas, ao contrário das destrezas que envolvem o uso da 

oralidade, cujas capacidades são desenvolvidas de forma espontânea, desde que os 

indivíduos estejam imersos numa comunidade linguística. Assim, a escrita constitui-se 

como um aspeto secundário da comunicação humana, no sentido em que não faz parte 

do natural crescimento do ser humano, isto é, exige ensino e prática formal para ser 

aprendida. 

Tendo em conta que a escrita se caracteriza, sobretudo, pelo aspeto formal, por 

oposição ao aspeto natural, característico da oralidade, os estudos linguísticos, a partir 

dos anos 60, procuraram explicar científica, psicológica e linguisticamente o que 

acontece na mente humana até ao momento da materialização da grafia.  

Os estudos que desenvolvem esta temática procuraram estudar a relação entre o 

sistema linguístico e a escrita, entre a aquisição e o desenvolvimento desta ou,  

simplesmente, a natureza deste processo (Maldonado, 2003: 184). Neste sentido, 

consideramos que compreender como se processa a escrita é útil para o trabalho 

desenvolvido por um professor de língua materna ou estrangeira, uma vez que é 

importante ter presente que a expressão escrita é o resultado de um processo complexo, 
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sobretudo pelos processos mentais que envolve e que, pela sua natureza, não são 

explícitos.  

Em traços gerais, a expressão escrita é um processo que se caracteriza por um certo 

grau de complexidade, uma vez que exige do escritor a transformação de ideias e 

pensamentos em enunciados compreensíveis, isto é, coerentes. O processo de 

composição escrita implica a conjugação de uma série de estratégias, como a análise da 

situação de comunicação, ou seja, ativação de conhecimentos sobre o tema, o 

destinatário e o objetivo do texto, a produção e organização das ideias, a pesquisa de 

informação, a redação de um rascunho, a revisão e correção e a elaboração do produto 

final (Cassany, 2005: 41). A realização de atividades que levem os alunos a treinar estas 

estratégias permitirá aumentar a sua competência enquanto escritores, quer na língua 

materna, quer na língua estrangeira. 

Os modelos processuais de escrita, como o de Flower e Hayes (1981) ou o de 

Bereiter e Scardamalia (1987), fornecem-nos elementos essenciais sobre os processos 

mentais envolvidos no momento da escrita. Ambos fazem referência à planificação, à 

textualização e à revisão. Estas fases, que podem designar-se de pré-escrita, de escrita e 

de pós-escrita, não aparecem de modo linear, isto é, à medida que o escritor concebe o 

seu texto há uma interação entre a planificação, a textualização e a revisão, uma vez que 

há ajustes e correções a fazer antes de dar por concluído o produto final. Neste sentido, 

escrever é resolver problemas com um objetivo determinado (Amor, 2001: 110), isto é, 

consiste no estabelecimento de metas e na sua reformulação constante. 

Flower e Hayes (1981) vêm estabelecer que há três aspetos que contribuem para a 

produção escrita. São eles o ambiente da tarefa, a memória a longo prazo e a escrita 

propriamente dita. Quer isto dizer que o processo de composição textual é apenas mais 

um elemento do processo global. O ambiente da tarefa está relacionado com o tema do 

texto, com os possíveis leitores e motivações, isto é, comporta fatores de decisão 

importantes no que respeita à adaptação de conhecimentos, pressuposições e pontos de 

vista, pois o objetivo final é garantir que a comunicação seja eficaz. A memória a longo 

prazo garante que o escritor faça uso daquilo que conhece sobre o tema, sobre as 

características dos leitores e sobre os aspetos linguísticos e estruturais. No fundo, a 

memória a longo prazo é aquilo que contribui para a ideia global que o escritor deve ter 

do texto. Segundo estes autores, o processo da escrita compõe-se de três fases           
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(que podem ocorrer em qualquer momento do processo): a planificação, a tradução e a 

revisão.  

A planificação está relacionada com a elaboração mental do texto a produzir, ou 

seja, com a representação que o sujeito tem do mundo. É nesta fase que se concebem as 

ideias e se ativa a informação relevante na memória para, de seguida, se proceder à 

organização das ideias formuladas eliminando algumas e valorizando outras. Nesta fase, 

o escritor elabora uma representação do destinatário, assim como do objetivo global do 

seu texto, isto é, escolhe o tipo de texto, estabelece objetivos, começa a produzir ideias e 

procura estruturá-las. Em resumo, o escritor confronta-se com uma página em branco e 

tem de recorrer ao conhecimento que tem do mundo para elaborar e começar a organizar 

as ideias. Do ponto de vista do ensino da escrita, a questão do conhecimento do mundo 

é muito importante, pois o professor deve ter em atenção a tarefa que exige ao aluno, ou 

seja, deve adequar as atividades de expressão escrita, tendo em conta vários fatores, tais 

como o desenvolvimento cognitivo, social e pessoal dos alunos. 

A segunda fase do processo da escrita é a tradução, à qual também se pode chamar 

textualização, diz respeito à transformação da representação mental em grafia, ou seja, 

ao texto escrito. A textualização é a materialização daquilo que foi elaborado na etapa 

anterior. Implica a organização das ideias de modo estruturado. Esta fase pressupõe o 

uso de habilidades linguísticas que se relacionam com a construção de referências e com 

a garantia da coesão textual.  

Por último, Flower e Hayes (1981) estabelecem que a terceira fase é a revisão e que 

comporta dois subprocessos: a leitura e a correção do produto elaborado. Estes 

subprocessos permitem ao escritor avaliar o seu texto com o objetivo de o melhorar.     

A revisão consiste em reler e avaliar o texto produzido. Esta tarefa vai ocorrendo ao 

longo da fase da textualização, tornando-se mais efetiva depois de obtido o produto 

final. É importante que o escritor, neste momento, consiga distanciar-se do texto 

produzido, uma vez que deve ser capaz de se colocar no papel de leitor. Este 

distanciamento nem sempre é fácil de operar, dando origem a textos com informações 

insuficientes, pouco coerentes e pouco coesos.  

O contributo destes autores para o ensino da expressão escrita é muito importante. 

Ao descrever o que ocorre na mente humana durante o processo de composição escrita, 

contribuem para a eliminação da ideia de que escrever é um dom, uma vez que, ao 

explicitar os processos cognitivos envolvidos, percebemos que a expressão escrita é o 



17 

 

resultado de um processo e não apenas uma atividade isolada. Ao explicitarem este 

processo fornecem ao professor de línguas ferramentas para, no âmbito da expressão 

escrita, produzir atividades adequadas, analisar as produções escritas dos alunos, assim 

como corrigi-las.  

Depois da análise das três fases que compõem o processo da escrita, sublinhamos, 

uma vez mais, o carácter complexo que envolve esta tarefa. Neste sentido, é importante 

ter em atenção que ensinar a compor textos exige a criação de atividades que chamem a 

atenção para a necessidade de eleger um destinatário específico, de se ser claro na 

mensagem a transmitir, dependendo dos objetivos estabelecidos. Assim como é 

importante levar os alunos a compreender que escrever é produzir sentido, é comunicar. 

Para além destes três elementos fundamentais no processo de escrita, há um outro 

mecanismo que, no fundo, organiza o encadeamento destas três fases: o monitor ou 

control. Este mecanismo metacognitivo permite iniciar, interromper e reiniciar cada 

processo no momento oportuno segundo o seu plano de trabalho ou segundo este se vai 

desenvolvendo (Cassany, 2005: 43). Os escritores experientes utilizam este mecanismo 

de um modo dinâmico, isto é, em qualquer fase do processo de escrita voltam atrás, 

reescrevem e planificam. Os escritores que ainda não desenvolveram estes processos 

cognitivos caracterizam-se pela incapacidade de usarem corretamente o mecanismo 

monitor, pois escrevem tendo pouca noção do destinatário ou do contexto, usando muito 

pouco a revisão, preocupando-se sobretudo com a superfície textual. Bereiter e 

Scardamalia (1987) chamaram a atenção para esta questão ao estudarem o 

comportamento de diferentes escritores. Os trabalhos desenvolvidos por estes autores 

trazem uma novidade em relação aos estudos anteriores, pois procuram analisar a 

capacidade individual de processar os textos escritos. Do ponto de vista pedagógico, 

este posicionamento permite ao professor compreender que as habilidades que estão na 

base da composição de um texto correto se prendem com o nível de desenvolvimento 

dos indivíduos enquanto escritores. Assim, a ideia essencial é a de que o processo de 

expressão escrita é um processo heterogéneo, logo o objeto de estudo desta investigação 

são as habilidades, os pressupostos e as condicionantes dos escritores principiantes.      

A partir da observação do seu comportamento, puderam perceber a origem e o 

desenvolvimento do processo da escrita. Este desenvolvimento implica a integração e a 

aquisição de um conjunto de destrezas, divididas em vários níveis: 
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1. Nível cognitivo-processual: 

 Capacidade de produzir um texto com fluidez; 

 Selecionar ideias; 

 Pensar de maneira reflexiva. 

2. Nível linguístico: 

 Domínio das convenções de escrita. 

 Capacidade de avaliar os textos. 

3. Nível social: 

 Capacidade de se adaptar aos leitores. 

 

Todas estas destrezas se vão aperfeiçoando ao longo da vida, estabelecendo estes 

autores as diferenças entre escritores experientes e escritores inexperientes. Esta 

distinção permite ao professor identificar que tipo de escritores são os seus alunos.      

Os escritores experientes são capazes de transformar e concretizar livremente e com 

flexibilidade os seus conhecimentos no processo da escrita, assim como planificar o 

texto de maneira consciente e reflexiva. À semelhança do modelo anterior, também aqui 

se estabelecem três níveis de processamento da composição escrita: nível conceptual 

(planificação); nível de organização linguística (formulação) e nível de execução gráfica 

(execução). Como indicam os estudos neste sentido, para a construção de um texto 

escrito concorrem sempre estas fases em termos gerais sendo que, dependendo do tipo 

de texto e do destinatário, o escritor terá de ativar dentro de cada fase um conjunto de 

conhecimentos.  

Em resumo, se «a produção escrita de um texto constitui um processo complexo de 

construção, caracterizado pela integração interativa de fatores mentais, linguísticos e de 

execução motora»
7
 (Maldonado, 2003: 198) então o professor deve ser capaz de criar 

atividades que possibilitem aos alunos aprender e aprofundar a sua capacidade de 

comunicação. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Tradução nossa. 
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1.2. A  CORREÇÃO DA EXPRESSÃO ESCRITA  
 

Para monitorizar a aprendizagem da língua estrangeira e, em particular, da 

expressão escrita, o professor tem de corrigir as produções dos seus alunos, ou seja, 

quando se aborda a questão da expressão escrita em aula, a correção é um aspeto 

incontornável. Neste sentido, e tendo em conta que o objetivo final do processo de 

ensino-aprendizagem da escrita é a melhoria da capacidade de expressão, sublinhamos 

que o professor de línguas deve conceber a correção enquanto processo e não apenas 

enquanto atribuição de valorações. Para tal, torna-se necessário o diagnóstico prévio dos 

conhecimentos e capacidades dos aprendizes, selecionando, de seguida, os objetivos de 

aprendizagem, programando as atividades e selecionado os materiais. No ensino da 

expressão escrita, assim como no ensino de outra destreza, a avaliação formativa 

assume um papel importante, uma vez que o aluno tem hipótese de reformular, ou seja, 

de aperfeiçoar as suas produções.  

Durante as tarefas de expressão escrita, e tendo em conta o processo formativo, os 

alunos podem cooperar entre si, corrigindo ou fazendo comentários aos textos dos 

colegas, pode haver tutoria entre o aluno e o professor, podem elaborar-se grelhas de 

auto e de hetero-observação dos escritos, assim como constituição de portefólios.  

É ainda fundamental que os critérios de avaliação dos textos escritos tenham em 

conta o género textual, uma vez que há que ter em conta o tipo de texto e, por 

conseguinte, o registo, o destinatário, a eleição das estruturas linguísticas mais 

frequentes. Assim, a avaliação da expressão escrita terá em conta a adequação, a 

coerência, a coesão, a correção e a variação. A adequação diz respeito à finalidade e ao 

registo; a coerência diz respeito ao conteúdo e a coesão à estrutura. A correção está 

relacionada com as questões ortográficas e morfossintáticas. O critério da variação 

avalia a fluidez e os recursos expressivos do texto.  

Estes critérios podem servir tanto para utilizar num processo de avaliação formativa 

como sumativa. Durante o processo de correção da escrita há que dar ao aluno resposta 

sobre o seu desempenho. Assim, é importante perceber qual a melhor forma de fazer 

chegar esta informação ao aluno. Na correção tradicional, o professor lê, corrige, ou 

seja, sugere uma solução e entrega o texto ao aluno, embora este não chegue a 

compreender grande parte das falhas, sobretudo aquelas que dizem respeito ao 

encadeamento do discurso. Deste modo, o professor deve centrar-se mais no aluno 
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enquanto produtor do que no texto produzido, mostrando-lhe, em vez de soluções, os 

passos para atingir os objetivos. Neste sentido, Cassany (2005: 85) defende que o 

diálogo entre o professor e o aluno pode ser mais proveitoso do que simplesmente 

apontar um erro e apresentar uma solução, sobretudo porque há aspetos difíceis de 

corrigir.  

Consideramos que o diálogo entre o aluno e o professor durante as tarefas de 

expressão escrita, por exemplo, nas diferentes fases que a compõem, pode constituir 

uma boa ferramenta de monitorização, que acaba por proporcionar ao aluno uma 

autonomia progressiva.  

O estabelecimento de um sistema de símbolos, combinado entre o professor e os 

alunos, pode também evitar a tendência de o professor apresentar soluções perante as 

incorreções verificadas nos textos dos seus alunos. 

Um outro instrumento de monitorização é o preenchimento de grelhas de 

observação dos textos produzidos pelos próprios ou pelos colegas. 
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2. O PAPEL DOS MARCADORES DO DISCURSO NA 

PRODUÇÃO ESCRITA  

 
 

Os marcadores do discurso podem definir-se como unidades linguísticas invariáveis 

que têm como função assinalar a relação que se estabelece entre os segmentos textuais. 

Assim, têm como característica essencial o facto de não exercerem qualquer função 

sintática, embora contribuam enormemente para a construção do significado de 

qualquer enunciado (Martí Sanchéz, 2008). Neste sentido, os marcadores são estudados 

sobretudo ao nível da pragmática, pois ultrapassam o plano puramente linguístico. Em 

resumo, os marcadores do discurso permitem ajudar a construir o sentido dos textos, 

isto é, permitem expressar intenções e posições por parte de quem escreve. 

Martín Zorranquino e Portolés (1999: 4052-4213) apresentam o tratamento que estes 

elementos, a que hoje chamamos marcadores do discurso, foram recebendo ao longo do 

tempo, referindo que estas partículas aparecem referenciadas em obras do séc. XVI e 

XVIII. Contudo é com Gili Gaya (1961) e Alcina e Blecua (1975) que os marcadores do 

discurso são descritos de forma mais sistemática. Gili Gaya (1961) chama-lhes enlaces 

extraoracionales.  

Para melhor compreender o papel destes elementos discursivos, devemos ter 

presente a definição de discurso
8
. Este conceito surge a partir dos anos 70, quando se 

começa a desenvolver a linguística do texto
9
 que, por oposição à linguística oracional

10
,  

passa a considerar o «texto» ou «discurso» como unidade de análise. Assim, o que 

interessa à linguística textual é analisar o discurso em contexto. Bajtín (1998: 7) chama 

precisamente a atenção para este aspeto ao classificar de ficcional o modelo 

comunicativo que comtempla apenas a existência de um falante e de um ouvinte, onde o 

primeiro tem um papel ativo (de produtor) e o segundo um papel passivo (de recetor)
11

. 

Embora reconheça que por vezes a comunicação se possa processar deste modo, não 

aceita que seja apresentada como caracterizadora da comunicação em geral: 

 
                                                           

8
 Ao longo do presente relatório utilizamos a palavra «discurso» ou «texto» para nos referirmos ao 

mesmo conceito, ou seja, a unidades de sentido escritas ou orais. 
9
  Também designada de gramática do texto, análise do discurso ou teoria do texto. 

10
 Unidade de análise da linguística estrutural e da gramática generativa. 

11
Apesar de este autor ter escrito sobre estas questões em 1952-1953, apenas em 1978 aparecem 

publicadas. 
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Na linguística (…) persistem tais ficções como o «ouvinte» e «o que compreende» (os 

companheiros do «falante»), a «corrente discursiva única», etc. Estas ficções distorcem o 

processo complexo, multilateral e ativo da comunicação discursiva. Nos cursos de linguística 

geral (inclusive em trabalhos tão sérios como os de Saussure), habitualmente apresentam-se 

esquematicamente os dois companheiros da comunicação discursiva, o falante e o ouvinte, 

oferece-se um esquema dos processos ativos do discurso enquanto falante e dos processos 

passivos de receção e compreensão do discurso enquanto ouvinte. Não se pode dizer que tais 

esquemas sejam falsos e não correspondam a determinados momentos da realidade, mas, 

quando tais momentos se apresentam como a totalidade da comunicação discursiva, 

transformam-se numa ficção científica
12

. 

  

 No fundo, a linguística textual vem sublinhar que os enunciados não podem ser 

interpretados apenas à luz da codificação e descodificação de unidades linguísticas, pois 

num ato comunicativo ocorrem inúmeras variáveis que contribuem para a comunicação, 

nomeadamente o papel ativo do ouvinte. Recorrendo aos contributos de Calsamiglia e 

Tusón (1999) podemos definir discurso como uma prática social, escrita ou oral, entre 

indivíduos.  

Em traços gerais, podemos dizer que um texto ou discurso é o produto de um ato 

linguístico. Quando falamos produzimos textos ou enunciados, ou seja, produzimos 

unidades de sentido que dependem de outras unidades, assim como do contexto 

situacional e discursivo em que são produzidas. Seja qual for o contexto em que se 

produzam estas unidades, seja numa conversa, num debate, num discurso, seja num 

texto escrito, formal ou informal, estamos sempre perante unidades de sentido, uma vez 

que constituem produtos passíveis de serem interpretados. Os critérios que utilizamos 

para garantir que estamos perante um texto designam-se propriedades textuais 

(Beaugrande, 1980: 19-20). Estas propriedades regem-se, essencialmente, pelos critérios 

da aceitabilidade, da situacionalidade, da intertextualidade, da informatividade e da 

conetividade. Estes critérios são muito importantes no ensino das línguas, quer materna, 

quer estrangeira, tendo em conta que além de se ensinar estruturas linguísticas é 

importante ensinar a usar essas estruturas de modo eficaz.  

Estas propriedades, apesar de se referirem à comunicação em geral, são muito úteis 

quando falamos de expressão escrita. Quando escrevemos, fazemo-lo com uma 

determinada intenção, dirigimo-nos a um destinatário, recorremos a modelos textuais e 

                                                           
12

 Tradução nossa. 
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procuramos transmitir informações. Se tivermos em conta estas propriedades quando 

planificamos atividades de expressão escrita, estamos a permitir aos alunos um trabalho 

ou um treino mais próximo daquilo que constitui a atividade da escrita na vida social. 

Queremos com isto dizer que é importante criar atividades onde seja possível que a 

interação aconteça, isto é, é importante escrever com objetivos reais.  

Voltando à definição de texto, o QECR (AA.VV., 2001: 30) define-o como 

«qualquer sequência discursiva (falada e/ou escrita) relacionada com um domínio 

específico e que, como suporte ou como fim, como produto ou como processo, dá lugar 

a atividades linguísticas no decurso da realização de uma tarefa». Assim, podemos dizer 

que só há comunicação se houver um texto. Nesta definição estão já presentes as três 

dimensões essenciais dos textos, a comunicativa, a pragmática e a estrutural, apontadas 

por Loureda (2003: 20). A conjugação destas três dimensões contribui para a definição 

daquilo a que chamamos textos, ou seja, o produto de uma atividade social, uma vez 

que, implicam uma interação, com diferentes intenções, entre o produtor e o recetor 

num determinado contexto, utilizando uma determinada estrutura. Resumindo, «texto» 

pode definir-se como o produto de um ato linguístico, ou de uma série de atos 

linguísticos relacionados entre si, de uma pessoa numa determinada situação (Casado, 

1998: 55).  

Tendo em conta que nos interessa refletir sobre a função dos marcadores do 

discurso na escrita, vamos centrar-nos, em primeiro lugar, naquilo que distingue a 

produção escrita da produção oral. A produção escrita tem um caráter mais duradouro, 

daí termos já referido, inicialmente, que o homem desde muito cedo procurou 

manifestar os seus sentimentos e emoções de modo mais prolongado no tempo, 

utilizando para isso as tecnologias ao seu alcance. Estas primeiras manifestações  

foram-se transformando naquilo a que hoje chamamos «escrita». Neste sentido, a 

capacidade humana para falar ou, pelo menos para emitir sons, é tão antiga quanto a sua 

existência, considerando-se que esta se terá desenvolvido desde há cerca de trinta mil 

anos. Por outro lado, a existência de registos escritos data de 3500 a.C. Ainda neste 

âmbito, observamos que a aquisição da fala acontece de forma espontânea e natural, 

desde que o indivíduo seja saudável e educado em sociedade. A escrita implica ensino e 

aprendizagem, ou seja, depende da instrução formal. 

Escrever e falar distinguem-se, essencialmente, pelo canal de comunicação 

utilizado, sendo que a fala utiliza o canal auditivo e a escrita o canal visual. Assim, as 
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mensagens produzidas pela primeira têm um carácter imediato e efémero e as 

produzidas pela segunda, por oposição, têm um carácter diferido e duradouro, sendo 

geridas por um único locutor. A oralidade permite interação simultânea, logo o discurso 

vai sendo construído à medida que a interação se desenvolve. Caracteriza-se pelo seu 

carácter fragmentado, permitindo um certo relaxamento, nomeadamente na existência 

de orações inacabadas. O discurso escrito, ao opor-se a estas características, exige um 

maior grau de planificação pois, devido à distância espácio-temporal entre o escritor e o 

seu leitor, obriga ao uso de recursos linguísticos elaborados com o objetivo de garantir a 

eficácia comunicativa. Ou seja, o discurso escrito exige correção ortográfica, assim 

como uma correta construção sintática e, claro, uma certa organização textual. É neste 

campo que surgem os marcadores do discurso, uma vez que constituem elementos 

linguísticos que permitem clarificar a intenção do escritor. Contudo, antes de nos 

centrarmos no seu papel, é curioso observar que, tal como refere Cassany (2005), o chat, 

as sms, as cartas informais, podem aproximar-se dos géneros orais, apesar de usarem o 

canal visual. Tal como uma conferência se aproxima do género escrito, embora utilize o 

canal auditivo.  

Interessa-nos abordar as características do discurso escrito por oposição ao discurso 

oral, uma vez que o presente trabalho é sobre o processo de composição escrita. Assim, 

enquanto a oralidade se caracteriza por um discurso que vai sendo construído à medida 

que a interação acontece, a escrita caracteriza-se por um maior grau de planificação 

exigido pela distância espácio-temporal que separa o escritor do seu interlocutor. Neste 

sentido, como refere Maldonado (2003: 183), o discurso escrito exige a existência de 

«formas linguísticas muito elaboradas e eficazes que facilitem o reconhecimento da sua 

intenção comunicativa»
13

, ou seja, o discurso escrito exige correção ortográfica, 

correção sintática e correção estrutural. É este caráter formal que torna a expressão 

escrita por vezes pouco apelativa para os alunos, sobretudo porque o erro ortográfico ou 

sintático é demasiado visível.  

Para escrever um texto é necessário atender aos conceitos de adequação, coerência 

e coesão. A adequação é o critério que garante que um texto cumpra a sua intenção 

comunicativa, respeitando as características da tipologia textual. A coesão refere-se às 

questões mais superficiais do texto, isto é, garante que há uma correta relação semântica 

entre as orações e as sequências textuais, ou seja, garante que há um encadeamento 
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 Tradução nossa. 
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lógico das estruturas linguísticas. A coerência é o procedimento que garante que as 

informações são organizadas de forma lógica, pois esta assegura que as informações são 

selecionadas e organizadas de modo a que a mensagem seja compreendida globalmente. 

Assim, este procedimento relaciona-se sobretudo com a estrutura global do texto.         

O trabalho aqui desenvolvido centra-se no estudo de alguns elementos de coesão, 

nomeadamente no uso dos marcadores discursivos. 

Os marcadores do discurso são peças linguísticas que guiam a interpretação e 

surgem, no âmbito da linguística textual, como elementos que garantem a coesão dos 

textos. Como forma de sublinhar esta questão, recorremos às palavras de Duarte (2003: 

87): 

 
Quando usam a língua, os falantes não produzem palavras ou frases isoladas, desligadas 

umas das outras e do contexto situacional e discursivo. Pelo contrário, tanto os produtos do 

uso primário da língua na situação básica da conversa como os que resultam do uso da língua 

escrita em situações não pessoais, tanto os produtos de um só locutor como os que resultam 

da atividade colaborativa de vários falantes são objetos de sentido e de unidade – ou seja, são 

produtos coesos internamente e coerentes com o mundo relativamente ao qual devem ser 

interpretados.  

 

Os marcadores do discurso contribuem para que os textos produzidos sejam coesos, 

coerentes e, por consequência, corretamente interpretados.  

Segundo Martín Zorranquino e Portolés (1999: 4072) o significado dos marcadores 

do discurso é um significado de «processamento». O uso correto dos marcadores 

depende das suas propriedades gramaticais e da intenção comunicativa do falante ou 

escritor.   

A classificação que apresentamos, em seguida, e que seguimos para construir os 

materiais para a unidade didática, é uma proposta dos autores acima referidos (Martín 

Zorranquino e Portolés, 1999: 4081-4082). Os marcadores desempenham funções 

discursivas que são muitas vezes percetíveis pelo seu significado, contudo estes autores 

procuraram sistematizar o papel que os marcadores cumprem na comunicação. Em 

primeiro lugar, distinguem cinco grupos de marcadores: os estruturadores da 

informação, os conetores, os reformuladores, os operadores argumentativos e os 

marcadores conversacionais. Os estruturadores da informação não têm significado 

argumentativo e servem para assinalar a organização informativa dos discursos.  
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Dividem-se em três grupos: 

a. Comentadores – introduzem um novo comentário. 

b. Ordenadores – agrupam vários membros do discurso como partes de um único 

comentário; 

c. Digresores  – introduzem um comentário lateral sobre o discurso anterior. 

Estruturadores da 

informação 

Comentadores pues, pues bien, así las cosas, etc. 

Ordenadores 
en primer lugar/en segundo lugar; por 

una parte/por otra parte; de un lado/ de 

otro lado; etc. 

Digresores por cierto, a todo esto, a propósito. 

 

Os conetores ligam, semântica e pragmaticamente, um membro do discurso ao 

anterior, isto é o marcador guiará as inferências que se efetuarão no conjunto dos 

membros discursivos ligados. Distinguem-se três grupos: 

a. Conetores aditivos – unem a um membro anterior, outro com a mesma ideia. 

b. Conetores consecutivos – ligam uma ideia (consequência) ao seu 

antecedente. 

c. Conetores contra-argumentativos – eliminam alguma das conclusões inferidas 

num membro anterior. 

Conetores 

Conetores 

aditivos 
además, encima, aparte, incluso, etc. 

Conetores 

consecutivos 

por tanto, por consiguiente, por ende, en 

consecuencia, de ahí, entonces, pues, 

así, así pues, etc. 

Conetores 

contra-                

-argumentativos 

en cambio, por el contrario, por el 

contrario, antes bien, sin embargo, no 

obstante, con todo, etc. 

 

Os reformuladores, como o próprio nome indica, apresentam o membro do discurso 

onde se encontram como mais adequado do que o anterior. Distinguem-se quatro 

grupos: 

a. Reformuladores explicativos – apresentam o novo membro do discurso como 

uma explicação do anterior. 

b. Reformuladores retificativos – corrigem um membro discursivo anterior. 

c. Reformuladores de distanciamento – retiram pertinência ao membro discursivo 

anterior. 
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d. Reformuladores recapitulativos – introduzem uma recapitulação ou conclusão de 

um ou mais membros discursivos. 

 

Reformuladores 

Reformuladores 

explicativos 
o sea, es decir, esto es, a saber, etc. 

Reformuladores 

de retificação 
mejor dicho, mejor aún, más bien, etc. 

Reformuladores 

de 

distanciamento 

en cualquier caso, en todo caso, de todos 

modos, etc. 

Reformuladores 

recapitulativos 
en suma, en conclusión, en definitiva, en 

fin, al fin y al cabo, etc. 

 

Os operadores argumentativos condicionam, pelo seu significado, as possibilidades 

argumentativas do membro em que se encontram sem o relacionar com outro anterior. 

Distinguem-se dois grupos: 

a. Operadores de reforço argumentativo – reforçam como argumento o membro do 

discurso em que se encontram perante outros argumentos. 

b. Operadores de concreção – o membro do discurso em que se localizam constitui 

uma concretização ou um exemplo de uma generalização. 

 

 

Operadores argumentativos 

 

Operadores de 

reforço 

argumentativo 

en realidad, en el fondo, de hecho, etc. 

Operadores de 

concreção 
por ejemplo, en particular, etc. 

 

Por último, os marcadores conversacionais são as partículas discursivas que 

aparecem na conversação. Como não são pertinentes para o trabalho em causa, apenas 

apresentamos alguns exemplos: 

 

Marcadores 

conversacionais 
claro, desde luego, por lo visto/ bueno, bien, vale/ hombre, 

mira, oye/ bueno, eh, este/… 

 

A classificação oferecida por estes autores permite perceber a diversidade que 

compõe o conjunto dos marcadores discursivos. Assim, encontramos nomes, adjetivos, 

verbos, advérbios, conjunções, locuções conjuncionais e prepositivas, desempenhando 
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nos textos funções distintas da classe a que pertencem. Estes elementos, como já vimos, 

têm uma função compositiva e interpretativa dentro de um ato comunicativo. Assim, 

estas unidades encontram-se fora do nível proposicional, ou seja, situam-se num nível 

mais amplo a que podemos chamar texto ou discurso. Neste sentido, podem constituir 

ótimas ferramentas para garantir a coesão de um texto. Em suma, os marcadores ajudam 

a construir as mensagens, pois podem contribuir para a clarificação do ponto de vista do 

falante ou escritor, para o estabelecimento de uma relação entre este e o enunciado e 

para a tomada de consciência do interlocutor.  

A composição textual, como foi já abordado na primeira parte deste trabalho, 

constitui um processo complexo, que implica a conjugação da competência idiomática e 

expressiva com a competência pragmática. Ao tentarmos compreender o uso dos 

marcadores do discurso na produção de textos escritos, devemos ter em conta que estas 

unidades fazem parte de um vasto conjunto de ferramentas a que se chama 

procedimentos de coesão. Os marcadores discursivos são definidos por Casado (1993: 

18) como «recursos para estabelecer relações entre acontecimentos ou situações, num 

determinado universo textual»
14

 e encontram-se ao mesmo nível dos tempos verbais e 

aspetuais, no conjunto dos procedimentos de coesão apontados por este autor:  

1. Recorrência (total ou parcial) de elementos ou estruturas. 

2. Paráfrase. 

3. Substituição. 

4. Elipse. 

5. Recursos para estabelecer relações entre acontecimentos ou situações, num 

determinado universo textual: 

5.1. tempos verbais e aspectuais; 

5.2. marcadores e operadores discursivos. 

6. Ordem dos constituintes. 

7. Na oralidade: a entoação. (tradução nossa) 

Como podemos verificar, os marcadores surgem como recurso no estabelecimento 

de relações entre acontecimentos ou situações. Aquando da classificação destes 

elementos, tivemos oportunidade de apresentar a sua classificação e, consequentemente, 

as funções que podem desempenhar num texto. No seguimento desta classificação, é 

importante abordar o uso dos marcadores do discurso nos textos argumentativos, pois o 

presente relatório é sobre a construção de comentários escritos. 

                                                           
14

 Tradução nossa. 
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2.1. OS MARCADORES DO DISCURSO NOS TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS  

 

Parece ser incontornável abordar as questões da expressão escrita desenvolvendo o 

tema da tipologia textual, sobretudo, porque o tema deste relatório se baseia no estudo 

do papel dos marcadores do discurso na produção de textos escritos, nomeadamente de 

comentários. Assim, consideramos importante estabelecer uma ligação entre os tipos de 

texto e estas unidades pois, como foi já foi referido, estes elementos assumem um papel 

importante na construção dos textos, isto é, ajudam à construção do seu sentido.  

Já tivemos oportunidade de definir aqui o conceito de texto, contudo consideramos 

importante sublinhar que este tem três dimensões essenciais: a comunicativa, a 

pragmática e a estrutural (Loureda, 2003: 20). Estas três dimensões permitem-nos 

compreender que o texto constitui o produto de um momento comunicativo, pois 

acontece numa determinada situação, implicando a presença de vários elementos, tais 

como o contexto, o falante/produtor, o ouvinte/destinatário, o meio de comunicação, 

que dizem respeito à pragmática, assim como o uso de uma determinada estrutura. 

Assim, é a conjugação destes elementos que permite a existência de um texto.  

A partir do momento em que a linguística (na segunda metade do séc. XX) assume 

que a comunicação é mais do que um processo de codificação e descodificação, passa a 

considerar a linguagem no seu uso, ou seja, em contexto. A capacidade de expressão é 

concebida como universal, histórica e individual, logo a análise do discurso assume 

grande importância, uma vez que é necessário ter em conta aspetos extralinguísticos. 

Estes aspetos constituem aquilo a que se designa ato pragmático, ou seja, o emissor, o 

recetor e a interpretação, o meio de comunicação, o contexto e a finalidade ou função.   

Tendo em conta estas características, quando se fala em tipos de textos pode-se 

afirmar que estes têm um carácter universal, pois há características comuns a todos, 

como a existência dos aspetos pragmáticos referidos no parágrafo anterior. No entanto, 

também têm uma dimensão tradicional, ou seja, possuem características próprias de um 

género, apresentando um carácter funcional. Este carácter funcional constitui a 

concretização da dimensão universal, isto é, não basta saber falar ou escrever, é 

necessário saber adequar às diferentes situações cada intenção comunicativa (Bajtín, 

1998: 13): 
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Muitas pessoas que dominam a língua de uma maneira formidável sentem-se, no entanto, 

totalmente desamparadas em algumas esferas da comunicação, precisamente devido ao facto 

de não dominarem as formas genéricas práticas criadas por estas esferas. (Tradução nossa) 

 

 Os textos têm, ainda, um carácter individual na medida em que todos são 

diferentes, pois são produzidos por indivíduos. O conhecimento destes pressupostos é 

importante, quer para um professor de língua materna, quer para um professor de língua 

estrangeira, já que os textos apresentam características próprias e definidas consoante a 

intenção do falante ou do escritor. Do ponto de vista da leitura, Dijk e Kinstch (1978) e 

Dijk (1980) procuraram explicar que a compreensão dos textos não acontece apenas ao 

nível da descodificação de signos. Assim, apontam para a existência de uma 

macroestrutura, que se refere aos aspetos globais dos textos; de uma microestrutura, que 

remete para as estruturas linguísticas, e de uma superestrutura, que se associa à forma 

que o texto assume, ou seja, ao tipo de texto. A macroestrutura está relacionada com o 

conteúdo do texto. A microestrutura está relacionada com a coesão textual, ou seja, com 

os aspetos superficiais e onde encontramos os marcadores do discurso. Isto significa que 

ao nível da superestrutura surgem as características que permitem distinguir os 

diferentes tipos textuais.  

A tipologia textual não é mais do que uma forma de organizar a diversidade textual, 

segundo determinados critérios. A classificação tipológica que mais contribuiu para o 

ensino da escrita é a de Adam (1992), que no fundo constituiu um aperfeiçoamento da 

classificação de Werlich (1975). Esta classificação apresenta cinco tipos textuais, 

definidos a partir de marcas linguísticas de superfície, como o uso de determinados 

tempos verbais ou o uso de elementos de ligação. São eles o descritivo, narrativo, 

expositivo, argumentativo, instrutivo. A classificação de Adam (1992) apresenta 

exemplos de textos onde se podem encontrar determinadas estruturas sequenciais 

básicas. Assim, num romance, conto, publicidade narrativa, relatório, podemos 

encontrar sequências narrativas e descritivas. Num editorial, numa tese de mestrado, 

num debate televisivo, fórum de discussão podemos encontrar sequências 

argumentativas. Num manual de uma disciplina, num artigo de divulgação, podemos 

encontrar sequências explicativas. Este autor acrescenta, ainda, que num diálogo 

encontramos sequências dialogais/conversacionais. O contributo de Adam nesta matéria 

prende-se com a consideração da existência de protótipos textuais, ou seja, um texto 
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pode ser essencialmente argumentativo, embora tenha, por exemplo, sequências 

expositivas. No fundo, Adam vem chamar a atenção para o facto de não existirem textos 

puros, mas antes textos constituídos por diferentes sequências tipológicas. 

Através da análise tipológica dos textos é possível prever uma macroestrutura, 

assim como os procedimentos verbais que costumam aparecer. Em cada tipo de texto 

encontramos uma determinada organização léxica e semântica e regularidades 

morfológicas e sintáticas, assim como determinadas propriedades textuais (Loureda, 

2003), visíveis no emprego de determinados elementos linguísticos, que contribuem 

para garantir a eficácia da comunicação, ou seja, o emprego de marcadores do discurso 

e elementos de progressão temática. 

Se atentarmos nas características dos marcadores do discurso e na sua classificação, 

isto é, no seu papel enquanto organizadores do discurso, podemos compreender que 

determinados marcadores são mais utilizados em determinados tipos de textos. Assim, 

tendo em conta que o presente relatório procura enquadrar o papel dos marcadores do 

discurso na composição escrita de comentários, analisaremos agora a presença destes 

elementos nos textos argumentativos. 

Podemos definir texto argumentativo como «aquele tipo textual onde dominam 

sequências que se esforçam por utilizar razões e argumentos que defendem uma 

determinada opinião do locutor e que têm como objetivo convencer o destinatário sobre 

a lógica dessa opinião»
15

 (Domínguez, 2010: 390). Neste sentido, a classe de marcadores 

a que se recorre é a dos conectores e operadores argumentativos. O uso de uns ou de 

outros depende da relação argumentativa. Assim, podemos encontrar nas seguintes 

situações argumentativas os seguintes marcadores do discurso: 

 

(1)  elementos co-orientados – conectores aditivos (y, además) 

(2)  elementos que expressam oposição: 

a. contra-argumentação ou 

contraste    

– conetores opositivos (pero, no 

obstante) 

(3)  elementos que expressam causas e 

consequências   
– conetores consecutivos (pues) 

(Dominguez , 2010: 391) 

                                                           
15

 Tradução nossa. 
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Num texto argumentativo, e no seguimento daquilo que já referimos sobre a 

tipologia textual, não surgem apenas sequências argumentativas, logo há necessidade de 

recorrer a outros marcadores, tais como os estruturadores da informação. Seguindo a 

proposta de classificação de Martín Zorranquino e Portolés (1999): 

 

Estruturadores da informação 

Comentadores pues, pues bien, así las cosas, etc. 

Ordenadores 

en primer lugar/en segundo lugar; por 

una parte/por otra parte; de un lado/ de 

otro lado; etc. 

Digresores por cierto, a todo esto, a propósito. 

 

Estes marcadores, mais frequentes nos textos narrativos e nos explicativo-expositivos, 

desempenham nos textos argumentativos um papel importante, pois ajudam à 

construção da intenção do autor. Num comentário, consideramos importante o uso dos 

reformuladores, pois também contribuem para especificar a intenção do emissor: 

 

Reformuladores 

Reformuladores 

explicativos 
o sea, es decir, esto es, a saber, etc. 

Reformuladores de 

retificação 
mejor dicho, mejor aún, más bien, etc. 

Reformuladores de 

distanciamento 

en cualquier caso, en todo caso, de todos 

modos, etc. 

Reformuladores 

recapitulativos 

en suma, en conclusión, en definitiva, en 

fin, al fin y al cabo, etc. 

 

Em resumo, e tendo em conta que em cada tipo de texto podemos encontrar 

diferentes sequências tipológicas, os marcadores do discurso que mais presença têm 

num texto argumentativo são, de facto, os conectores e operadores argumentativos. 

Contudo, dependendo da intenção comunicativa, o escritor pode fazer uso de outros, 

para melhor alcançar o seu destinatário. 

As questões da tipologia textual, dos marcadores do discurso e da composição 

escrita estão relacionadas com a competência dos falantes. Isto quer dizer que para um 

ato comunicativo ter o efeito pretendido o falante ou escritor deve ser possuidor das 

seguintes competências: 1) Competência elocutiva – saber elocutivo: Conhecimento dos 

princípios gerais do pensar, da lógica e da normalidade das coisas; 2) Competência 

idiomática – saber idiomático: relativo a como expressar-se corretamente num 

determinado idioma; 3) Competência comunicativa – saber expressivo: saber acerca de 
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como se constrói um determinado texto, independentemente do idioma que utilize. 

(Casado, 1998: 61).  

 

2.2. OS MARCADORES DO DISCURSO NA AULA DE ESPANHOL  
 

Os elementos discursivos de que nos ocupamos neste relatório, e que já foram alvo 

de descrição e classificação, aparecem nos documentos que regem o ensino das línguas 

estrangeiras, nomeadamente no QECR (AA.VV., 2001), de um modo pouco visível. 

Contudo, no Plan Curricular del Instituto Cervantes
16

 (Instituto Cervantes, 2006) estes 

elementos aparecem no inventário de conteúdos na parte intitulada «construção e 

interpretação do discurso»
17

 e na alínea referente a «manutenção do referente e do fio do 

discurso»
18

. 

Assim, quando analisamos o QECR (idem: 58) percebemos que os marcadores do 

discurso estão subentendidos quando se abordam aspetos relacionados com a coerência 

e com a organização do discurso (idem: 64), ou com a competência discursiva (idem: 

174). Estes aspetos são referidos, sobretudo, nos níveis superiores de proficiência, e não 

se verifica uma preocupação pela abordagem desta temática nos níveis intermédios.  

No PCIC (Instituto Cervantes, 2006) os marcadores do discurso aparecem referidos, 

apenas, nos níveis C1 e C2, constituindo um segundo ponto da «construção e 

interpretação do discurso»
19

. Contudo nos níveis B1 e B2 são incluídos dentro dos 

recursos gramaticais alguns reformuladores, como o sea, es decir, que se podem incluir 

na categoria que estamos a estudar. No entanto, é nos níveis superiores que estes 

elementos têm lugar privilegiado, sendo alvo de uma apresentação exaustiva. Esta 

apresentação está muito próxima da classificação de Martín Zorranquino e Portolés 

(1999) que já tivemos oportunidade de referir, embora apresente certas diferenças, 

sobretudo, ao nível da classificação e dos exemplos a que recorre. Por exemplo, quando 

aborda os reformuladores da informação, nomeadamente os ordenadores de início, 

apenas se refere a antes que nada e bien. Podemos, então, dizer que faltam aqui 

marcadores como en primer lugar, en segundo lugar, que supostamente terão sido 

                                                           
16

 A partir de agora utilizaremos a sigla PCIC para nos referirmos a este documento. 
17

 Tradução nossa. 
18

 Idem. 
19

 Idem. 
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considerados como mais básicos e já adquiridos em níveis anteriores. O facto de a 

abordagem aos marcadores do discurso apenas ser feita nos níveis superiores tem pouco 

sentido, uma vez que dá a entender que estes elementos apenas são usados num nível de 

proficiência muito alto. Ora, a organização do discurso constitui um fator importante no 

desenvolvimento da competência comunicativa, logo o ensino dos marcadores não deve 

ser relevado para níveis tão altos. Não queremos com isto dizer que estes elementos 

devam ser tratados em níveis iniciais, contudo a introdução progressiva e uma chamada 

de atenção para os mesmos, acaba por contribuir para uma tomada de consciência sobre 

os aspetos discursivos de uma língua, sobretudo quando estamos a falar do ensino da 

língua espanhola a alunos portugueses. 

Quando atentamos no panorama do ensino de espanhol em Portugal, 

nomeadamente no ensino secundário, verificamos que os programas dos níveis iniciais 

(Fernández, 2001, 2002c, 2004) fazem referência a estas partículas no capítulo referente 

aos conteúdos linguísticos e no destaque dos discursivos, embora não especifiquem 

quais devem ser abordados. Nos programas de nível de continuação (Fernández, 2002a, 

2002b) aparece uma listagem onde se verifica uma mistura entre conectores e 

conjunções. 

Os marcadores do discurso, quer estejamos no domínio do oral quer da escrita, 

contribuem para a elaboração do discurso, ou seja, permitem a introdução de 

informações, reforçando a intenção comunicativa, assim como facilitam a interpretação 

das mensagens. Segundo Martí Sanchéz (2008: 9), estas unidades são representativas de 

um nível muito elevado na maturidade linguística dos falantes. Assim, este autor aponta 

algumas limitações para os estudantes de espanhol língua estrangeira, uma vez que a 

expressão das emoções, o controlo do discurso e a atenção ao interlocutor implicam a 

ativação de conhecimentos que apenas num nível linguístico superior (C1) são 

possíveis. Não obstante, e como refere Llamas (2003: 699), «introduzir o aprendiz na 

compreensão e aplicação dos marcadores também em níveis intermédios»
20

 pode 

constituir uma tarefa positiva, já que permite chamar a atenção desde cedo para aspetos 

importantes da composição escrita que ultrapassam a gramática da frase. 

                                                           
20

 Tradução da autora. 



35 

 

3. O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA PRODUÇÃO TEXTUAL  

 

Embora o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) não contribua 

diretamente para a aprendizagem dos marcadores do discurso, pode constituir um 

instrumento facilitador numa tarefa de produção textual. Consideramos, então, que num 

relatório sobre o processo de ensino aprendizagem de uma língua estrangeira e, em 

particular, sobre a expressão escrita, seria pertinente abordar a importância do uso das 

TIC no seu ensino. 

De um modo geral, o uso das TIC no ensino constitui, hoje em dia, um aspeto quase 

incontornável. Em primeiro lugar, porque as escolas têm apostado em novos 

equipamentos e, em segundo lugar, porque estas fazem parte da realidade da maior parte 

dos alunos, constituindo, desde logo um fator motivacional. Interessa-nos, 

essencialmente, aprofundar o uso destas tecnologias enquanto instrumento de trabalho, 

pois queremos compreender o seu peso na aprendizagem, contudo convém compreender 

em que consistem. Ponte (2002: 2) sublinha o seu caráter multifacetado, referindo que: 

 
(…) constituem, (…), uma linguagem de comunicação e um instrumento de trabalho 

essencial do mundo de hoje que é necessário conhecer e dominar. Mas representam também 

um suporte do desenvolvimento humano em numerosas dimensões, nomeadamente de 

ordem pessoal, social, cultural, lúdica, cívica e profissional. São também, convém sublinhá-

-lo, tecnologias versáteis e poderosas, que se prestam aos mais variados fins e que, por isso 

mesmo, requerem uma atitude crítica por parte dos seus utilizadores. 

 

Partindo, então, do seu caráter versátil pareceu-nos lógico desenvolver o tema do 

uso das novas tecnologias na tarefa da escrita em sala de aula. Como vimos até agora, 

escrever é produzir atos comunicativos que, por sua vez, são fruto de uma determinada 

intenção, de um determinado escritor. Envolve o uso de um conjunto de estratégias 

relacionadas com a adequação, a coesão, a coerência, a correção linguística e o estilo. 

Interessa perceber que, seja qual for o suporte em que escrevamos, não podemos 

contornar estes aspetos. Assim, quando escrevemos nestes ambientes, podemos fazê-lo 

utilizando diretamente um browser, onde encontramos blogues, redes sociais, emails, ou 

utilizando um processador de texto. Assim, tendo em conta que o tema do presente 
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relatório se baseia na expressão escrita, vamos abordar, em particular, a presença da 

Internet e o uso do processador de texto no ensino de línguas. 

O acesso à Internet popularizou-se a partir de 1994 e desde então a quantidade de 

informações disponíveis tem vindo a aumentar. Podemos aceder, cada vez de forma 

mais rápida e económica a textos, gráficos, som, vídeos. Atualmente, é possível 

encontrar vários instrumentos proporcionados pela web usados no ensino de espanhol 

língua estrangeira. Assim, a Internet constitui uma fonte de informação atualizada e com 

custos reduzidos, pois segundo Ruipérez (2004: 1051): 

 

(…) a web transformou-se numa janela direta para os países de fala espanhola (…) o aluno 

internauta estabelece contacto direto com o país, incluindo, por exemplo, emissões de rádio 

e televisão. (tradução nossa) 

 

Esta tecnologia permite a consulta de dicionários online, a participação em fóruns de 

discussão, o acesso a bibliotecas espanholas e a inúmeras obras em formato eletrónico.  

Podemos acrescentar a possibilidade de criação de páginas pessoais ou páginas de 

grupo. A possibilidade de criar espaços na web está muito em consonância com os 

pressupostos do método comunicativo de ensino das línguas, que coloca o aluno no 

centro da aprendizagem e procura que o aluno seja exposto a situações de comunicação 

real. Atualmente, estão há disposição vários sítios que permitem a criação de blogues ou 

de espaços de trabalho com uma filosofia semelhante à da Wikipedia, ou seja, que 

permitem a edição constante das informações, podendo organizá-las em diferentes 

páginas.  

Apesar de as vantagens do uso da Internet no ensino serem notórias, há que ter em 

conta alguns aspetos menos positivos. Assim, por vezes, perde-se muito tempo na 

localização de informações, nem sempre as informações são fiáveis, nem sempre os 

sítios se encontram atualizados e alguns utilizadores não seguem as normas de conduta 

desejáveis (Marqués, 1999: 108).  

É muito importante que o professor tenha noção de que a Internet é mais uma 

ferramenta à sua disposição, como o vídeo, o retroprojetor ou o áudio. Neste sentido, o 

seu uso deve ser empreendido tendo por base algum cuidado e objetivos bem 

delineados, como refere Higueras (2004: 1065): 
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(…)  todos os professores devem equacionar qual o momento em que o acesso à Internet é 

vantajoso e quando constituirá apenas uma perda de tempo, do ponto de vista didático, 

embora os alunos se sintam motivados. (tradução nossa) 

 

Tendo em conta que a web assume cada vez mais um papel preponderante enquanto 

meio de comunicação que permite a publicação de textos, comentários, etc. por parte de 

qualquer utilizador, consideramos importante ter bem presente a noção de que nem tudo 

o que se publica na rede tem qualidade, como adverte Marqués (1999). Consideramos 

que muito do uso que se faz deste meio (sobretudo quando falamos de redes sociais) é 

um uso que revela pouca preocupação com alguns aspetos essenciais que já abordámos 

ao longo deste relatório e que se prendem com a composição escrita. Assim, se em vez 

de os utilizadores escreverem diretamente nas aplicações referidas o fizerem 

primeiramente utilizando um processador de texto, estão a garantir uma maior qualidade 

dos seus textos.  

O processador de texto permite criar vários tipos de textos, estando equipado com 

alguns modelos, como cartas, faxes, currículos, ofícios. Para além destes moldes, onde 

podemos encaixar as nossas mensagens, o processador de texto contém uma série de 

funções que facilitam a produção textual: (1) memorizar e recuperar texto; (2) correção 

ortográfica e sinónimos; (3) documentos múltiplos e janelas; (4) cálculo; (5) ver o 

documento final; (6) gráficos; (7) tabelas; (8) numeração automática. Além destas 

funções, a possibilidade de corrigir eventuais gralhas ou erros garante desde logo uma 

certa qualidade. Claro que ao nível da estrutura do texto, o processador não traz 

qualquer vantagem, isto é, do ponto de vista mental, cada indivíduo utilizará as mesmas 

estratégias quer escreva de forma tradicional, quer escreva num processador de texto. 

No entanto, não podemos negar que esta ferramenta contém um conjunto de funções 

que ajudam o escritor no processamento dos seus textos. Estas funções começam com o 

chamado corretor ortográfico e gramatical, passam pela facilidade e rapidez com que 

apagamos, reescrevemos e estabelecemos um produto final, que pode ser facilmente 

transferido para o papel, para um blogue ou para uma rede social. 

Neste sentido, consideramos que o uso do processador de texto é vantajoso na 

aprendizagem de uma língua estrangeira pois, além das funcionalidades já elencadas, 

permite que se desenvolvam tarefas apenas em ambiente digital, onde o aluno, tendo 

acesso à Internet, pode recorrer a inúmeras ferramentas (dicionários online, por 

exemplo) que complementam o processador de texto.  
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O uso destas ferramentas (Internet e processador de texto) pode ajudar na produção 

escrita, uma vez que, pelas características enunciadas, permite ao aluno aprofundar 

conhecimentos e até melhorar as suas estratégias de aprendizagem. 
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PARTE II –  A UNIDADE DIDÁTICA E SUA APLICAÇÃO  
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1. A ESCOLA E OS ALUNOS  

 
O grupo de alunos com o qual desenvolvemos as atividades descritas neste relatório 

era já nosso conhecido, quase na totalidade, desde o ano letivo passado. A escola onde 

estudam é a Escola Secundária de Miraflores que se situa no município de Oeiras, em 

Algés, na Avenida General Norton de Matos. Esta escola tem, aproximadamente, 1100 

alunos, distribuídos pelo ensino básico (7.º, 8.º e 9.º), secundário (10.º, 11.º, 12.°) e cursos 

noturnos. Quanto aos recursos, tem um campo de jogos, um ginásio, uma biblioteca e 

uma sala de reprodução de materiais audiovisuais. Há três professores de espanhol. Dois 

contratados e um com vínculo definitivo. Os professores contratados têm um a dois 

anos de experiência e a professora com vínculo definitivo tem quase trinta anos de 

experiência no ensino. 

O grupo é de 11.º ano, do curso de Humanidades. Iniciaram o estudo da língua 

espanhola no ano letivo 2010/2011. Assim, encontram-se no nível inicial de espanhol. 

Neste momento, a turma tem oito alunos, com uma média de idades de 16,85. Seis são 

do sexo feminino e dois do sexo masculino. Em geral, estão interessados em aprender 

espanhol e em ter bons resultados. No entanto, desde o ano passado que se verifica que 

há um grupo de quatro estudantes que se destaca pela sua participação e empenho nas 

atividades. 

Com o objetivo de conhecer melhor os interesses e as expetativas desta turma, os 

alunos foram sujeitos a um questionário de diagnóstico
21

 (V. anexo 1), que teve como 

objetivo conhecer o âmbito socioeconómico em que estes alunos
22

 se moviam, assim 

como conhecer o seu comportamento perante o estudo das línguas estrangeiras, em 

geral, e da língua espanhola, em particular. Este questionário foi elaborado a partir dos 

contributos de Madrid (2001, 2004, 2005).  

Quanto às ocupações profissionais dos pais, estas são muito diversas e estão 

relacionadas, de um modo geral, com os serviços, negócios, educação e saúde. Olhando 

                                                           
21

 Este questionário foi elaborado em colaboração com a nossa colega de estágio, tendo em conta que 

trabalhámos com a mesma turma. Os resultados podem ser consultados em: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dGZ2Mjc1TUFjUGIzaU55UGFIQjY0b1E6

MQ. 

22
 Apenas sete alunos responderam a este questionário. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dGZ2Mjc1TUFjUGIzaU55UGFIQjY0b1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewanalytics?formkey=dGZ2Mjc1TUFjUGIzaU55UGFIQjY0b1E6MQ
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para os dados recolhidos, o nível de escolaridade dos pais (V. gráfico 1) é o seguinte: 

temos dois com ensino superior, quatro pais com o ensino secundário e um com ensino 

básico (9. º ano). Quanto às mães (V. gráfico 2), encontramos quatro com curso superior 

e três com o ensino secundário. 

 

 
 

GRÁFICO 1  –  NÍvel de escolaridade dos pais 

 

 
 

GRÁFICO 2  –  NÍvel de escolaridade das mães 

 

Podemos dizer que o contexto sociocultural destes alunos a nível familiar é 

médio/alto. A língua portuguesa é a língua materna destes alunos, sendo esta a língua 

que falam em casa. 

Quanto à idade com que iniciaram o estudo das línguas estrangeiras, há três que o 

fizeram a partir dos nove/dez anos, dois desde os cinco/seis, um desde os sete/oito e 
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outro desde os cinco anos de idade. Há um aluno que recebeu aulas de espanhol de 

apoio, durante um ano, com o objetivo de melhorar o seu nível de língua.  

Estes alunos nunca viveram num país de língua espanhola, contudo um deles esteve 

em Espanha mais do que uma semana. Em relação a viagens empreendidas a países de 

língua espanhola, apenas um nunca o fez, sendo que dois referem que o fazem sempre e 

às vezes, um quase nunca e outro sempre. Quatro dos alunos referem que têm amigos ou 

familiares que falam espanhol.  

Quanto às estratégias mais utilizadas para aprender espanhol fora da sala de aula, os 

alunos assinalaram, quase sempre e às vezes, as seguintes: ouvir rádio, ver filmes e 

programas de televisão em espanhol. Quanto à leitura de revistas, jornais e livros em 

espanhol, um aluno menciona nunca e os outros encontram-se repartidos por quase 

sempre e às vezes.  

Quando lhes perguntámos se gostam de ouvir música e traduzir a letra das canções 

espanholas, três responderam quase sempre e dois sempre, contudo um respondeu 

nunca. Três dos alunos mantêm sempre contacto com falantes de espanhol, através da 

Internet. Outros três quase sempre e um nunca.  

Estes alunos costumam ter bons resultados nas disciplinas de língua estrangeira, 

pois à pergunta sobre a sua nota média, três alunos assinalaram, numa escala de 0 a 20 

valores, entre 14 e 16, dois assinalaram 17 e 20, um assinalou entre 10 e 13 e outro entre 7 

e 9: 

 

GRÁFICO 3  –  Nota média nas disciplinas de línguas estrangeiras  



44 

 

A pergunta seguinte continha um conjunto de afirmações que pretendia aferir o 

interesse destes alunos pela aprendizagem das línguas estrangeiras. Assim, 

relativamente ao interesse pelo estudo das línguas estrangeiras, cinco alunos referem às 

vezes e dois assinalam sempre. Quanto à atenção prestada nas aulas destas disciplinas, 

seis alunos assinalam às vezes e um refere sempre. Relativamente ao esforço aplicado, 

um aluno assinala quase nunca, dois às vezes, três quase sempre e um sempre.               

A afirmação seguinte era sobre o tempo dedicado ao estudo das línguas 

estrangeiras. Assim, dois alunos assinalam quase nunca, três às vezes e um quase 

sempre. Nas respostas à situação seguinte, que diz respeito ao gosto e à satisfação e 

agrado com que estudam a língua estrangeira, verificamos que quatro alunos assinalam 

às vezes, um quase sempre e dois sempre. Podemos afirmar que a maioria gosta de 

estudar e aprender idiomas. Esta situação não é de estranhar, pois estes alunos optaram 

no 10.º ano pelo estudo de uma terceira língua estrangeira, ou seja, espanhol. Ainda 

assim, reconhecem que nem sempre dedicam grande tempo ao seu estudo.  

As questões seguintes estão relacionadas com o trabalho em aula, contudo antes de 

aferirmos esses dados, pedimos aos alunos que nos fornecessem a sua classificação 

habitual na disciplina de espanhol. Assim, temos dois alunos com classificações entre os 

17 e os 20 valores, quatro entre os 14 e os 16 e um entre os 10 e os 13. De um modo 

geral, estes alunos têm classificações muito boas: 

 

 

GRÁFICO 4  –  Nota na disciplina de espanhol 
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A pergunta seguinte continha seis afirmações sobre as preferências destes 

estudantes relativamente ao trabalho em aula (V. gráfico 5). Assim, à afirmação «prefiro 

trabalhar sozinho e com exercícios individuais do que trabalhar a pares ou em grupo» 

um aluno assinalou nunca, dois quase nunca, três às vezes e um quase sempre.  

 

 
 

GRÁFICO 5  –  Preferência pelo trabalho individual  

 

A alínea seguinte apresenta cenário oposto ao da alínea anterior (V. gráfico 6), 

tendo um aluno assinalado nunca, outro quase nunca, outro às vezes, três quase sempre 

e um sempre. Tendo em conta que três alunos assinalaram, nesta última afirmação, 

quase sempre, e na afirmação anterior três assinalaram às vezes, podemos perceber que 

estes alunos apresentam diferentes preferências ao nível do trabalho em aula, embora o 

trabalho a pares e em grupo seja o mais apreciado. 

 
 

GRÁFICO 6  –  Preferência pelo trabalho em grupo 
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Em relação à terceira afirmação deste conjunto, que corresponde ao efeito das 

atividades formais (sérias, controladas pelo professor) na aprendizagem, um aluno 

referiu nunca, quatro assinalam às vezes e dois quase sempre. A afirmação seguinte 

apresenta a situação oposta («prefiro trabalhar, e considero que aprendo melhor, com 

exercícios informais e menos sérios, onde me sinto mais relaxado») onde um aluno 

referiu nunca, três às vezes, dois quase sempre e um sempre. Neste âmbito, nota-se uma 

certa divisão de opiniões, contudo parece haver uma tendência para o gosto pelas 

atividades menos controladas pelo professor.  

Na afirmação «costumo ser independente e autónomo, não sinto necessidade de 

comunicar com os outros», três alunos assinalaram quase nunca e às vezes e um 

assinalou sempre. À afirmação «sinto necessidade de me identificar com os meus 

companheiros, partilho facilmente o que pensam e sentem, e os seus êxitos e fracassos 

interessam-me», um aluno respondeu nunca, outro quase nunca, dois às vezes, dois 

quase sempre e um sempre. Estas respostas confirmam o carácter heterogéneo deste 

grupo. 

A questão seguinte é constituída por quinze afirmações sobre as preferências e 

estilos de aprendizagem nas aulas das disciplinas de línguas estrangeiras, contudo 

apenas vamos analisar aquelas que consideramos mais pertinentes para o trabalho 

desenvolvido. A primeira afirmação é sobre a preferência por explicações e atividades 

escritas em detrimento das atividades puramente orais, tendo três alunos assinalado 

quase nunca, dois às vezes e dois quase sempre. Neste sentido, a maioria parece 

apreciar, de modo moderado, este tipo de atividades.  

Em relação ao gosto pela escrita no caderno de determinadas palavras ou frases 

para as rever depois visualmente, dois alunos assinalaram quase nunca, dois às vezes e 

três quase sempre.  

Quanto à afirmação «recordo e aprendo melhor as coisas quando as escrevo várias 

vezes», dois respondem quase nunca, um às vezes, dois quase sempre, dois sempre. 

Quanto à preferência por aprender mais a ouvir do que a ler livros, dois alunos 

responderam quase nunca, dois às vezes, dois quase sempre e um sempre. Nota-se, 

assim, uma tendência para a maioria dos alunos preferir ouvir em vez de ler.  
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Na afirmação sobre a o uso da repetição em voz alta de palavras para aprender a 

ortografia em detrimento do uso da escrita, dois alunos assinalaram nunca, três quase 

nunca, um quase sempre e um sempre.  

À afirmação «compreendo melhor o conteúdo de uma reportagem ouvindo-a do que 

lendo-a num jornal», um aluno respondeu nunca, dois quase nunca, três às vezes e 

apenas um quase sempre. Neste caso, os alunos consideraram que a leitura de 

reportagens é mais acessível do que a audição das mesmas. Isto deve-se à facilidade que 

um falante de português tem em compreender textos escritos em espanhol, pois as 

semelhanças de vocabulário são muitas e a visualização da palavra permite aceder mais 

rapidamente aos significados, isto é, a compreensão auditiva revela-se mais difícil. 

Quanto ao uso da memória visual para recordar o que estudaram, dois alunos 

referiram quase nunca, dois às vezes, dois quase sempre e um sempre. Em relação ao 

gosto por resolver quebra-cabeças, labirintos e puzzles três afirmam quase sempre, dois 

às vezes, um quase nunca e um nunca. Quanto a «compreendo melhor as instruções 

orais do que as escritas» um aluno refere nunca, outro quase nunca, três às vezes e dois 

sempre.  

Através da análise das respostas a este conjunto de afirmações continuamos a 

verificar que há heterogeneidade, embora menos acentuada, isto é, a maioria dos alunos 

apresenta opiniões semelhantes.  

A pergunta seguinte pede para que os alunos assinalem aquilo que mais os ajudou a 

aprender nas aulas de espanhol (V. gráfico 7). As três afirmações mais assinaladas são 

«ouvir o professor», «fazer exercícios de gramática» e «praticar a pronúncia». De 

seguida, apontam «falar e debater temas a pares e em grupo». As afirmações «ler textos 

e responder a perguntas», «traduzir textos», «fazer jogos com a gramática e 

vocabulário», «comparar o espanhol com o português» são assinaladas por quatro 

alunos. As situações menos assinaladas são: «ouvir gravações e responder a perguntas», 

«escrever textos breves e simples», «escrever textos mais complexos», tendo sido 

assinaladas por três alunos. A correção de trabalhos de casa e as apresentações orais 

constituem as atividades menos mencionadas. 
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GRÁFICO 7  –  Opinião sobre as atividades que mais contribuem para a aprendizagem de espanhol 

 

Podemos perceber que a maioria dos alunos considera que aprende mais com 

atividades tradicionais e menos com as tarefas de expressão escrita. O trabalho por nós 

desenvolvido pode contribuir para a mudança desta opinião, uma vez que tentámos 

construir atividades de expressão escrita que se centram no processo e não apenas no 

produto final. 

«Aprender regras de gramática» e «fazer exercícios de pronúncia» foram as 

atividades mais assinaladas como mais eficazes para a aprendizagem em aula             

(V. gráfico 8). Seguindo-se as opções «escrever», «ouvir gravações», «ouvir canções», 

«fazer exercícios de gramática». As afirmações menos assinaladas foram «navegar pela 

internet», «memorizar listas de palavras» e «fazer traduções», assim como «falar» e 

«ver vídeos».  
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GRÁFICO 8  – Opinião sobre as atividades que mais contribuem para a aprendizagem de espanhol 

na sala de aula 

 

Através destas respostas, parece haver uma certa contradição face às respostas 

dadas na pergunta anterior pois, se por um lado os alunos consideram que aprendem 

pouco escrevendo, gostam de escrever em aula. O mesmo acontece com a audição de 

gravações. Isto poderá estar relacionado com a sensação de que só se aprende com 

atividades mais formais. 

Quanto ao que mais gostam de fazer fora da aula para aprender espanhol              

(V. gráfico 9), referiram «navegar pela Internet», «ver vídeos, filmes», «falar», «ler», 

«ouvir cancões». Nenhum dos alunos referiu «escrever», «fazer exercícios de 

pronúncia», contudo um aluno afirma que faz «exercícios de gramática» e que «aprende 

regras de gramática» fora da aula. 
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GRÁFICO 9  –  Opinião sobre as atividades que mais contribuem para a aprendizagem de espanhol 

fora da aula 

 

Relativamente ao grau de segurança com que usam a língua espanhola em aula, três 

dos alunos sentem-se um pouco incómodos, dois bastante seguros, um «como um 

miúdo» e outro «sente um pouco de vergonha». Podemos concluir que para a maioria 

não é fácil expressar-se em espanhol. 

Quanto àquilo que consideram mais fácil no estudo da língua espanhola                      

(V. gráfico 10), os alunos têm opiniões distintas. Dois referiram a gramática, um a 

leitura, dois os aspetos comuns entre as duas línguas, um afirmou que é a falar que se 

compreende a diferença em relação ao português e outro referiu o vocabulário. Por 

outro lado, em relação àquilo que lhes custa fazer em espanhol, três alunos referiram-se 

a aplicar bem a gramática, dois a «pronunciar bem», a «falar com fluidez», a 

«compreender conversas». Um referiu que é «recordar o vocabulário» e outro 

«distinguir bem as duas línguas». 
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GRÁFICO 10  –  Opinião sobre as dificuldades na aprendizagem de espanhol 

 

Quanto à memória que têm das atividades que mais gostaram de realizar, os alunos 

referiram as atividades lúdicas e as apresentações orais. Relativamente às que menos 

gostaram, alguns alunos indicaram, também, as apresentações orais e os exames. Por 

aqui se compreende que as diferenças, neste grupo de alunos, são acentuadas. 

A última pergunta deste questionário é sobre a importância atribuída ao estudo da 

língua espanhola. De um modo geral, os alunos referiram que é importante aprender 

este idioma porque é uma língua muito falada no mundo e porque querem conseguir 

comunicar num país de língua espanhola.  

Analisando as respostas a este questionário e tendo em conta a dispersão de 

opiniões, procurámos organizar atividades a pares e em grupo, embora também se 

encontrem algumas individuais, contudo em menor número. A maioria dos alunos gosta 

de atividades de gramática. Apesar de as atividades desenvolvidas se centrarem no 

processo de composição escrita, tivemos em conta também atividades de apoio 

linguístico. 

A questão da expressão escrita foi referida por alguns alunos como pouco 

facilitadora da aprendizagem, mas também como um aspeto difícil de aprender. A 

conceção desta unidade didática procura dar aos alunos ferramentas para organizar 

melhor os seus textos, desenvolvendo a sua competência comunicativa. 
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1.1. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO –  EXPRESSÃO ESCRITA  

 

Tendo em conta que o tema deste relatório é o papel dos marcadores do discurso na 

composição textual optámos por realizar um diagnóstico ao nível da expressão escrita 

(V. anexo 2), para verificar se os alunos recorriam aos marcadores discursivos e se os 

seus textos apresentavam algumas falhas. O tema escolhido foi o consumo, uma vez que 

a unidade didática elaborada é sobre esse tema. Neste sentido, e porque estamos perante 

alunos de nível inicial de espanhol, antes de pedirmos aos alunos que escrevessem sobre 

o assunto, criámos uma primeira questão que serve para ativar, e até fornecer, algum 

vocabulário. Assim, nesta questão, pedimos-lhes que assinalassem as palavras ou 

expressões mais relacionadas com o consumo:  

 

A questão seguinte consistia na elaboração de um pequeno comentário sobre o 

consumo responsável, a partir de um diálogo entre dois interlocutores: 
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O diálogo foi criado de modo a fornecer alguns marcadores do discurso, com o 

intuito de perceber se os alunos recorreriam a alguns deles. Assim, analisando esta 

questão, verificamos que dos seis alunos que fizeram este diagnóstico nenhum fez uso 

de marcadores discursivos. Apesar disto, e embora, a maior parte, tenha escrito textos 

de pouco mais de trinta palavras, verifica-se o uso de frases complexas, nomeadamente 

causais e temporais. Alguns recorrem ao uso de interrogações e exclamações, chamando 

a atenção dos possíveis interlocutores. A imagem seguinte corresponde à resposta
23

 de 

uma aluna ao diagnóstico inicial. Esta aluna é aquela que mais palavras usa para 

defender o seu ponto de vista, apresentando preocupação com o estabelecimento de 

parágrafos e com o destinatário do seu texto. Usa frases complexas e procura usar os 

sinais de pontuação de modo adequado. 

 

 

 

                                                           
23

 A ficha de diagnóstico completa encontra-se reproduzida no anexo 22. 
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Apresentamos, ainda, outra resposta a este diagnóstico. Escolhemos uma que se 

caracteriza pelo uso de poucas palavras e pelo facto de se basear muito no diálogo 

fornecido inicialmente: 

 

 

Neste diagnóstico, verificámos que os alunos encararam positivamente a tarefa de 

elaborar um comentário para publicar numa rede social, pois verifica-se uma 

preocupação em adequar o seu discurso ao leitor, aspeto fundamental numa tarefa de 

escrita.  

Na última parte deste relatório, que corresponderá à reflexão sobre o trabalho 

desenvolvido, faremos uma comparação entre os textos produzidos pelos alunos neste 

diagnóstico inicial e a na tarefa final.  
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2. A UNIDADE DIDÁTICA 
 

2.1.  PRINCÍPIOS ORIENTADORES  

 

A elaboração da unidade didática, objeto de estudo, análise e reflexão neste 

relatório tem como título El consumo sostenible e surgiu depois de várias horas de 

pesquisa em manuais escolares e em artigos sobre o ensino de espanhol. Assim, de um 

modo geral, a sua temática centra-se no consumo e no ambiente. Neste sentido, o tema 

foi selecionado tendo em conta a planificação anual (V. anexo 3) fornecida pela 

professora cooperante, assim como o programa de espanhol de 11.º ano – nível de 

iniciação – (Fernández, 2002a). 

A ideia central que motivou a elaboração desta unidade foi levar os alunos a 

desenvolver competências na área da expressão escrita, através da expressão de opiniões 

e comentários escritos. A temática ambiental surge devido ao facto de ser um assunto 

muito atual, ou seja, que está na ordem do dia. Por esta razão, considerámos que lhes 

podia interessar. 

Todo o trabalho foi concebido tendo em conta a metodologia de ensino por tarefas, 

seguindo o trabalho da professora cooperante e seguindo o trabalho já desenvolvido no 

ano anterior com, praticamente, todos os alunos. Neste sentido, procurámos criar uma 

tarefa final que tivesse um objetivo real, que sublinhasse o caráter instrumental da 

língua. Deste modo a tarefa final da unidade consistiu em elaborar um comentário para 

publicar num blogue a partir de uma imagem, um vídeo ou uma frase, relacionados com 

a temática abordada. Depois de definida a tarefa final, concebemos um conjunto de 

tarefas possibilitadoras. Para a elaboração da unidade didática recorremos à pesquisa da 

autora Fernández (2003, 2011), que estabelece uma ponte entre o currículo, o programa e 

a unidade didática. Para além deste pressuposto, considerámos importante criar 

atividades que motivassem os alunos para descoberta do novo, através da pesquisa e da 

observação. As atividades também estão pensadas para a retenção de aprendizagens e 

aplicação das mesmas durante a elaboração da tarefa final. Assinalamos que seguimos 

os contributos de Estaire (2000, 2004, 2007) para a conceção da unidade didática. 

As atividades foram elaboradas tendo em conta a tarefa final que constitui uma 

tarefa de expressão escrita. Assim, as atividades foram concebidas através da pesquisa 
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em vários manuais disponíveis no mercado, assim como através da pesquisa de vídeos e 

de textos, a partir dos quais criámos atividades adequadas ao tema da unidade e ao tema 

do relatório final. Estas contemplam o trabalho a pares e em grupo, mas também 

individual, e são, de certo modo, diversificadas, pois, além de procurarem abarcar as 

várias destrezas, procuram despertar e manter o interesse dos alunos. 

Nesta unidade, além da autoavaliação, os alunos fizeram a avaliação da unidade, 

tendo em conta quatro aspetos: o desenvolvimento das tarefas, o processo, o uso da 

língua pelo aluno e o resultado final. Neste âmbito concebemos, ainda, uma prova de 

avaliação em parceria com a nossa colega de estágio.  

 

2.2.  SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Esta unidade (V. anexo 4) tem como tarefa final a criação de um comentário, a 

partir de uma imagem, de um vídeo ou de uma frase selecionada pelos alunos, para 

publicar no blogue da turma
24

. Está pensada para seis sessões, quatro de noventa 

minutos e duas de quarenta e cinco, ou seja, um total de 450 minutos. Com esta 

planificação, esperamos que os alunos sejam capazes de: 

(1) Descrever objetos e aparelhos, solicitar produtos, pedir e dar informações 

sobre produtos, aconselhar e expressar opiniões.  

Assim, os conteúdos gramaticais são: 

(2) Presente do indicativo e do conjuntivo; imperativo formal e informal; as 

orações substantivas e causais. 

Ao nível do vocabulário, os alunos conhecem e consolidam os seus conhecimentos 

sobre vocabulário, relacionado com: 

(3) os materiais, as cores, as colocações (sirve para; se usa con; va con; 

funciona con). 

Quanto aos conteúdos discursivos são abordados: 

(4) os marcadores do discurso: estruturadores da informação; conectores e 

operadores argumentativos. 

                                                           
24 http://alunos-lared.blogspot.com 

http://alunos-lared.blogspot.com/
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Ao nível dos conteúdos socioculturais, os alunos terão a oportunidade de ver vídeos 

sobre a temática do consumo em Espanha. Neste sentido, os aspetos socioculturais são 

muito abrangentes, uma vez que as preocupações ambientais se fazem sentir a nível 

global. 

Em relação à avaliação, além da observação direta e do diálogo com os alunos 

durante a realização das tarefas, elaborámos uma prova escrita. O processo de avaliação 

também é composto pela autoavaliação e avaliação da unidade lecionada. Estes 

elementos constituem um bom momento para levar os alunos a refletir sobre aquilo que 

aprenderam, assim como ajudam a fazer um balanço do trabalho desenvolvido.  

 

2.3.  BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 

AULA  

 

A PRIMEIRA AULA 

 

A primeira aula constitui a apresentação da unidade e como tal serve para negociar 

a tarefa final. Tem como objetivo central, motivar os alunos para a nova temática. 

Assim, depois destas etapas começamos por apresentar, através do recurso ao 

computador e ao projetor, um conjunto de imagens com objetos inúteis retiradas de um 

sítio de Internet (http://listas.20minutos.es/). Depois de observarem cada uma, os alunos 

devem relacionar cada objeto com uma legenda
25

 (V. anexo 5). 

Assim, depois de ativar algum vocabulário pedimos-lhes que completem uma 

tabela com informações sobre os objetos observados: tipo de objeto, cor, material, 

forma, tamanho, dando-lhes uma lista de vocabulário relacionado com os materiais e 

com as formas
26

. Ainda sobre estes objetos os alunos devem escrever frases, a partir de 

um exemplo, explicando a razão pela qual os objetos não são úteis
27

. O último exercício 

desta ficha de trabalho serve para que os alunos escolham e expliquem qual é o menos 

útil. Estes exercícios procuram levar o aluno a elaborar pequenas frases, assim como a 

expressar-se oralmente. 

                                                           
25 Ficha de trabalho 1 - Exercício 1. 
26

 Idem – exercício 2. 
27

 Idem – exercício 3. 

http://listas.20minutos.es/
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O exercício seguinte (V. anexo 6) é de compreensão auditiva e consta do manual 

(Verdía et alii, 2011: 93). Com este exercício pretende-se que os alunos sejam capazes 

de compreender o que dizem várias pessoas que telefonam para um escritório de objetos 

perdidos. Os alunos têm de identificar quais dos objetos mencionados nos telefonemas 

se encontram numa imagem. As atividades pensadas para esta aula procuram dar aos 

alunos vocabulário e ferramentas para descrever objetos, assim como para explicar a sua 

função. 

 

A SEGUNDA AULA 

 

A segunda aula começa com a leitura de um excerto de um capítulo intitulado 

«Veinte mil objetos cotidianos» da obra La psicologia de los objetos cotidianos de 

Norman (1990). A partir deste texto, os alunos devem preencher informações sobre os 

objetos e sobre as suas funções, sendo que algum vocabulário sobre esta última parte é 

fornecido previamente
28

 (V. anexo 7).  

De seguida, tendo em conta que o texto apresenta um carácter repetitivo, uma vez 

que faz uma descrição do número quase ilimitado de objetos que nos rodeia, 

consideramos interessante chamar a atenção dos alunos para as estratégias usadas pelo 

autor para não repetir, constantemente, a palavra «objetos». Assim, criámos uma tabela 

com um espaço para colocar os sinónimos e os pronomes. O exercício seguinte pretende 

reforçar a ideia de que, por vezes, se pode usar a repetição como recurso expressivo, 

com o intuito de chamar a atenção. Assim, neste sentido, pedimos aos alunos que 

tentem reescrever um pequeno período onde o autor usa a repetição, com o intuito de 

compreenderem que um texto tem sempre um enunciador com uma determinada 

intenção
29

. A propósito dos objetos, e com a intenção de conduzir os alunos a escrever 

algo mais extenso, pedimos-lhes que escrevam um pequeno texto a partir de uma 

imagem de um objeto. A imagem é a de uma esferográfica que aparece dissecada nas 

suas várias partes e com uma legenda para cada uma delas
30

. Começámos, nesta aula, a 

introduzir algumas atividades de reflexão sobre a expressão escrita, uma vez que esta 

constitui o tema do nosso relatório.  

                                                           
28

 Ficha de trabalho 2 – exercício 1. 
29

 Idem – exercício 1.2. 
30

 Idem – exercício 2. 
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Depois de abordarmos a questão da quantidade de objetos que nos rodeia, passamos 

à visualização de excertos de uma reportagem da RTVE (Rádio Televisión Espanhola) 

do programa Comando Actualidad, emitido no dia 23 de fevereiro de 2011, intitulado 

«Usar y Tirar»
31

. A partir deste vídeo e a partir de duas listas de palavras, uma de 

objetos e produtos e outra de locais, os alunos devem relacioná-los, visualizando apenas 

o primeiro minuto da reportagem. De seguida, os alunos preenchem o nome da 

reportagem e indicam qual o tema, a partir de três hipóteses. E são ainda convidados a 

dar a sua opinião sobre a importância destas reportagens
32

 (V. anexo 8). A atividade 

seguinte baseia-se na visualização da mesma reportagem num momento em que uma 

repórter entrevista algumas pessoas sobre as suas opções na hora de comprar. Aqui, 

antes de visualizar, os alunos leem uma série de frases que correspondem a transcrições 

das entrevistas do vídeo e identificam aquelas que revelam o consumidor mais 

preocupado com a última novidade. De seguida, visualizam o vídeo na parte indicada e 

relacionam cada transcrição com cada interveniente
33

. No final, os alunos leem o 

resumo do programa, que consta da página da RTVE, e preenchem de seguida uma série 

de frases com opiniões a favor e contra este tipo de reportagens e sobre esta temática. 

Com este exercício, os alunos devem usar o presente do indicativo e do conjuntivo
34

.  

 

A TERCEIRA AULA 

 

A aula tem início com a visualização do vídeo promocional do documentário 

intitulado Comprar, Tirar, Comprar
35

. Antes de iniciar a visualização, os alunos são 

informados de que devem identificar o tema e assinalar exemplos que o ilustrem. 

Espera-se que os alunos digam que o tema é a obsolescência programada e que os 

exemplos são a lâmpada e as meias de nylon, que passaram a ser produzidas para 

durarem muito menos. Espera-se, também, que os alunos falem das consequências 

ambientais provocadas pelo consumo exagerado.  

                                                           
31

  Esta reportagem encontra-se disponível em http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-

actualidad/comando-actualidad-usar-y-tirar/1028649/ 
32

  Ficha de trabalho 3 – exercícios 1 a 4. 
33

  Idem – exercício 5 e 6. 
34

  Idem – exercício 7. 
35

  Este documentário pode ser consultado em:  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar comprar . 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-usar-y-tirar/1028649/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-usar-y-tirar/1028649/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar%20comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2VhcmNoT3Blbj1mYWxzZQ==
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A atividade seguinte consiste na leitura de uma série de conselhos sobre como 

reduzir o lixo ao consumir, ou seja, na hora de comprar. Estes conselhos foram retirados 

de um sítio de Internet (www.cedeco.or.cr) e o objetivo é construir frases mais curtas 

utilizando a seguinte estrutura «Es importante que…», utilizando a segunda pessoa do 

plural
36

 (V. anexo 9). Esta atividade pode ser feita de forma colaborativa por toda a 

turma, dividindo-a em grupos e atribuindo-lhes algumas frases para transformar. Se 

estivermos numa sala de computadores, os alunos podem entrar numa sessão do gmail, 

cujos dados são fornecidos pelo professor e onde se encontra um documento pré-           

-definido, no separador googledocs. A partir de cada computador cada grupo acrescenta 

a sua contribuição com as frases que lhe compete. No final, têm um único documento, 

formatado por todos. 

De seguida, e tendo em conta que a tarefa final consiste em escrever um pequeno 

comentário, os alunos leem um texto sobre o consumo responsável
37

 (V. anexo 10) 

retirado do sítio www.consumoresponsable.org. A partir deste texto procuramos que os 

alunos identifiquem o tema, através de escolha múltipla, que delimitem a introdução, o 

desenvolvimento e a conclusão e que percebam que as palavras que estão sublinhadas 

não têm, propriamente, valor gramatical. No entanto, servem para encadear as ideias. 

Introduzimos, desta maneira, a temática dos marcadores do discurso, fornecendo, de 

seguida, uma tabela com a classificação dos marcadores do discurso e pedindo aos 

alunos que substituam os marcadores sublinhados no texto, por outros que tenham o 

mesmo sentido
38

. Com estas atividades pretendemos que o aluno reflita sobre alguns 

dos procedimentos que usamos ao escrever, nomeadamente o encadeamento das ideias, 

dependendo da intenção comunicativa.  

A atividade seguinte consiste em reescrever as ideias de um dos parágrafos do 

texto, a partir de um esquema desse mesmo parágrafo, chamando a atenção para a 

necessidade de recorrer à tabela anterior
39

. Os alunos fazem um esquema do último 

parágrafo e entregam a um colega, para que o reescreva. No final desta aula, os alunos 

relacionam, ainda, algumas estratégias encontradas no texto (sobre o qual estão a 

trabalhar) com a intenção comunicativa.  

 

                                                           
36

  Ficha de trabalho 4. 
37

  Ficha de trabalho 5. 
38

  Idem – exercício 4. 
39

  Idem – exercício 5. 

http://www.cedeco.or.cr/
http://www.consumoresponsable.org/
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A QUARTA AULA 

 

A quarta aula baseia-se na análise de um comentário feito num blogue sobre 

reciclagem
40

 (V. anexo 11). O objetivo da leitura deste texto é, uma vez mais, analisar 

não só o seu conteúdo, mas sobretudo a sua forma, uma vez que o âmbito em que foi 

escrito revela pouca preocupação por algumas regras convencionais do código escrito, 

nomeadamente a pontuação. Assim, podemos desde logo concluir que estamos perante 

um texto escrito que se aproxima da oralidade e podemos imaginar que foi digitado 

como resposta a um outro comentário de forma repentina, isto é, sem revisão. Neste 

sentido, antes de pedir aos alunos que analisem determinados aspetos da estrutura do 

texto, perguntamos se conseguem aferir o estado de ânimo da escritora e que sublinhem 

as expressões que justifiquem as suas respostas. Perguntamos, ainda, qual a intenção da 

autora, dando-lhes três opções
41

. Depois, damos-lhes uma tabela de observação de 

textos escritos (V. anexo 12), que obedece aos seguintes critérios: adequação; coerência; 

correção e variação (Cassany, 2005). Em seguida, os alunos encontram marcas de 

oralidade, falhas de pontuação e falhas de ortografia. Os alunos delimitam ainda as 

orações, para de seguida procederem à reescrita das primeiras oito linhas deste 

comentário, trocando as produções com os colegas que o analisam a partir da tabela já 

referida.  

A intenção destes exercícios é levar os alunos a compreender que escrever é mais 

do que evitar erros ortográficos, ou seja, o objetivo central é que tenham presente os 

conceitos de adequação, coerência, correcção e variação. Um outro conceito muito 

importante no momento da escrita é a revisão. Assim, depois de os alunos reescreverem 

as primeiras linhas do comentário analisado, entregamos um teste
42

 (V. anexo 13) para 

que compreendam que tipo de escritores são (experientes ou aprendizes) segundo a sua 

forma de rever (Cassany, 1995). Consideramos que estes guiões podem ajudar os alunos 

a refletir sobre a sua prática enquanto escritores. 

 

 

 

                                                           
40

  Ficha de trabalho 6. 
41

  Idem – exercício 1.  
42

  Guión de revisión textual (Guião de revisão textual). 
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A QUINTA E A SEXTA AULAS 

 

As últimas aulas, de quarenta e cinco minutos cada, destinam-se à elaboração da 

tarefa final. Em primeiro lugar, estabelecem-se grupos de trabalho (pares) através de uns 

cartões. Assim, evitamos que os alunos escolham os colegas de sempre e permitimos 

que descubram novas dinâmicas de trabalho.  

De seguida, os alunos são conduzidos a um sítio de Internet, cujo endereço é 

www.espanholmiraflores.wikispaces.com43 para que possam ler as indicações para a 

realização da tarefa final.  

Neste espaço encontramos também vários materiais que já foram utilizados ao 

longo da unidade e, ainda, um exemplo de um comentário (V. anexo 14). 

 

2.4. O  PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

A unidade didática apresentada encontra-se, como foi já referido, organizada 

segundo o enfoque por tarefas, seguindo o método comunicativo. Assim, tentámos que a 

avaliação tivesse em conta o processo de aprendizagem, que tem como meta o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, levando-os a participar 

ativamente e a refletir sobre as situações de aprendizagem. Neste sentido, a unidade foi 

pensada para poder observar o desenvolvimento dos alunos em todas as destrezas. Para 

tal, procurámos fazer uso da avaliação formativa, enquanto «atividade sistemática e 

contínua integrada no processo de aprendizagem que valoriza o progresso e as 

dificuldades do aluno» (Fernández, 2003: 198). A avaliação formativa é, assim, essencial 

para aferir se as aprendizagens estão a acontecer, ou seja, se os objetivos definidos estão 

a ser atingidos. É importante para perceber se há necessidade de implementar algumas 

mudanças no modo de atuação. Para facilitar este trabalho elaborámos uma tabela de 

observação diária (V. anexo 15). 

                                                           
43

  Este espaço na rede foi desenvolvido em parceria com a nossa colega de estágio. Fizemos o registo no 

sítio www.wikispaces.com e criámos um suporte para as nossas aulas. Este sítio tem a vantagem de 

permitir a edição de todos aqueles que têm acesso.  

http://www.espanholmiraflores.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/
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A participação dos alunos no processo de avaliação ao longo de uma unidade 

didática é constante, contudo é útil aferir a opinião dos alunos quer sobre o seu 

desempenho, quer sobre a aplicação da unidade. Para tal, usamos dois questionários, um 

de autoavaliação (V. anexo 16) e outro de avaliação da unidade (V. anexo 17).  

O questionário de autoavaliação baseia-se nos objetivos estabelecidos e nas 

competências trabalhadas ao longo das aulas e tem como objetivo levar os alunos à 

reflexão sobre os conteúdos aprendidos.               

O questionário de avaliação da unidade, que em parte constituiu uma avaliação do 

professor, procura compreender quais as tarefas que os alunos mais gostaram e qual a 

sua opinião sobre o decorrer de todo o processo. Este tipo de questionário é usado, 

muitas vezes, no ensino à distância, contudo consideramos importante obter a opinião 

dos alunos de um modo mais efetivo, pois constitui mais um elemento para refletir.  

A análise das respostas dos alunos aos dois questionários será apresentada no 

capítulo seguinte, que corresponde à reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

Além da avaliação ao longo da unidade e dos questionários referidos no parágrafo 

anterior, elaborámos uma prova de avaliação
44

 (V. anexo 18). Esta prova, tal como a 

unidade didática, foi concebida segundo o enfoque por tarefas, ou seja, propomos a 

realização de uma tarefa final e todos os exercícios constituem tarefas possibilitadoras 

para a sua realização.  

O exercício de avaliação centra-se na compreensão oral e escrita e na expressão 

escrita. Esta prova é composta por nove questões (ou tarefas possibilitadoras), divididas 

em atividades pretextuais e intermédias e tarefa final. A tarefa final consiste em escrever 

um comentário.  

As questões pré-textuais são questões de escolha múltipla e de associação, assim 

como de construção de frases a partir de imagens. Nesta primeira parte, os alunos 

ouvem uma entrevista e respondem a um conjunto de perguntas de escolha múltipla. De 

seguida, reconhecem e distinguem vários produtos de higiene e de beleza e, por fim, 

têm de escolher uma imagem e escrever um pequeno texto. Assim, estas primeiras 

perguntas servem para contextualizar o aluno.  

Quanto às atividades intermédias, as questões são de escolha múltipla, de 

preenchimento de espaços, de transcrição, de associação e de construção. Neste grupo, 
                                                           

44
 Esta prova foi elaborada em parceria com a nossa colega de estágio. 
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pretende-se que os alunos descrevam objetos, que completem diálogos com os verbos 

mais adequados, que transformem frases, dando conselhos, que deem a sua opinião 

depois de ler um diálogo e que compreendam uma notícia. 

A tarefa final consiste em escrever um comentário para publicar num blogue. 

A pontuação das várias partes do teste distribui-se do seguinte modo: 35 pontos 

para a primeira parte, 105 para a segunda e 60 para a terceira, num total de 200 pontos.  

Os critérios de correção (V. anexo 19) deste exercício de avaliação formal foram 

estabelecidos a partir dos exames nacionais do ensino secundário. Assim, para cada 

questão são estabelecidos três níveis de desempenho. Quanto à tarefa final, que é um 

exercício de expressão escrita, seguindo o esquema de classificação dos referidos 

exames, estabelecem-se cinco níveis divididos entre competência pragmática e 

competência linguística. Deixamos, também, a análise dos resultados deste exercício 

escrito para o capítulo seguinte. 
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3. REFLEXÃO CRÍTICA 

 

A unidade didática, objeto de estudo deste relatório, foi lecionada em novembro de 

2011. A turma com a qual trabalhámos tem aulas de espanhol às segundas-feiras, entre 

as 12h e as 13h30, às quartas-feiras, entre as 14h45 e as 17h05, e às quintas entre as 10h20 

e as 12h, ou seja, têm um total de 435 minutos por semana, pois são alunos do curso 

geral de línguas e literaturas (formação específica).  

 

ILUSTRAÇÃO 1 – Horário da turma – disciplina de espanhol  

 

A aplicação da unidade didática teve início a 15 de novembro e terminou a 23 do 

mesmo mês. Assim, a unidade estava pensada para 450 minutos, contudo foi necessário 

usar mais 45 minutos além do planeado. O quadro seguinte apresenta o esquema das 

aulas lecionadas: 
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ILUSTRAÇÃO 2 – Esquema da aplicação da unidade didática  

 

Começámos a unidade numa terça-feira, logo depois da conclusão da tarefa final da 

unidade anterior, lecionada pela nossa colega de estágio.  

Tendo em conta que o método comunicativo sublinha a importância de colocar o 

aluno no centro do processo de ensino-aprendizagem, procurámos apresentar a nova 

unidade dando-lhes espaço para negociar a tarefa final. Deste modo apresentámos a 

nossa sugestão e, após alguns comentários e sugestões, chegámos a uma conclusão.        

A tarefa final consistia em criar um comentário a partir de uma imagem, de um vídeo ou 

de uma frase sobre o consumo sustentável para publicar no blogue da turma. 

Consideramos que tem um objetivo real, isto é, os alunos escrevem com o intuito de 

publicar o seu texto, ou seja, com o intuito de o tornar visível aos olhos de outros 

leitores.  

O desenvolvimento da competência comunicativa é o objetivo central que norteia a 

conceção desta unidade, que se rege, sobretudo, pelas diretrizes do programa de 

iniciação de espanhol (Fernández, 2002a: 21): 

 

De acordo com as considerações apresentadas nas Sugestões Metodológicas Gerais, e 

seguindo a recomendação do Quadro Europeu Comum de Referência, que privilegia uma 

metodologia orientada para a ação, sugere-se uma gestão do programa integrando objetivos 

e conteúdos, na perspetiva do trabalho por “projetos e tarefas”, com atividades – tarefas – 

significativas e acessíveis aos alunos do 11.º ano de iniciação.  
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O ensino de línguas estrangeiras valoriza o desenvolvimento da competência 

comunicativa, que, em traços gerais, constitui além do conhecimento linguístico, a 

«habilidade ou a destreza para utilizar esse conhecimento» (Cenoz, 2004: 451). Neste 

sentido, podemos afirmar que as tarefas propostas nesta unidade procuram levar o aluno 

a comunicar em espanhol, tendo em conta que são atividades orientadas para a prática. 

Ao nível das destrezas trabalhadas, consideramos que existe equilíbrio no seu uso 

ao longo da unidade didática, contudo a expressão escrita é central para a conceção da 

tarefa final.  

Reforçando agora o papel do professor de línguas no desenvolvimento da 

competência comunicativa, relembramos que este conceito se define como: 

 
(…) a capacidade de uma pessoa para se comportar de maneira eficaz e adequada numa 

determinada comunidade de fala; isso implica respeitar um conjunto de regras que inclui 

tanto as de gramática e outros níveis de descrição linguística (léxico, fonética, semântica) 

como as regras de uso da língua, relacionadas com o contexto sociohistórico e cultural em 

que tem lugar a comunicação.
45

 (Martín Peris, 2008)  

 

Deste modo, as tarefas desenvolvidas estão adequadas àquilo que é preconizado 

pelo conceito acima definido, pois concebemos, a partir da tarefa final, um conjunto de 

tarefas possibilitadoras de comunicação e de apoio linguístico, que têm como objetivo 

dar aos alunos ferramentas para a elaborar com sucesso. 

Quanto ao trabalho desenvolvido antes da planificação há que sublinhar a 

importância da aplicação do questionário de diagnóstico, cuja análise de respostas já foi 

apresentada na segunda parte deste relatório, pois embora estivéssemos diante de um 

grupo pequeno de alunos e tivéssemos já desenvolvido, com ele, trabalho similar, havia 

novos elementos no grupo e era importante compreender que estes ainda estavam em 

fase de desenvolvimento psicológico e cognitivo. Assim, a realização deste questionário 

permitiu-nos recolher dados sobre os seus gostos e preferências ao nível do trabalho nas 

aulas de línguas. Neste sentido, a análise das suas respostas veio confirmar que o grupo 

é muito heterogéneo. Verificando-se que há um grupo de alunos mais motivado e que 

participa com mais frequência e de modo mais pertinente, embora todos tenham 

realizado as tarefas propostas. Consideramos que o facto de estarmos perante um grupo 

tão reduzido de alunos, obriga a um ritmo de trabalho mais intenso, sobretudo porque o 

                                                           
45

 Tradução nossa. 
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grupo mais motivado terminava as atividades com alguma rapidez. Contudo, 

procurámos que os alunos participassem na realização das tarefas de igual modo e 

consideramos que a tarefa final despertou o interesse da turma. 

Quanto ao desenvolvimento das atividades em aula, consideramos que 

estabelecemos uma boa relação com os alunos. No início de cada nova aula, solicitámos 

a participação de todos na elaboração dos sumários das aulas anteriores, de modo a 

estabelecer um encadeamento entre os conteúdos e as atividades já desenvolvidas e 

aquelas que havia por desenvolver, com vista a sublinhar a sua importância para a 

realização da tarefa final.  

Procurámos que todos os alunos pudessem participar de modo efetivo durante a 

realização das diferentes tarefas. Para tal, tentámos explicar, do modo mais claro 

possível, as tarefas a realizar, utilizando o quadro para corrigir alguns exercícios e para 

escrever as palavras desconhecidas.  

Utilizámos a língua espanhola em aula e procurámos sublinhar a importância de 

comunicar nesta língua para a aprendizagem, ajudando-os, por vezes, na elaboração do 

seu discurso ou apresentando algumas correções às suas produções. Neste aspeto 

consideramos que a nossa tendência para corrigir os alunos, durante as suas 

intervenções, pode ser prejudicial pois, além de quebrar o raciocínio, pode levar à 

inibição e à perda de motivação para falar em aula. Por isso, no momento de corrigir é 

necessário ter estes aspetos em conta, logo poder-se-á recorrer ao uso de um comentário 

no final da participação do aluno, apontando as falhas identificadas de um modo 

construtivo. 

Em relação às destrezas ou habilidades desenvolvidas em aula, tentámos trabalhar 

todas elas de forma equilibrada, contudo a destreza central e sobre a qual se ocupa este 

relatório é a expressão escrita. Assim, esta destreza e a interação oral estão muito 

presentes, uma vez que a maioria das atividades foram elaboradas e, de seguida, 

apresentadas e discutidas em aula. Se nos referirmos a atividades específicas de 

compreensão oral, podemos dizer que a compreensão oral foi a menos desenvolvida. No 

entanto, se pensarmos nos vários momentos em que os alunos tiveram de ouvir e 

compreender discursos, como durante as nossas intervenções ou durante as intervenções 

dos colegas, temos de afirmar o contrário. Assim, referindo-nos às atividades previstas 

na planificação, ou seja, aos exercícios previstos, os alunos ouviram chamadas 

telefónicas de várias pessoas para um escritório de perdidos e achados e visualizaram 
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dois vídeos, com cerca de três minutos cada, com o objetivo de num deles poderem 

relacionar expressões produzidas pelos intervenientes com os intervenientes e no outro 

de poderem comentar o assunto abordado. Em resumo, embora o centro da unidade seja 

a expressão escrita, podemos dizer que houve uma preocupação em colocar em prática 

todas as diferentes destrezas.  

Quanto às atividades procurámos criar situações de aprendizagem diversificadas e 

interessantes para o grupo, tendo em conta os resultados do questionário de diagnóstico 

de motivações e interesses. Deste modo, começámos a unidade por mostrar um conjunto 

de objetos inúteis, com o intuito de despertar o interesse e a curiosidade dos alunos, 

levando-os através de um conjunto de exercícios à descrição desses objetos e, depois, à 

explicitação da razão da sua inutilidade. As atividades estão encadeadas de modo a 

garantir um progresso ao nível do desempenho nas várias tarefas, tendo sempre como 

meta a tarefa final. Assim, consideramos que cada atividade está pensada com o intuito 

de fornecer, aos alunos, ferramentas para a realização das tarefas seguintes. Para além 

desta questão, que se prende com a relação entre os conteúdos e o desempenho, também 

consideramos importante diversificar as tarefas. Assim, encontramos atividades de 

relacionamento de imagens com pequenas descrições, de leitura de textos, de 

visualização de vídeos, de composição de pequenas frases, de reescrita de pequenos 

parágrafos e de composição de pequenos textos a partir de esquemas.  

Todos estes aspetos relacionados com a diversidade de atividades tiveram de ser 

pensados a partir do tema deste relatório. Neste sentido, grande parte das tarefas que 

envolvem a prática da expressão escrita procuram levar o aluno a refletir sobre o 

processo de composição, ou seja, ao longo da unidade surgem atividades que chamam a 

atenção para a necessidade de planificar, escrever e rever, assim como para o uso de 

determinadas estratégias que garantem a coesão, como o uso de pronomes, de 

sinónimos ou dos marcadores do discurso. 

Tendo em conta que a produção escrita é um processo cognitivo complexo, que 

exige o apontamento de ideias, a elaboração de esquemas, a redação de rascunhos, a 

correção ou revisão e elaboração de um produto final (Cassany: 2004), procurámos criar 

atividades que chamassem a atenção dos alunos para a importância de planificar, 

escrever e rever. No entanto, as atividades criadas baseiam-se sobretudo na escrita e 

revisão, sublinhando a importância dos aspetos discursivos na organização textual. 
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Procurámos, assim, conceber exercícios de composição textual, isto é, exercícios que 

focassem determinados aspetos da estrutura dos textos. 

Com esta unidade tentámos pôr em prática os pressupostos delineados pela noção 

de competência comunicativa, que já tivemos oportunidade de definir ao longo deste 

trabalho, assim como procurámos ter em conta a noção de competência discursiva, que 

é a capacidade de o aluno interagir linguisticamente num ato comunicativo, captando e 

produzindo textos com sentido, adequados à situação e ao tema (Alonso: 2004). Deste 

modo, as atividades produzidas procuram chamar a atenção dos alunos para alguns dos 

aspetos discursivos que devemos ter em conta numa atividade de produção escrita, 

nomeadamente a necessidade de adequar o discurso à situação e ao tema. Além disto, 

algumas atividades centraram-se no ensino explícito de marcadores discursivos, uma 

vez que, embora o seu uso correto represente um nível muito alto de maturidade 

linguística (Martí Sanchéz: 2008), consideramos que o facto de estarmos perante alunos 

portugueses de 11.º ano seria um elemento facilitador da aprendizagem, pois podem 

com facilidade assimilar os seus correspondentes em português.  

Do nosso ponto de vista, as aulas foram de um modo geral positivas. Embora 

tenham sido utilizados mais quarenta e cinco minutos do que o previsto, os alunos 

estiveram interessados e compreenderam a importância das diferentes tarefas para o 

desenvolvimento da sua competência comunicativa. A necessidade de usar mais tempo 

está relacionada com o facto de ter começado a lecionar a unidade nos últimos quarenta 

e cinco minutos de uma aula de noventa e houve necessidade de dar aos alunos algum 

tempo para começarem a nova unidade com maior motivação. 

Quanto aos aspetos menos positivos, além do uso de mais tempo, consideramos que 

é importante dar mais espaço aos alunos quando estes estão a intervir na aula, ou seja, 

não interromper os seus discursos com correções ou com pequenas ajudas, como já 

tivemos oportunidade de referir. Um outro aspeto menos positivo diz respeito a uma 

atividade que gerou alguma confusão. Esta atividade consistia em reescrever frases 

mediante uma instrução. Com o objetivo de usarmos as ferramentas digitais ao nosso 

alcance, pois estávamos numa sala com um computador por aluno e com projetor, 

quisemos resolver esta ficha de trabalho de forma cooperativa. Para tal, usámos uma 

conta gmail.com e colocámos um documento, no separador docs, pronto para se poder 

reescrever as frases da ficha de trabalho 4 (V. anexo 9). As instruções para a realização 
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da tarefa, assim como as senhas de acesso, foram disponibilizadas na wiki
46

. Dividimos 

a turma em pequenos grupos e entregámos a cada grupo um conjunto de frases. A ideia 

era que todos acedessem ao documento colocado na conta de gmail e que fossem 

acrescentando, ao mesmo tempo, as frases que haviam reescrito, estando este a ser 

projetado. Talvez por ter sido a primeira vez que haviam trabalhado desta forma, a 

atividade gerou alguma incompreensão, ou seja, o objetivo central era reescrever frases 

usando o conjuntivo, contudo esse objetivo parece ter-se perdido. Em resumo, os alunos 

não estavam preparados para realizar este tipo de tarefa. Neste caso, talvez fosse 

positivo realizar uma atividade prévia para levar os alunos a familiarizarem-se com este 

tipo de tarefas.  

Acreditamos que, de um modo geral, os objetivos foram alcançados, ou seja, os 

alunos elaboraram os seus comentários. Durante a realização da tarefa final pudemos 

dar apoio aos alunos, ajudando-os a ultrapassar alguns problemas, tais como a 

dificuldade em escolher um tema específico ou as dificuldades pontuais ao nível do 

discurso.  

Quanto à avaliação, consideramos que há quatro alunas que se destacam 

positivamente pela sua participação e pelo seu desempenho no uso da língua espanhola. 

Estas são alunas interessadas e que encararam as diferentes tarefas de modo objetivo.  

Os restantes quatro alunos apresentaram uma assiduidade irregular, o que não permitiu a 

realização de todas as tarefas, embora tenham realizado com sucesso a tarefa final.      

Os resultados obtidos na prova escrita
47

 permitem compreender um pouco melhor o que 

foi dito acima. Assim, de 0 a 20 valores, as classificações foram as seguintes: 17,5; 16; 

14,2; 14,2; 10,8; 10,5; 10,5; 10,3. Verificamos, então, que quatro alunos têm notas entre o 

bom e o muito bom e os restantes quatro estão no suficiente. As questões relacionadas 

com a expressão escrita são aquelas que apresentam piores resultados. Isto está 

relacionado com o facto de que escrever um texto durante uma prova não é equivalente 

a escrever noutro momento. Os alunos apresentam problemas relacionados com a 

confusão entre o uso do artigo masculino el e o artigo neutro lo, com interferências da 

língua portuguesa e com o gerúndio. Neste sentido, os seus erros são mais ao nível da 

superfície do que de ordem estrutural. Isto significa que estes alunos, de um modo geral, 

são escritores que não apresentam problemas de pontuação, de coerência e de 

                                                           
46

 Página web de trabalho da turma: www.espanholmiraflores.wikispaces.com. 
47

 As provas foram corrigidas pela professora titular da turma e os resultados foram gentilmente cedidos 

por esta. 

http://www.espanholmiraflores.wikispaces.com/
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adequação. Verifica-se, no entanto, que os alunos arriscam pouco em dar um sentido 

mais pessoal ao seu texto.   

Quanto à autoavaliação, os alunos foram convidados a preencher o seguinte quadro:  

 

ILUSTRAÇÃO 3  –  Autoavaliação 

 

Três alunos assinalaram todas as capacidades com sim. Um indicou para cada uma a 

opção às vezes. Os restantes, distribuíram as suas respostas entre o sim e o às vezes. 

Neste sentido, os alunos consideram que alcançaram os objetivos de aprendizagem da 

unidade lecionada. No anexo 20 podemos consultar as respostas de dois alunos. 

Quanto à avaliação da unidade, os alunos atribuíram, na maioria, valores positivos 

em todos os aspetos, ou seja, consideraram que as atividades contribuíram para o 

aumento das suas competências em espanhol. Quanto às tarefas, todos consideraram que 

foram sempre ou quase sempre adequadas ao tema, assim como interessantes e os 

materiais adequados. Relativamente à tarefa mais interessante, quatro referiram a tarefa 

final, um o trabalho em grupo, outro o vídeo «Comprar, tirar, comprar» e outro a tarefa 

inicial das imagens dos objetos inúteis. Sobre o processo, ou seja, sobre se as tarefas 

foram apresentadas de uma forma clara e lógica, a maioria refere sempre. Relativamente 

ao uso da língua, os alunos assinalaram sempre e quase sempre as opções relacionadas 

com a utilidade da unidade para melhorar o seu espanhol e para ampliar o seu 

vocabulário. Quanto ao resultado final, perguntámos se as tarefas estavam adequadas ao 

pedido na tarefa final. Os alunos assinalaram sempre ou quase sempre. De um modo 

geral, o grupo manifesta opiniões muito positivas sobre o desenvolvimento da unidade. 

No anexo 21 encontramos as respostas de um dos alunos sobre este aspetos. 
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Consideramos que um dos aspetos mais positivos da unidade foi o uso de 

ferramentas digitais, como a wiki pois, além de contribuir para a motivação do grupo, 

permite aceder a um conjunto de recursos (processador de texto, corretor ortográfico, 

dicionários online). 

A elaboração e posta em prática de um processo de ensino-aprendizagem é uma 

tarefa complexa, que exige atenção a vários aspetos, tais como o conhecimento da 

turma, o que vamos ensinar e como vamos ensinar. Consideramos que procuramos 

responder a estas questões e que o resultado final foi positivo, contudo há aspetos a 

melhorar, como reduzir o número de atividades propostas, uma vez que permitirá um 

aprofundamento maior de cada aspeto abordado. 

Ao apreciarmos os textos que foram elaborados na tarefa final podemos concluir 

que todos os alunos mostraram alguma preocupação em organizar o seu discurso e em 

usar alguns dos marcadores aprendidos ao longo da unidade. Assim, verifica-se que, 

relativamente aos textos escritos no diagnóstico inicial, há uma maior preocupação na 

organização das ideias. Isto está relacionado com o facto de os alunos não terem sido 

preparados para a realização da tarefa proposta no diagnóstico inicial, ou seja, foi-lhes 

apresentado um exercício, sobre um tema «surpresa». Na realização da tarefa final, os 

alunos contavam com um conjunto de instrumentos linguísticos sobre o tema em 

questão e sabiam desde o início da unidade em que consistia a tarefa final. Ainda assim, 

podemos dizer que os textos elaborados durante a fase de diagnóstico, embora registem 

pequenos problemas linguísticos e gramaticais, estão de acordo com a tarefa solicitada, 

ou seja, todos eles procuraram adequar as suas palavras ao contexto, respeitando a 

intenção comunicativa. Podemos ver aqui três exemplos que o ilustram: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1: 

«Cada vez más las personas compran sin pensar. Para comprar es necesario haber una 

necesidad pués [pues] sin esta, la compra no va a ser útil. 

La impulsividad con la que se hace la compra resulta en un exceso de cosas que solo se 

van a estropear o ocupar espacio en nuestras casas. 

El hombre se volvió [se convirtió] en un ser demasiado materialista y egocéntrico y eso le 

vay [va] a prejudicar [perjudicar] más tarde o más temprano. 

Piensen [Pensad] en el ambiente, en la economía, en vosotros, ¡no compren solo porque os 

apetece comprar.» (v. anexo 22) 

 

Texto 2: 

«A mi [mí] me parece que hoy en dia [día], las personas son demasiado impulsivas y que 

estan [están] siempre prontas [listas] para comprar. 

Devian [debían] ser menos impulsivas. (v. anexo 23) 
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O primeiro exemplo revela preocupação com o destinatário, por um lado pela 

exposição clara das ideias, por outro, pelo facto de se dirigir diretamente ao leitor, 

através das frases: «Piensen en el ambiente, en la economía, en vosotros. ¡No compren 

solo porque os apetece comprar!». O segundo não apresenta problemas discursivos, 

contudo no terceiro texto aqui exposto verifica-se o uso de expressões incorretas, como 

«por causa», e o uso da palavra «lo» erradamente. O que se explica pela interferência da 

língua portuguesa, contudo este texto revela também problemas ao nível da organização 

do discurso, pois as ideias não estão encadeadas e usa expressões repetidas.  

A tarefa final, como já referimos, consistia na elaboração, a pares, de um 

comentário escrito de uma imagem, frase ou vídeo. Todos os alunos optaram por 

escrever um cometário a partir de uma imagem. Os alunos construíram, assim quatro 

textos, que podem ser consultados no anexo 25. Podemos constatar que, estes alunos, 

embora de nível inicial de espanhol, conseguiram elaborar textos manifestando pontos 

de vista e organizando ideias, verificando-se o uso de marcadores discursivos, sobretudo 

no texto 3 (V. anexo 25): así; en primer lugar; después; por otro lado; por ejemplo. 

Texto 3: 

«Yo pienso que las personas deberían hacer menos compras por causa [por] de lo [el] 

ambiente. 

Las personas cuando hacen compras deberían usar menos bolsas por causa de lo 

ambiente.» (v. anexo 24) 
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CONCLUSÃO 

 

A expressão escrita implica o desenvolvimento de um conjunto de processos 

cognitivos que permitem a materialização de pensamentos e ideias em textos, ou seja, 

constitui um processo complexo, pelo que nem todos os falantes adquirem esta 

capacidade, já que a vida quotidiana não exige o seu uso regular.  

Os processos cognitivos envolvidos na escrita expressam-se, de um modo geral, na 

planificação, textualização e revisão. Estas etapas não surgem exatamente por esta 

ordem, pois durante o processo da escrita podem ocorrer de modo intercalado, uma vez 

que o escritor pode sentir necessidade de rever o plano elaborado ou ver-se obrigado a 

usar estratégias de revisão. Aliás, é este tipo de atitude perante uma atividade de 

expressão escrita que distingue os escritores experientes dos aprendizes. 

Os marcadores do discurso constituem uma ferramenta importante no 

encadeamento das ideias e na estruturação do sentido dos textos, pelo que o seu ensino 

proporciona uma chamada de atenção para uma série de elementos que garantem a 

coesão dos textos. Neste sentido, ao abordar o tema do papel dos marcadores do 

discurso na produção de comentários escritos procurámos trazer para a aula de espanhol 

língua estrangeira um aspeto pouco trabalhado, por um lado, pelo seu grau de 

dificuldade, por outro, pela pouca atenção dada aos aspetos discursivos. Uma vez que 

estávamos perante alunos do 11.º ano de escolaridade, e apesar de ser um grupo de nível 

inicial de espanhol, foi possível pôr em prática uma unidade didática onde a expressão 

escrita e os aspetos discursivos assumiram uma importância central. De um modo 

progressivo, com as atividades construídas, procurámos salientar a importância da 

finalidade, do registo, da estrutura, da coerência e coesão e da correção linguística, 

assim como a importância da revisão textual. A nossa preocupação ao ensinar os 

marcadores discursivos foi salientar que há peças linguísticas nos textos que ajudam a 

criar sentidos e a sublinhar posições. Mais do que aprender, nesta fase, o significado de 

todos eles, as atividades desenvolvidas permitem aos alunos refletir sobre o seu papel 

nos textos escritos. 
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O processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira constitui um desafio 

muito interessante. A sua complexidade exige a máxima atenção a um vasto conjunto de 

variáveis, uma vez que aprender uma língua constitui, antes de mais, a aquisição da 

capacidade para resolver situações e necessidades comunicativas, tanto que o papel do 

professor é muito importante quando falamos na aprendizagem de uma língua 

estrangeira em contexto escolar. Esta questão prende-se com a importância do 

desenvolvimento da competência comunicativa nos alunos aprendizes de espanhol 

como língua estrangeira. Por esta razão, o professor de línguas tem de ter em conta este 

aspeto no momento da concretização do programa em unidades didáticas. Em cada 

unidade didática há que estabelecer objetivos e conteúdos e prever o tempo que se irá 

necessitar, criando atividades facilitadoras do desenvolvimento da competência 

comunicativa (Fernández, 2003).  

No trabalho aqui apresentado, consideramos que conseguimos criar uma situação 

de ensino-aprendizagem da língua espanhola onde todas as destrezas foram trabalhadas. 

Embora a expressão escrita tenha tido um papel central, uma vez que a tarefa final 

consistia na produção de um texto escrito.  

Partindo do papel que os marcadores do discurso têm na construção dos textos, 

nomeadamente, no encadeamento das ideias e na expressão de intenções e de pontos de 

vista, procurámos, sobretudo, chamar a atenção para aspetos que ultrapassam a 

gramática da frase, ou seja, procurámos fornecer ferramentas de análise da produção 

escrita enquanto processo, desmistificando a ideia de que escrever bem é uma 

característica apenas de alguns seres humanos, criando atividades que colocam o aluno 

a refletir sobre o processo de composição escrita. 
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ANEXO 1   

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
Escola Secundária de Miraflores 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 
2011/ 2012 

 
Cuestionario 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. Completa y subraya lo siguiente: 
    

Profesión del padre: ................................    Profesión de la madre: ............................. 
 
Estudios del padre:  
1. Primarios  (1ºciclo)                2. Enseñanza básica (2º/ 3º ciclos)     3. Bachillerato (12ºano)         
4. Estudios Universitarios  
 

Estudios de la madre:  
1. Primarios  (1ºciclo)                2. Enseñanza básica (2º/ 3º ciclos)     3. Bachillerato (12ºano)         

  4. Estudios Universitarios 
 

2. La lengua que usas en casa con tus padres es 
1 = el portugués (L1) 
2 = la lengua extranjera (L2) (Especificar: .....................................)  

  

 
3. ¿Desde qué edad llevas estudiando la lengua extranjera de forma ininterrumpida? (Subraya): 

5 = antes de los 5 años  
4 = desde 1º o 2º (5-6 años) 
3 = desde 3º (7 u 8 años)  

2 = desde 4º o 5º (9 o 10 años)  
1 = desde 6º  o 7º (11 o 12 años)  

 
4. ¿Has recibido clases complementarias de español, además de las clases del horario escolar, 
para mejorar tu nivel (no para recuperar y aprobar la asignatura)? (Subraya y completa) 

1 = no 2 = si   ¿Cuántos años? ...........  Horas por semana ........ 

 
5. ¿Has vivido alguna vez en el país extranjero cuya lengua estás estudiando? (Subraya) 
 

5 = más de un año  
4 = un año 
3 = de 5 a 12 semanas  

2 = de 1 a 4 semanas  
1 = nunca 

 
 
6. ¿Sueles hacer viajes a países hispanohablantes?  
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 

Edad: _________________________________    Género: Fem ____ Masc ____ 
 

Este questionário servirá como instrumento de estudo para a elaboração de um relatório para 
a disciplina de Introdução à Prática Profissional – variante de Espanhol. 
Não assines este documento. 
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7. ¿Tienes familia y/o amigos que hablen la lengua española?  

1 = no 2 = si    
 
8. ¿Sueles escuchar la radio, ver películas, programas de televisión? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 

9. ¿Sueles leer revistas, periódicos o libros? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
10. ¿Te gusta escuchar música y traducir la letra de las canciones? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
11.¿Mantienes contactos por internet? 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
12. Mi nota media en lenguas extranjeras (inglés o francés) viene siendo: 
 

17-20 = sobresaliente  
14-16 = notable  
10-13 = aprobado/bien 

7-9 = insuficiente 
0-6 = muy deficiente  

 
 
13. En qué grado te ocurre lo siguiente: 
5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
(....) 1. El idioma extranjero me interesa, por eso deseo estudiarlo, practicarlo y aprenderlo. 

 (....) 2. En las clases de idioma extranjero presto atención. 

 (....) 3. En las clases de LE me esfuerzo. 

 (....) 4. Soy constante y dedico tiempo al aprendizaje de la LE. 

 (....) 5. El idioma extranjero me gusta y siento satisfacción y agrado al estudiarlo, practicarlo y 

aprenderlo.  

 
 
14. Mi nota media en español viene siendo: 

17-20 = sobresaliente  
14-16 = notable  
10-13 = aprobado/bien 

7-9 = insuficiente 
0-6 = muy deficiente  

 
15. ¿Cómo prefieres trabajar en el aula? Conócete mejor puntuando lo siguiente de 1 a 5, 
teniendo en cuenta que: 
 

5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
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 (....) 1.  Prefiero trabajar solo y con ejercicios individuales en lugar de trabajar en parejas o por 

equipos. 

(....) 2.  Prefiero trabajar con otros compañeros de clase, sea por parejas o en equipos. 

(....) 3.  Aprendo más y mejor con actividades formales de clase que me resulten serias y que 

estén controladas por el profesor. 

(....) 4.  Prefiero trabajar y creo que aprendo mejor con ejercicios informales y menos serios, 

donde me siento más relajado. 

(....) 5.  Suelo ser independiente y autónomo, no siento necesidad de identificarme con los 

demás compañeros, me cuesta trabajo compartir lo que piensan y sienten los demás y 

no me suelen afectar sus éxitos y fracasos. 

(....) 6.  Siento necesidad de identificarme con los demás compañeros, comparto fácilmente lo 

que piensan y sienten, y me afecta sus éxitos y fracasos. 

 
16. ¿Cuáles son tus preferencias y tus estilos de aprendizaje en la clase de lengua extranjera? 
Conócete mejor puntuando lo siguiente de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 
 
5 = siempre  4 = casi siempre  3 = a veces  2 = casi nunca  1 = nunca 
 
(....) 1. Prefiero las explicaciones y las actividades escritas a las explicaciones y actividades 

puramente orales. 

(....) 2.  Me gusta escribir en el cuaderno determinadas palabras y frases para revisarlas 

después visualmente, porque viendo las cosas por escrito las aprendo mejor. 

(....) 3.  Me gustan los trabajos manuales. 

(....) 4.  Comprendo y sigo las instrucciones sobre mapas con facilidad. 

(....) 5.  Me encanta interpretar diagramas, ilustraciones y gráficos y no necesito que me 

ayuden a entenderlos. 

(....) 6.   Recuerdo y aprendo mejor las cosas cuando las escribo varias veces. 

(....) 7.  Aprendo las disciplinas académicas a través de conferencias, charlas, grabaciones e 

intervenciones orales mejor que a través de la lectura de libros. 

(....) 8.  Aprendo la ortografía de las palabras repitiendo las letras y las palabras en voz alta 

mejor que escribiéndolas en un papel. 

(....) 9.  Comprendo y me quedo mejor con el contenido de un reportaje oyéndolo por la radio 

que leyéndolo en un periódico. 

(....) 10.  Trato de recordar lo que he estudiado imaginándolo visualmente en mi mente. 

(....) 11.  Aprendo mejor a deletrear las palabras escribiéndolas imaginariamente con el dedo. 

(....) 12.  Se me da muy bien resolver rompecabezas, laberintos y "puzzles". 
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(....) 13.  Prefiero escuchar las noticias en la radio a leerlas en el periódico. 

(....) 14.  Comprendo las instrucciones orales mejor que las escritas. 

(....) 15.  Me gusta dar palmaditas a los demás, estrechar la mano, tocar y manipular los 

objetos. 

 

17. ¿Qué más te ha ayudado a aprender en tus clases de español? Puedes elegir varias 

opciones: 

a. Hablar y debatir temas en parejas o en grupos.  

b. Leer textos y responder a preguntas.  

c. Traducir textos.  

d. Escuchar grabaciones y responder a preguntas.  

e. Escuchar al profesor.  

f. Escribir textos breves o sencillos (mensajes, postales,…).  

g. Escribir textos más complejos (redacciones, cartas,…).  

h. Hacer ejercicios gramaticales.  

i. Hacer juegos con la gramática, el vocabulario.  

j. Practicar la pronunciación.  

k. Hacer deberes y corregirlos.  

l. Comparar el español con el portugués.  

m. Presentar trabajos oralmente.  

n. Otra:  

 

18. ¿Señala lo que más te gusta hacer en clase (C) y fuera de clase (F): 

 F C 

a. Leer    

b. Escribir   

c. Hablar (diálogos, debates, hacer comentarios…)   

d. Escuchar grabaciones (CD del libro, programas de radio)   

e. Escuchar canciones   

f. Navegar por internet   

g. Ver vídeos (películas, tele, internet…)   

h. Hacer ejercicios de gramática   

i. Hacer ejercicios de pronunciación   

j. Memorizar listas de vocabulario   

k. Aprender reglas de gramática   

l. Buscar palabras nuevas en el diccionario   

m. Hacer traducciones   

n. ________________________________   

 
 
19. ¿Cómo te sientes cuando, en clase, hablas la lengua que estudias? (Puedes elegir varias 

opciones) 

Bastante seguro/a  
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20. ¿Qué es, para ti, lo más fácil del español? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
21. ¿Y qué te cuesta hacer en español? 

a. Aplicar bien la gramática  e. Comprender conversaciones   

b. Pronunciar bien (la J o la R)  f. Escribir correctamente  

c. Hablar con fluidez  g. Leer textos complejos  

d. Recordar el vocabulario  h. Comprender nativos (cine, …)  

e. Distinguir bien el español del 
portugués. 

 i. Otro_________________  

 
22. ¿Recuerdas alguna actividad que te gustó muchísimo en tus clases de español o de otras 

lenguas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

23. ¿Y alguna que no te gustó nada? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
24. ¿Consideras importante el aprendizaje del español? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

¡Gracias por la colaboración! 
 

Un poco incómodo/a  

Como un/a niño/a pequeño/a  

Siento un poco de vergüenza  

No siento nada de especial  
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El consumo y la sostenibilidad 

 
Responde a las siguientes preguntas: 

A. De entre estas palabras y expresiones, elije 4 de las que consideres más relacionadas 

con el acto de comprar: 

tarjeta de crédito  moda  necesidad  

impulso  consumo responsable  pagar en efectivo  

ambiente  belleza  usar y tirar  

imagen social  bolsa  reflexionar  

 

B. Lee este diálogo: 

 

 

 

 

 

Escribe un texto que puedas publicar en una red social (facebook; twitter; etc.) donde 

defiendas o no las afirmaciones en el diálogo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Identifícate: Nombre: __________________________ 
Grupo: _____________ 

 

A mí me parece que, en general, las 

personas, no piensan en el ambiente 

cuándo están haciendo la compra. 
Sí, eso es verdad. Por ejemplo, se 

compran demasiada cantidad y, al final, 

tienen que tirar a la basura. Tampoco 

piensan en la durabilidad… 
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ANEXO 3   

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO 

      ESPANHOL – 11ºANO                        Ano lectivo 2011/2012 

Manual adoptado: En acción 2                                                                                                                   

 
Objectivos Gerais 
 Adquirir as competências básicas de comunicação na língua espanhola:  
       - Compreender textos orais e escritos, de natureza diversificada e de acessibilidade adequada ao seu 
desenvolvimento linguístico, psicológico e social; 
       - Produzir, oralmente e por escrito, enunciados de complexidade adequada ao seu desenvolvimento 
linguístico, psicológico e social; 
 Seleccionar e utilizar estratégias pessoais adequadas à organização do seu processo de aprendizagem; 
 Desenvolver a capacidade de iniciativa, o poder de decisão, o sentido da responsabilidade e de autonomia. 

 Valorizar a língua espanhola em relação às demais línguas faladas no mundo e apreciar as 
vantagens que proporciona o seu conhecimento; 

 Conhecer a diversidade linguística de Espanha e valorizar a sua riqueza idiomática e cultural; 
 Aprofundar o conhecimento da sua própria realidade sociocultural através do confronto com 

aspectos da cultura e civilização dos povos de expressão espanhola. 

 

Objectivo Específicos                             
 Formação Específica (Iniciação) 11º ano  (B1) 

COMPREENSÃO ORAL 

 O aluno é capaz de: 
 Identificar as ideias principais e seleccionar informação pertinente em textos diversos 

(noticiários, reportagens, documentários, entrevi stas, canções, clips e sequências fílmicas, 
entre outros) sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, situações do quotidiano, do 
mundo do trabalho e do lazer, e sobre temas da actualidade, sempre que as ideias sejam 
estruturadas com marcadores explíc itos, predomine vocabulário frequente e a articulação 
seja clara.  

COMPREENSÃO ESCRITA 

 O aluno é capaz de: 
 Identificar as ideias principais e seleccionar informação pertinente em textos descritivos, 

narrativos, explicativos e argumentativos (cartas e mensa gens, catálogos, artigos de 
imprensa, publicidades e textos literários, entre outros) sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer, e sobre 
temas da actualidade, sempre que as ideias sejam estrut uradas com marcadores explícitos 
e predomine vocabulário frequente.  

INTERACÇÃO ORAL 

 O aluno é capaz de: 
 Interagir em conversas inseridas em situações familiares;  
 Trocar ideias, informações e opiniões sobre pessoas, experiências, produtos, serviços, o 

mundo do trabalho e do lazer e temas da actualidade;  
 Reagir, de forma pertinente, ao discurso do interlocutor e respeitar os princípios de 

delicadeza; 
 Usar vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais 

adequados para ligar, clarificar e reformular as ideias;  

 Pronunciar geralmente de forma clara e com ritmo e entoação apropriados.  
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Conteúdos 
 

FUNCIONAIS 
 

 Usos sociais da língua: 
Cumprimentar e despedir-se; 
Apresentar  uma pessoa e reagir ao ser apresentado; 
Reagir perante uma informação ou um relato com expressões de interesse, surpresa, alegria ou pena, etc.; 
Pedir desculpa; 
Oferecer;  
Convidar; 
Agradecer; 
Felicitar. 

 Informação geral  

Identificar pessoas, lugares e objectos 
Descrever pessoas, lugares, objectos e estados 
Comparar pessoas, objectos, lugares, situações e acções 
Referir-se a acções habituais ou do momento presente 
Referir-se a acções e situações do passado 
Referir-se a projectos futuros 
Expressar intenções, condições e objectivos 

 Opiniões 

Expressar e pedir opiniões sobre alguém ou alguma coisa 
Expressar  acordo e desacordo 
Corroborar e negar uma afirmação alheia 

INTERACÇÃO ESCRITA  

 O aluno é capaz de: 
 Escrever cartas e mensagens (100-130 palavras);  
 Pedir e dar informações, exprimindo com clareza opin iões e argumentos sobre assuntos do 

seu interesse e temas de actualidade;  
 Respeitar as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens e cartas, adequando -as 

ao destinatário; 

 Utilizar vocabulário frequente, estruturas gramaticais simples e recursos a dequados para 
construir textos coerentes e coesos (conectores, marcadores e tempos verbais, entre 
outros). 

PRODUÇÃO ORAL  

 O aluno é capaz de: 
 Exprimir-se, com alguma fluência, em monólogos preparados previamente.  
 Descrever, narrar e/ou expor informações sobre assuntos do seu interesse e temas da 

actualidade, exprimindo opiniões, gostos e preferências.  
 Usar vocabulário frequente e estruturas frásicas diversas, mobilizando recursos gramaticais 

adequados para construir uma sequência linear de informações.  

 Pronunciar geralmente de forma clara, com ritmo e entoação apropriados.  

PRODUÇÃO ESCRITA 

 O aluno é capaz de: 
 Escrever textos diversos (100-130 palavras).  
 Descrever situações, narrar acontecimentos e expor informações, opiniões e argumentos 

sobre assuntos do seu interesse e temas da actualidade.  

 Respeitar as convenções textuais e utilizar vocabulário frequente, estruturas gramaticais 
simples e recursos adequados para construir textos coerentes e coesos (conectores, 
marcadores e tempos verbais, entre outros). 
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 Conhecimento e grau de certeza 

Expressar conhecimento ou desconhecimento 
Expressar dúvida e insegurança 
 
 

 Exprimir obrigação, mandato e autorização. 
 
. Sentimentos, desejos e preferências 
Exprimir sentimentos, sensações,  gostos, desejos, intenções, opiniões e conselhos. 
 

 Controle da comunicação 
 
Assinalar o que não se entende; 
Solicitar a repetição do que foi dito; 
Verificar que se compreendeu o que foi dito; 
Solicitar que se escreva alguma coisa;  
Perguntar por uma palavra ou expressão que não se conhece ou que se esqueceu, indicando como se escreve, letra 
por letra; 
Pedir a alguém que fale mais devagar ou mais alto. 

 Organização do discurso. Dirigir-se a alguém; 
Iniciar o discurso; 
Relacionar elementos e partes do discurso; 
Finalizar um discurso. 
 

 

 

GRAMATICAIS 
 

 MORFOSSINTÁCTICOS 
NOME e ADJECTIVO 
Regras gerais de mudança de género e de número 
A concordância 
Femininos e plurais irregulares relativos ao léxico introduzido; 
sistematização das irregularidades na mudança do género e do número 
Gradação do adjectivo: 

 
Superlativos absolutos (“muy” + adjectivo/ -“ísimo / a / os / as ”) 

Colocação 
Apócope em “bueno, grande, santo” (“buen, gran, san”), de acordo com a sua 
colocação 
ARTIGO 
Morfologia e concordância com o nome (especial atenção ao erro frequente de “lo” 
por “el”) 
Presença/ausência do artigo 
Artigos contraídos 
INDEFINIDOS 
Usos e sintaxe do indefinido " un / una / unos /unas " 
Usos e sintaxe de: " algún / o / os / a / as ", " ningún / o / a ", em frases afirmativas e 
negativas 
Usos e sintaxe de: " alguien / nadie "; " algo / nada "; " mucho, poco, bastante, 
demasiado, todo” 
Usos de “cualquier/a”, “otro” 
POSSESSIVOS 
Formas e usos dos adjectivos possessivos (contraste com o português) 
Formas e usos dos pronomes possessivos 
Substantivação: " el mío, la mía, los míos, las mías " 
DEMONSTRATIVOS 
Usos, formas e sintaxe; contraste com o português (“este / estos”) 
NUMERAIS 

 
Colocação da conjunção “y” 
Pesos e medidas 
INTERROGATIVOS 
Formas, usos e sintaxe dos interrogativos: "qué, quién, cuándo, cuánto, cómo, 
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dónde" 
Usos preposicionais mais comuns: " por dónde, de dónde, por qué ..." 
PRONOMES 
Pronomes pessoais 
Sujeito: formas; casos de presença/ausência; colocação 
- Formas de tratamento " tú / usted " 
Pronomes átonos de complemento directo: 
- Formas 
- Colocação com formas verbais pessoais e com o imperativo negativo 
- Colocação com o imperativo afirmativo e com o infinitivo e o gerúndio 
- Colocação com perífrase 
Pronomes de complemento indirecto: formas e colocação 
Formas tónicas dos pronomes pessoais 
Pronomes reflexos e recíprocos 
Relativos: “que” 
Forma impessoal “se” 
VERBO 
Presente do Indicativo: verbos regulares e irregulares mais comuns 
Passados: 
- Contraste do “pretérito perfecto simple” (indefinido) com o " pretérito perfecto de 
indicativo ", acompanhados dos respectivos “marcadores” temporais 
- “Pretérito indefinido " dos verbos regulares e dos irregulares mais frequentes 
- " Pretérito perfecto de indicativo " dos verbos regulares e dos irregulares mais frequentes 
- Outros passados 
Futuro: “ir a” + Infinitivo; uso para exprimir intenções 
Futuro sintético; formas e uso para exprimir acções futuras possíveis 
“Condicional simple”: formas e usos frequentes 
Conjuntivo: formas e usos mais frequentes 
Particípios regulares e irregulares de uso mais frequente 
Imperativo afirmativo e negativo 
Gerúndios regulares e irregulares de uso mais frequente 
Perífrase: 
Incoativa: " ir a " 
De obrigação: " tener que ", " hay que ", " deber " 
Reiterativa: " volver a " 
- Gerúndio: " estar + gerúndio ", " seguir + gerúndio ", " llevar + gerúndio " 
Usos dos verbos “ser” e “estar” 
Contraste "hacer" / "estar" 
Contraste "haber" / "tener" 
Sintaxe dos verbos: "gustar", “encantar”,"preocupar" e "molestar" 
ORAÇÃO 
Concordâncias gramaticais básicas 
Declarativas afirmativas e negativas 
Interrogativas parciais e totais 
Interrogativas directas 
Exclamativas. Uso das interjeições mais frequentes 
Imperativas afirmativas 
Imperativas negativas 
Impessoais com os verbos: “hacer, haber, ser” 
Coordenação: 
Copulativas com " y ", “... y ... y también...” 
Copulativas com " ni ... ni, ... y tampoco" 
Adversativas com “pero”, “sino” 
Explicativas 
Distributivas 
Subordinação: 
Substantivas: "quiero" + infinitivo, “quiero que” + conjuntivo, "creo que" + 
indicativo, “no creo que” + conjuntivo 
Adjectivas ou de relativo, com o verbo no indicativo 
Adverbiais: causais e temporais no indicativo; finais: “para” + infinitivo 
Comparativas com adjectivos 
ADVÉRBIOS 
Uso dos advérbios simples de quantidade, modo, afirmação, negação e dúvida mais 
frequentes 
Contraste "muy / mucho", "también / tampoco" 
Advérbios compostos, expressões adverbiais mais frequentes 
“MARCADORES” e CONECTORES 
“Marcadores” de hábito e frequência 
Indicadores mais comuns de tempo passado, presente e futuro 
Expressão da hora, data, estação do ano 
Indicadores de anterioridade e de posterioridade em relação ao presente 
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Indicadores de localização espacial: "aquí", "allí", "cerca", "encima", "al norte" 
Indicadores de proximidade, afastamento, distância 
Usos gerais das preposições e conjunções mais frequentes 
Casos de regência das preposições mais frequentes 

 FONÉTICOS 
Correspondência entre fonemas e letras em espanhol 
Reconhecimento e produção dos sons vocálicos e consonânticos 
Sons vocálicos e consonânticos isolados e em agrupamentos silábicos susceptíveis 
de levantar problemas ao falante de português: 
- Vogais "o, e" em posição átona 
- Consoantes: "c, z, ch, j, g, b, v, r, rr, s" 
Identificação da sílaba tónica de cada palavra 
Reconhecimento e produção dos grupos tonais e das pausas 
Entoação e sintaxe: identificação e produção dos padrões de entoação básicos 
(declarativo, interrogativo, exclamativo) 

 GRÁFICOS 
Regras ortográficas elementares 
Regras de acentuação do espanhol 
Sinais de pontuação 
Transcrição correcta do léxico trabalhado 

 LEXICAIS 
Vocabulário próprio das situações e temas propostos 
Famílias de palavras e valor dos afixos mais frequentes 
Sinónimos e antónimos usuais 
Nível formal e informal do léxico nas situações trabalhadas 

 DISCURSIVOS 
Coerência e unidade temática 
Adequação ao contexto e à situação 
Conectores discursivos – orais e escritos – próprios deste nível 
Tematização com os pronomes 

 
 

 

LEXICAIS 

 

 Nome, apelidos, idade, nacionalidade, profissão, estado civil e relações de parentesco. 

 Hábitos, gostos e carácter. 

 As compras: produtos, preços e lojas. 

 O corpo humano e as actividades físicas. 

 A alimentação: alimentos e hábitos alimentares. 

 O restaurante: menus pedidos, pratos típicos e ingredientes. 

 As profissões: dados pessoais, currículo e anúncios. 

 Os meios de comunicação, distâncias, alojamentos, datam, horas e lugares. 

 Conversação telefónica: os indicativos, os números e as fórmulas mais usuais. 

 A cidade: serviços públicos; cultura e lazer; ecologia e clima; actividades comerciais e industriais; população, 
sociedade e história. 

 A casa: tipos de casa, divisões, móveis e objectos.  

 Fórmulas para convites, cumprimentos, apresentações, ofertas e despedidas. 

 A rotina quotidiana: acções habituais. 

 Biografias, etapas históricas e socioculturais. 

 

SOCIO- 
CULTURAIS / TEMÁTICOS 
 

PROGRAMA 
 
Temas transversais: 
- Educação para a cidadania; 
- Aspectos sociais e culturais dos países onde se fala espanhol, próximos dos 
interesses e motivações dos alunos; 
 

 O “eu” e os outros: descrição; interesses e preferências; 
 As relações humanas: família, amigos e outras pessoas da comunidade; 
 A escola: formas de aprender e trabalhar; a escola em países hispano-falantes; 
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 O consumo: alimentação e outros aspectos a seleccionar; 
 Os tempos livres; férias; música, cinema; 
 Cuidados corporais; a saúde; 
 Viagens e transportes; educação rodoviária; 
 Serviços: bancos; o euro; 
 Espanha: conhecimento de uma cidade a seleccionar; 
 O português e o espanhol. 

 

 

Avaliação 
 

 Avaliação diagnóstica 
 Avaliação formativa 
 Avaliação sumativa 
 Auto e heteroavaliação 

 

- Observação directa de aptidões: compreensão auditiva; expressão oral e interacção; 
compreensão escrita; expressão escrita.  
- Observação directa de atitudes e valores: assiduidade; pontualidade; respeito por si 
próprio e pelos outros. - conservação do material e do equipamento escolares; - 
comportamento; - participação ordenada, empenho e cooperação em actividades de 
grupo; - autonomia; - espírito critico;- criatividade; - responsabilidade e espírito de 
entreajuda; - realização de trabalhos de casa. 

 

Manual  
En Acción 2, EnClave ELE 

Períodos Unidades Temáticas Nº de aulas previstas 

 

 

1ºPeríodo 

Unidad 0 - Presentación 

Unidad 1 - ¿Qué sabemos de nosotros?  

Unidad 2 - ¿Estamos informados?  

Unidad 3 - Recuerdos  

Unidad 4 - ¡Vamos a celebrarlo!  

 

 
 
 

36 aulas 

 

 

2º Período 

Unidad 5 - Relaciones personales  

Unidad 6 - Historias vividas  

Unidad 7 - ¡Vaya cosas! 

Unidad 8 - Mensajes y favores  

 

 
 

33 aulas 

 

 

3ºPeríodo 

Unidad 9 - ¿Cómo te sientes?  

Unidad 10 - Planes y sueños  

Unidad 11 - Hablando se entiende la gente  

Unidad 12 - ¡Hasta pronto!  
 

 
 

27 aulas 

 
 
 
 
 
 

http://www.enclave-ele.es/web/files/descargas/en_accion_2/UNIDAD_1.pdf
http://www.enclave-ele.es/web/files/descargas/en_accion_2/UNIDAD_2.pdf
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     EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  DDEE  MMIIRRAAFFLLOORREESS 
  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

 

Espanhol 
Ensino Secundário 22001111//22001122 

Instrumentos de avaliação 

Domínios a Avaliar 

Competências de 
comunicação 

Atitudes e Valores 
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Testes / fichas de compreensão oral 15%        

Interacção oral: intervenções, apresentações, 
comunicações orais em situação de aula 

 15%       

Testes de funcionamento da língua, 
compreensão e produção escrita  

  

55 %   

    

Trabalhos de pesquisa e investigação e/ou 
fichas de trabalho  

      

Registos de observação directa e indirecta 

(grelhas e outros tipos de registos) 
    15 % 

Pesos 
85% 15% 

 
            

                                                                                                A Coordenadora de Espanhol 
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ANEXO 4 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CONSUMO 

SOSTENIBLE 

Sandra Pereira 
 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 
Ano Lectivo 2011/2012 
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1. TEMA 

El consumo hace parte de nuestras vidas. Así, en esta unidad se va a 

hablar de los objetos que nos rodean. Vamos a describirlos, a 

indicar sus usos y sus funciones. Vamos a hablar sobre dónde se 

compra, qué se compra, para qué y reflexionar sobre el consumo 

exagerado. Vamos a expresar opiniones y a convencer a los demás 

a cambiar comportamientos. 

3. TAREA FINAL 

Crear un texto para publicar en el blog de la clase sobre el consumo 

responsable. 

2. TÍTULO 

El consumo sostenible 

 

 4. DURACIÓN 

Cuatro sesiones de 90 minutos y dos de 45 (Total: 450 minutos). 

 

  5. MATERIALES/ RECURSOS 

Textos 
Fichas 
Imágenes 
Ordenador con internet 

Pizarra 
Cuaderno individual 
Fotocopias con fichas de trabajo 
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6. OBJETIVOS 

A lo largo de la unidad los alumnos desarrollarán (con un grado de competencia 
comunicativa acorde a su nivel) los conocimientos instrumentales y formales necesarios 
para: 
 

Derivados de la tarea final Derivados de las tareas de comunicación y apoyo lingüístico. 

 

 Dar consejos sobre cómo 
ser un consumidor amigo 
del planeta. 
 

 Elaborar un texto sobre el 
consumo responsable. 
 

 Difundir el producto final 
en la escuela. 

 Identificar objetos. 

 Describir objetos. 

 Hablar de la inutilidad o utilidad de los objetos. 

 Preguntar por objetos. 

 Leer textos. 

 Interactuar con los compañeros: dar opiniones. 

 Comprender textos orales y escritos. 

 Analizar algunos procesos de cohesión textual. 

 Comprender el uso de los marcadores del discurso. 

 Reconocer formas en imperativo. 

 Utilizar el subjuntivo. 

 Identificar la intención comunicativa en un texto. 

 Crear oraciones complejas. 

 Completar textos. 

 Reescribir textos. 

 Escribir textos. 

 Autocorregir producciones escritas. 

 

7. COMPETENCIAS/ CONTENIDOS Y EVALUACIÓN 

Funcionales - Describir objetos y aparatos. 
- Solicitar un producto. 
- Pedir y dar informaciones sobre productos. 
- Aconsejar al consumo responsable. 
- Expresar opiniones. 

Gramaticales - Presente de indicativo y subjuntivo. 
- Imperativo de tú y usted. 
- Se impersonal (se usa para…). 
- Oraciones sustantivas (Creo que + indicativo; no creo que + subjuntivo; Es 

importante que + subjuntivo). 

Léxicos - Los materiales; los colores. 
- Colocaciones: servir para; se usa para; va con; funciona con. 
- Verbos de opinión (creer; pensar; opinar) 

Discursivos 
 

- Marcadores del discurso: estructuradores de la información (pues; en primer 
lugar; por cierto) – conectores (además; por tanto; en cambio) – operadores 
argumentativos (en realidad; por ejemplo) 

Socioculturales - Las compras (el consumo). 

Evaluación  
Observación directa: 

- Comportamiento y actitudes 
- Respeto por los demás y las reglas establecidas 
- Participación en las actividades 
- Reflexión sobre lo aprendido 
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8. ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 1 (90’) 
 

0. Tema y tarea final 
1. Tarea de comunicación introductoria: asociar palabras a imágenes. 
2. Tarea de comunicación: asociar leyendas a descripciones de objetos. 
3. Tarea de comunicación: tipos de objetos, materiales, colores, formas, tamaño. 
4. Tarea de comunicación: completar descripciones (…no sirve, porque…) 
5. Tarea de comunicación: cuál el más inútil 
6. Tarea de comunicación: experiencia personal con objetos inútiles. 
7. Tarea de comunicación: objetos preferidos. 
8. Tarea de comunicación: Practicar: asociar imágenes a objetos. 
9. Tarea de comunicación: Practicar: comprender descripciones e identificar 

objetos. 
10. Tarea de comunicación: Practicar: comprender descripciones y completar 

informaciones. 
 

 

SESIÓN 3 (90’) 
 

20. Tarea de comunicación: Documental: «Comprar, tirar, comprar». 
21. Tarea de comunicación: Consecuencias ambientales vs. Economía - Interacción 

entre alumnos. 
22. Tarea de comunicación y apoyo lingüístico: reescribir frases. 
23. Tarea de comunicación: interpretación de un texto. 
24. Tarea de comunicación: interpretación de un texto. 
25. Tarea de comunicación: resumir las partes de un texto. 
26. Tarea de apoyo lingüístico: analizar el proceso de escritura: reconocer 

marcadores del discurso. 
27. Tarea de comunicación: analizar el proceso de escritura: comprender su uso. 
28. Tarea de comunicación: construir un texto a partir de un esquema. 
29. Tarea de comunicación: elaborar un esquema, dárselo a un compañero y 

pedirle que reescriba. 
30. Tarea de comunicación: la intención comunicativa. 
 
 

 
 

SESIÓN 2 (90’) 
 

11. Tarea de comunicación: leer un extracto «Veinte mil objetos cotidianos». 
12. Tarea de apoyo lingüístico: Aspectos discursivos. 
13. Tarea de apoyo lingüístico: Aspectos discursivos. 
14. Tarea de comunicación: ¡A escribir! 
15. Tarea de comunicación: Reportaje «Usar y tirar»: identificar objetos y locales 

de venta. 
16. Tarea de comunicación: Reportaje «Usar y tirar»: identificar el nombre del 

reportaje, el tema y reflexionar sobre la intención del reportaje. 
17. Tarea de comunicación: Reportaje «Usar y tirar»: leer transcripciones. 
18. Tarea de comunicación: Reportaje «Usar y tirar»: asociar transcripciones a las 

personas que hablan. 
19. Tarea de apoyo lingüístico: Recoger opiniones. 
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DESARROLLO 

 

 

Tema y tarea final Tiempo 

Tras los saludos, el profesor dice a los alumnos que van a empezar una nueva unidad, les 
informa de cuál es el tema y les propone una tarea final: Crear un texto para publicar en 

el blog de la clase sobre el consumo responsable.  
10 min. 

 

 
Tarea 1 

Tarea de comunicación introductoria: 
Asociar palabras a imágenes Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

5 min. 

Agrupación Individual 

Actividad 

Los alumnos miran a un conjunto de imágenes de objetos inútiles sacadas 
del website www.listas20minutos.es (Objetos inútiles) y las asocian a las 
leyendas fornecidas por el profesor en la primera columna del ejercicio 1 
(hoja de trabajo 1). 

 

 
Tarea 2 

Tarea de comunicación: 
Asociar leyendas a descripciones de objetos Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Tras relacionar las leyendas con los objetos, los alumnos van a relacionar 
cada leyenda con las descripciones disponibles (hoja de trabajo 1). 

 

Primera sesión…………………………………………………………………………………………………………90 min. 
 

SESIÓN 4 (90’) 
 

31. Tarea de comunicación: Lectura de un comentario de un blog. 
32. Tarea de comunicación: Análisis de la intención comunicativa; el mensaje. 
33. Tarea de comunicación: Tabla de observación. 
34. Tarea de comunicación: marcas de oralidad, puntuación, ortografía.. 
35. Tarea de comunicación: delimitar frases. 
36. Tarea de comunicación: ¿revisor experto o aprendiz? 
37. Tarea de comunicación: Reconstruir el texto. 
38. Tara de comunicación: Intercambio de textos / reflexión. 

 
 

SESIÓN 5 (45’) y SESIÓN 6 (45’) 
 

39. Tarea de comunicación: Elaboración de la tarea final. 
 

 
 

http://www.listas20minutos.es/
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/Objetos_inutiles
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_1.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_1.docx
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Tarea 3 

Tarea de comunicación: 
Tipos de objetos, materiales, colores, formas, tamaño Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. 

Agrupación En gran grupo 

Actividad 

Tras la corrección del ejercicio anterior, los alumnos completan una tabla 
(hoja de trabajo 1) con informaciones sobre los objetos (tipo de objeto; 
color; material; forma; tamaño). Se les da una lista con vocabulario 
relacionado con los materiales y con las formas. 

 

 
Tarea 4 

Tarea de comunicación: 
Completar las descripciones (…no sirve, porque…) Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

15 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
En seguida, los alumnos completan la descripción de cada objeto 
explicando por qué no sirven, a partir de un ejemplo. 

 

 
Tarea 5 

Tarea de comunicación: 
Cuál el más inútil  Tiempo 

Destrezas Expresión escrita y oral 

10 min. Agrupación Individual 

Actividad Los alumnos eligen el objeto más inútil y explican por qué. 

 

  
Tarea 6 

Tarea de comunicación: 
Hablar de experiencias personales  Tiempo 

Destrezas Interacción oral 

5 min. 
Agrupación En gran grupo 

Actividad 
Se les pregunta a los alumnos si ya han visto o si ha se han comprado algo 
inútil. Se espera que los alumnos expliquen e interactúen entre ellos. 

 

 
Tarea 7 

Tarea de comunicación: 
Objetos preferidos Tiempo 

Destrezas Expresión y comprensión oral 

10 min. 

Agrupación En gran grupo 

Actividad 

Tras la tarea anterior, cada alumno va a pensar en su objeto preferido 
(algo que no pueden perder) y se lo describe a los compañeros que deben 
adivinarlo haciendo preguntas sobre ellos. (¿De qué color es?; ¿Es una 
prenda de vestir?) 

 

 

 

 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_1.docx
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Tarea 8 

Tarea de comunicación: 
Objetos perdidos Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

5 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Ejercicio 4.a del manuali, página 93: Los alumnos miran el dibujo y 
encuentran los objetos nombrados. 

 

 
Tarea 9 

Tarea de comunicación: 
Objetos perdidos Tiempo 

Destrezas Comprensión oral y expresión escrita 

5 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Ejercicio 4.b del manual, página 93: Los alumnos escuchan a algunas 
personas que llaman a la oficina de objetos perdidos y completan la 
primera columna (objeto perdido). 

 

 
Tarea 10 

Tarea de comunicación: 
Objetos perdidos Tiempo 

Destrezas Comprensión oral y expresión escrita 

5 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Ejercicio 4.c del manual, página 93: Los alumnos escuchan de nuevo la 
grabación  y completan las otras columnas (color; material; tamaño; 
forma). 

 

 

 

 

 
Tarea 11 

Tarea de comunicación: 
«Veinte mil objetos cotidianos» Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

15 min. 
Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 
Lectura de un extracto del libro La psicología de los objetos cotidianos 
(hoja de trabajo 2) y relleno de una tabla con informaciones del texto 
(relacionar objetos con sus funciones). 

 
 

 
Tarea 12 

Tarea de apoyo lingüístico: 
Aspectos discursivos Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos analizan cuáles las estrategias utilizadas para evitar la 
repetición de la palabra objetos (sinónimos y pronombres) (hoja de 
trabajo 2). 

 
 

Segunda sesión…………………………………………………………………………………………………………90 min. 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_2.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_2.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_2.doc
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Tarea 13 

Tarea de apoyo lingüístico: 
Aspectos discursivos Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. 

Agrupación Individual 

Actividad 

Los alumnos reconstruyen una parte del texto (hoja de trabajo 2), a partir 
de la línea 10, evitando las repeticiones y verifican con la ayuda del 
profesor si mantiene exactamente el mismo sentido (Los alumnos deben 
llegar a la conclusión que la repetición es un recurso expresivo). 

 
 

 
Tarea 14 

Tarea de comunicación: 
¡A escribir! Tiempo 

Destrezas Expresión escrita 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos completan el texto, describiendo las partes que componen 
un bolígrafo a partir de una imagen (hoja de trabajo 2). 

 
 

 
Tarea 15 

Tarea de comunicación: 
Necesitamos todo lo que compramos («Usar y tirar») Tiempo 

Destrezas Comprensión oral y lectora 

10 min. 

Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 

Tras la tarea anterior, el profesor pregunta si la cantidad de objetos que 
nos rodea está relacionada con el consumo, las compras. Enseguida, 
visionan un extracto, los primeros 60’, (sin sonido) del programa 
Comando Actualidad, titulado «Usar y tirar» emitido el 23 de febrero de 
2011, en la 1 (TVE). Se pide a los alumnos que relacionen los objetos y 
productos con los locales de venta que aparecen (hoja de trabajo 3). 

 
 

 
Tarea 16 

Tarea de comunicación: 
Necesitamos todo lo que compramos («Usar y tirar») Tiempo 

Destrezas Comprensión oral, lectora y expresión escrita 

10 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Enseguida, los alumnos identifican el nombre del reportaje; el tema, a 
partir de tres opciones, y dan su opinión sobre la intención del reportaje. 

 
 

 
Tarea 17 

Tarea de comunicación: 
Necesitamos todo lo que compramos («Usar y tirar») Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos leen unas transcripciones e identifican cuáles de ellas están 
más relacionadas con el consumo de la última novedad. 

 
 
 
 
 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_2.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_2.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/Comando%20Actualidad%20-%20Usar%20y%20tirar%20Temporada%202011%20-%20RTVE.es.mp4
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_3.doc
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Tarea 18 

Tarea de comunicación: 
Necesitamos todo lo que compramos («Usar y tirar») Tiempo 

Destrezas Comprensión oral 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Visionan el extracto dónde están las intervenciones transcritas en el 
ejercicio anterior y asocian cada una de ellas a los intervinientes 
disponibles, descubriendo cuáles son más preocupados con la tecnología. 

 
 

 
Tarea 19 

Tarea de apoyo lingüístico: 
Recoger opiniones («Usar y tirar») Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Los alumnos leen el texto promocional sobre el reportaje y rellenan una 
tabla que tiene opiniones a favor y en contra el tema del video. 

 
 
 
 
 
 

 
Tarea 20 

Tarea de comunicación: 
«Comprar, tirar, comprar» / La obsolescencia programada Tiempo 

Destrezas Expresión e interacción oral. 

10 min. 

Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 

Visionan un de los videos promocionales del documental «Comprar, tirar, 
comprar», que salió en la tele en el 9 de enero de 2011, y pedir a los 
alumnos que identifiquen el tema y que identifiquen, por lo menos, dos 
ejemplos que lo ilustren. (Se espera que los alumnos digan que el tema es 
la obsolescencia programada y que los ejemplos son la bombilla y las 
medias de nylon).  

 
 

 
Tarea 21 

Tarea de comunicación: 
Consecuencias ambientales  Tiempo 

Destrezas Expresión e interacción oral 

10 min. 

Agrupación Individual  

Actividad 

Preguntar a los alumnos cuáles creen ser las consecuencias más 
inmediatas del consumo exagerado. 
Se espera que hablen de la contaminación / del gasto exagerado / que 
den opiniones (Creo que; pienso que; considero que; estimo que; a mí me 
parece que; no creo que…).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera sesión…………………………………………………………………………………………………………90 min. 

 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/El%20documental%20-%20Comprar%20tirar%20comprar%20-%20RTVEes%20-%20(480%20x%20360).mp4
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/El%20documental%20-%20Comprar%20tirar%20comprar%20-%20RTVEes%20-%20(480%20x%20360).mp4
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Tarea 22 

Tarea de comunicación y apoyo lingüístico: 
¿Cómo reducir basura al consumir?  Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

15 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Tras la tarea anterior se pide a los alumnos que construyan frases más 
cortas con los consejos sobre cómo reducir la basura (hoja de trabajo 4), 
empezando por Es importante que…utilizando el plural nosotros. 

 

 
Tarea 23 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 

Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 

Se les da a los alumnos un texto sacado de un sitio web sobre consumo 
responsable (hoja de trabajo 5) y se les pide identifiquen el tema del 
texto, eligiendo una de tres opciones: el consumo responsable; reducir el 
consumo; las compras compulsivas. 

 

 
Tarea 24 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

5 min. 
Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 
Tras la tarea anterior, se les pide a los alumnos que delimiten en el texto 
la introducción, el desarrollo y la conclusión (hoja de trabajo 5). 

 

 
Tarea 25 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Se les pide que resuman en una o dos frases cada una de las partes que 
componen el texto (hoja de trabajo 5). 

 

 
Tarea 26 

Tarea de apoyo lingüístico: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

5 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Los alumnos confirman si pueden retirar del texto tres expresiones 
subrayadas, concluyendo que son marcadores del discurso (hoja de 
trabajo 5). 

 

 

 

 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_4.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
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Tarea 27 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora, expresión escrita y oral 

5 min. 
Agrupación Individual y en parejas 

Actividad 
Los alumnos miran a una tabla con un conjunto de marcadores discursivos 
y reescriben las frases donde aparecen los marcadores anteriores y los 
sustituyen por otros de valor equivalente (hoja de trabajo 5). 

 

 
Tarea 28 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

5 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos analizan un esquema del primer párrafo y lo reconstruyen 
utilizando operadores argumentativos (hoja de trabajo 5). 

 

 
Tarea 29 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Los alumnos hacen el esquema del último párrafo, se lo dan a un 
compañero para que lo reescriba, utilizando los marcadores que 
consideren adecuados (hoja de trabajo 5). 

 

 
Tarea 30 

Tarea de comunicación: 
Analizando el proceso de escritura – La intención comunicativa Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora  

5 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Los alumnos relacionan algunas de las estrategias utilizadas por el autor y 
las relacionan con su intención frente al lector (hoja de trabajo 5). 

 

 

 

 
Tarea 31 

Tarea de comunicación: 
Analizando comentarios Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora  

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos leen un comentario hecho en un blog sobre el reciclaje (hoja 
de trabajo 6). 

 

 

 

Cuarta sesión…………………………………………………………………………………………………………90 min. 

 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_5.docx
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_6.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_6.doc
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Tarea 32 

Tarea de comunicación: 
Analizando comentarios Tiempo 

Destrezas Expresión e interacción oral 

10 min. 

Agrupación Individual 

Actividad 

Enseguida, analizan el contexto en el cuál ha sido producido el texto. (Es 
un comentario en un blog; parece que la persona que lo escribió lo ha 
hecho de un chorro…) Y analizan el mensaje, o sea, ¿qué quiere transmitir 
el/ la comentadora?; ¿qué defiende? 

 

 
Tarea 33 

Tarea de comunicación: 
Guión de corrección – tabla de observación Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión oral 

15 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
A través de un guión de corrección los alumnos analizan el comentario y 
ponen en común sus conclusiones. 

 

 
Tarea 34 

Tarea de comunicación y apoyo lingüístico: 
Analizando comentarios Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación En parejas 

Actividad 
Los alumnos buscan marcas que revelan que el texto ha sido escrito y 
publicado de un modo inmediato: marcas de oralidad; faltas de 
puntuación; faltas de ortografía (hoja de trabajo 6). 

 

 
Tarea 35 

Tarea de comunicación: 
Analizando comentarios Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

10 min. Agrupación En parejas 

Actividad Los alumnos marcan en el texto con // las oraciones.  

 

 

 

 

 

 
Tarea 36 

Tarea de comunicación: 
Revisión Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos hacen un test (guión de revisión) sobre qué tipo de revisores 
son (expertos o aprendices). 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/Guión%20de%20Corrección_textos%20escritos.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/hoja%20de%20trabajo_6.doc
../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/Guión%20de%20Revisión_textos%20escritos.doc
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Tarea 37 

Tarea de comunicación: 
Reconstruir textos Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora y expresión escrita 

15 min. Agrupación En parejas 

Actividad Los alumnos hacen la reconstrucción del texto (las primeras ocho líneas). 
 

 
Tarea 38 

Tarea de comunicación: 
Auto e heteroevaluación Tiempo 

Destrezas Comprensión lectora 

10 min. 
Agrupación Individual 

Actividad 
Los alumnos intercambian sus textos, analizando las producciones de sus 
compañeros a través del guión de corrección y reflexionan sobre los 
comentarios hechos por los compañeros, haciendo algunos cambios. 

 

 

 

 
Tarea 39 

Tarea Final: 
Hacer textos Tiempo 

Destrezas Expresión escrita 

90 min. 

Agrupación En grupos 

Actividad 

Los alumnos elaboran comentarios para poner en su blog a partir de una 
imagen y teniendo por referencia la pregunta: ¿Qué es el consumo 
responsable? 
Grupo 1 – 
 
 
 
 
 
 
  
Grupo 2 –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo 3 – 

Quinta sesión y sexta sesión………..……………………………………………………………………………………90 min. 

 

../../INFORME_III/El%20consumo%20sostenible_SandraPereira/UnidadDidactica_ConsumoSostenible/Guión%20de%20Corrección_textos%20escritos.doc
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Grupo 4 –  

(Imágenes sacadas de Google.es) 
 

 

Autoevaluación 

Los alumnos rellenan una ficha de autoevaluación de sus competencias/conocimientos. 

Evaluación de la unidad 

Los alumnos rellenan una ficha de evaluación de la unidad. 

 

                                                           
i
VVAA, En Acción 2, En clave ELE. 

Materiales audiovisuales: 

1. Video promocional del documental «Comprar, Tirar, Comprar» 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-

comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlL

nNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2V

hcmNoT3Blbj1mYWxzZQ== 

2. Reportaje «Usar y Tirar» 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-usar-y-tirar/1028649/ 

 

Imagen de la portada sacada de google.com. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2VhcmNoT3Blbj1mYWxzZQ==
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2VhcmNoT3Blbj1mYWxzZQ==
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2VhcmNoT3Blbj1mYWxzZQ==
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-comprar-tirar-comprar/983393/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9NDQ1MTAmYWR2U2VhcmNoT3Blbj1mYWxzZQ==
http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-usar-y-tirar/1028649/
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ANEXO 5 
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El consumo y la sostenibilidad 

1. Observa las imágenes de objetos inútiles1 e identifica sus leyendas. Enseguida, asocia  las 

leyendas a las descripciones siguientes: 

 

Leyenda  

1. Taza  

2. Guitarra de púas  

3. Zapato de tacón alto  

4. Ajedrez para cortitos  

5. Martillo  

6. Tobogán  

7. Cafetera  

8. Dados para empatar a todo  

1.2. Completa la tabla con las informaciones de los objetos: 

 Tipo de objeto Color Material Forma Tamaño 

1. 
  cerámica  medio 

2. 
   ………  

3. 
  Piel (¿) ……..  

4. 
Juego     

5. 
  hierro ……..  

6. 
Construcción recreativa   ……..  

7. 
 roja  ………  

8. 
Dados     

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Imagens retiradas de http://listas.20minutos.es/ 

 

Descripción del objeto 

a. Es roja, es un utensilio para poner y servir líquidos.  

b. Es rojo, es un calzado de mujer. 

c. Es un tablero de ajedrez. 

d. Es blanca, es un utensilio que sirve para beber. 

e. Es una construcción de carácter recreativo. 

f. Es un instrumento musical. 

g. Es una herramienta que sirve para golpear una pieza. 

h. Son dos dados blancos. 

Madera  Metal  Plástico  Piel  Lona 

Tela  Seda  Cristal  Vidrio 

Cerámica Hierro 

Cuadrado/ Rectangular / Redondo / Cilíndrico / Cubo  

 Liso / Rugoso  

H
o
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 1

 

http://listas.20minutos.es/
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1.1. Teniendo en cuenta que los objetos son inútiles, las descripciones anteriores son insuficientes. 

Completa cada una de las descripciones: 

Sigue el ejemplo: 

a. Esta cafetera no sirve porque el asa está colocada en el mismo lado por donde sale el 

líquido. 

b. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

e. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

f. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

g. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

h. _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1.2. Ahora, elige, de entre estos, el objeto más inútil y explica por qué. (Yo creo que…; 

pienso que…) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
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5 

 
 
 
 
 
10 

ANEXO 7  
El consumo y la sostenibilidad 

1. Lee este texto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1. El autor habla de algunos objetos, pero a veces habla apenas de sus funciones. Vamos 

a completar las informaciones del autor, según la tabla siguiente. 

Objetos Funciones 

las ___________; las _____________; los 

___________; los apliques 
Se usan para __________________________. 

los tornillos Se usan para __________________________. 

los _________________; los despertadores 

las correas de reloj 

Se usan para __________________________. 

Sirven para ___________________________. 

el lápiz, el bolígrafo, la lapicera, los 

rotuladores, el ordenador, el cuaderno, … 
Se usan para __________________________. 

_________________, con diferentes 
funciones, aperturas y solapas. 
 
___________, __________________, 
_________________, cordones. 

Se usan para __________________________. 
 
 
Se usan para __________________________.  

 

FUNCIONES: cerrar/ poner en la muñeca / apretar / iluminar / escribir / cubrir el cuerpo / ver 

la hora o despertarse. 

H
o
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VEINTE MIL OBJETOS COTIDIANOS  

 

El número de objetos cotidianos es asombroso, quizá veinte mil. ¿Existen verdaderamente tantos? 

Empecemos por mirar en nuestro derredor. Hay lámparas, bombillas y enchufes; apliques y tornillos; 

relojes de pulsera, despertadores y correas de reloj. Hay cosas para escribir (delante de mí puedo 

contar doce, cada una de ellas con una función, un color o un diseño diferentes). Hay artículos de 

vestir, con diferentes funciones, aperturas y solapas. Observemos la diversidad de materiales y de 

piezas. Observemos la variedad de cierres: botones, cremalleras, automáticos, cordones. 

Contemplemos todos los muebles y los utensilios para comer: tantísimos detalles, cada uno de los 

cuales sirve alguna función en cuanto a fabricación, utilización o aspecto. Observemos el lugar donde 

trabajamos. Hay clips, tijeras, cuadernos, revistas, libros. En la habitación en que yo trabajo llegué a 

contar más de cien objetos especializados antes de cansarme. Cada uno de ellos es sencillo, pero cada 

uno de ellos impone su propio método de funcionamiento, cada uno de ellos es objeto de un 

aprendizaje, cada uno desempeña su propia tarea especializada y cada uno tiene que diseñarse por 

separado. Además, muchos de los objetos están hechos de muchas piezas. (…) 

Norman, Donald, La psicología de los objetos cotidianos, trad. Fernando Santos Fontenla, Nerea, 1990 (1.ª ed. 

1988) 
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1.2. Para ayudarte a la hora de escribir tus textos, analiza estos aspectos en el texto 

anterior: 

1.2.1. ¿Qué estrategias utiliza el autor para no repetir  la palabra «objetos»? Transcribe 

partes del texto: 

Sinónimos 

 
 
 
 

Pronombres 

 
 
 
 

 

1.2.2. A partir de la línea 10 hay algunas repeticiones. Intenta reconstruir la frase 

quitando las repeticiones. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.2.3.  ¿Crees que mantiene el mismo sentido? 

2. El texto termina con esta frase: «Además, muchos de los objetos están hechos de muchas 

piezas». Complétalo recurriendo a esta imagen, empezando por Por ejemplo,….: 

 



Escola Secundária de Miraflores 
ESPAÑOL 
11.º H1 – 2011/2012 

125 

 

ANEXO 8   

El consumo y la sostenibilidad 

A. Vas a visionar un extracto del programa Comando Actualidad, transmitido el pasado 23 de 

febrero de 2011, en la 1, TVE. Responde a las siguientes preguntas: 

 

1. Relaciona los objetos/productos con los locales donde aparecen: 

 

Objetos/productos Locales 

1. Fruta 

2. Comida confeccionada 

3. Ordenadores 

4. Pantallas 

5. Teléfonos móvil 

6. Televisores 

7. Lector de DVD 

8. Frigoríficos 

9. Máquinas de lavar 

a. Empresa de reciclaje 

b. Casa particular 

c. Restaurante 

d. Tienda de electrodomésticos 

e. Contenedores de basura pública 

f. Almacén 

g. Mercado 

 

2. Este reportaje se llama «_______________________». 

 

3. El tema es: 

 

a. El derroche en las compras. 

b. Las compras compulsivas. 

c. La basura tecnológica. 

 

4. ¿Consideras que este reportaje pretende llamar a la atención del consumidor? Explica 

por qué. ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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5. Lee estas transcripciones, que se refieren a un extracto del mismo reportaje que se 

pasa en una gran tienda de electrodomésticos. Subraya aquellas que te dan la idea de 

un consumidor preocupado con la última novedad.  

 

¿Vas buscando otras cosas?  

Tiene cuatro botones. Es muy sencillito de usar.  

Eso es la tecnología. Te compras una cosa y a los dos meses ya…  

A ver cuánto les dura. Ya me dirán…  

Yo no sé cuál es el mejor, pero este como está muy bien de precio y tiene de todo, 

me lo llevo. 

 

Ya sabes. Aunque te dure y dure, luego salen cosas nuevas  

…tengo, pero ya se me ha quedado anticuado.  

Venga. Dime lo de mp4…Lo que esté…lo que sea sencillito…  

Este paquete tan grande… ¿qué tiene aquí?; ¿qué es?  

…un ordenador…  

Uno cada uno, más, ahora, este  

…y si se estropea, no lo arregles.  

 

 

6. Ve el extracto y asocia cada uno de intervinientes a las transcripciones. Descubre cuál 

o cuáles quieren estar más al día con la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. La reportera 

B. El dependiente 

C. La mujer de 

pelo largo y rubio D. La mujer de pelo 

corto y rubio 

E. El hombre F. La mujer de 

pelo corto y 

pelirrojo 
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7. Lee el resumen del programa que has visto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.  Imagínate que estás recogiendo las opiniones de varias personas sobre el reportaje y tienes 

que registrarlas: 

…están de acuerdo… …no están de acuerdo… 

Pues, yo creo que muchas veces las personas 

_____________ (comprarse) cosas que no 

_____________ (necesitar). 

Yo no creo que ________ (haber) tanto 

despilfarro.  

A mí me parece que las personas 

___________ (buscar) la última novedad. 

A mí no me parece que todas las personas 

____________ (cambiar) de móvil todos los 

años. Aquellos que lo hacen son una minoría.  

Yo pienso que _____ (ser) una pena que gran 

parte de la comida hecha en los restaurantes 

va a la basura. 

Pues, yo no creo que _________________ 

(consumir – nosotros) demasiado. 

En mi opinión _____ (ser) importante 

consumir de manera responsable. 

Mira, yo no considero que este tipo de 

reportajes __________ (ser) útiles. Me 

parecen demasiado sensacionalistas. 

Los verbos que has utilizado están el modo 

_____________________ 

Los verbos que has utilizado están el modo 

_____________________ 

¿Necesita todo lo que compra?, ¿imagina todo lo que derrochamos sin apenas darnos cuenta? Buena parte 

de la comida de nuestra nevera acabará en la basura. La vida útil de un teléfono móvil no supera el año y la 

última novedad tecnológica estará anticuada en apenas unos meses. Esta es una realidad extrema que existe. 

Mucho más habitual es ver cómo parte de nuestra cesta de compra es innecesaria o cómo en los mercados se 

tira aquello que no se ha vendido. 
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ANEXO 9   

El consumo y la sostenibilidad 

Aquí tienes algunas instrucciones importantes para reducir la basura. Algunas pueden ser 

resumidas. Empieza cada una de ellas por Es importante que… y utiliza la segunda persona del 

plural, haciendo los cambios necesarios. 

¿COMO REDUCIR BASURA AL CONSUMIR? 
 
Cómo reducir basura al comprar 
 
1. A la hora de escoger entre productos semejantes, elige aquel que tenga menos 
envase y embalaje. Evita el consumo de los productos excesivamente empaquetados. 
Ten en cuenta que esos envases también los pagas, en ocasiones el precio del 
envoltorio supera al del producto. Es importante que elijamos productos que tengan 
menos envase. 
 
2. Por regla general los envoltorios de cartón o papel y los envases de vidrio son los 
menos dañinos. No lo olvides al tener que optar entre productos.  
 
3. Cuando vayas a la compra no olvides llevar tu carro de la compra o la bolsa de lona 
o malla. En última instancia, reutiliza las bolsas que ya te han dado. Rechaza las 
bolsas que no necesitas, aunque insistan en regalártelas. 
 
4. Insiste al dependiente en que no te envuelvan los objetos que has comprado, salvo 
que sea imprescindible. 
 
5. Los productos en tamaño familiar, sean de lo que sea, generan menos residuo por 
unidad de producto. Tenlo en cuenta. 
 
6. Antes de comprar algo, atiende bien al etiquetado, donde se advierte de algunos 
riesgos y precauciones a tomar ¡pero no de todos los peligros! 
 
7. Es necesario, especialmente en relación con el papel y el cartón, que pongamos en 
práctica la regla de las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Evitemos el consumo 
innecesario de papel y cartón, reutilicemos para otros usos los papeles y cartones que 
tengamos y, sólo cuando ya no nos sirva para absolutamente nada, será cuando 
debamos llevarlos a un contenedor para reciclar. 
 
8. Rechaza la publicidad que te ofrecen por la calle o invade tu buzón. Apúntate en la 
denominada “Lista Robinsón”, para que sus empresas asociadas no te envíen 
publicidad por correo, escribiendo a la Asociación de Marketing Directo. 
 
9. Los papeles de imposible o difícil reciclaje (plastificados, encerados, de fax, etc.) 
sólo deberíamos emplearlos cuando no exista otra posibilidad menos impactante. 
 
10. El dicho “lo barato sale caro” sirve en muchas ocasiones. Desde zapatos hasta 
aparatos para el hogar elige aquellos que vayan a tener más larga duración y que 
puedan ser reparados en caso de avería o rotura… ¡y llévalos a arreglar cuando sea 
necesario! 
 
11. Los medicamentos caducados o que ya no vayas a necesitar, entrégalos en la 
farmacia. 

 Adaptado de http://www.cedeco.or.cr/
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http://www.cedeco.or.cr/
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ANEXO 10  
El consumo y la sostenibilidad 

Al final de esta unidad tendrás que elaborar un texto para publicar en blog de la clase, así lee 

este texto y responde a las preguntas abajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Este texto es sobre el consumo responsable. ¿Cuál es el tema: 

a. Las pautas de conducta.  

b. ¿Cómo reducir el consumo?  

c. Las compras compulsivas. 

 

2. Delimita la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

2.1. Resume cada una de las partes en una o dos frases. 

3. ¿Las palabras que están subrayadas las podemos quitar del texto? 

 

Son expresiones que no tienen valor gramatical, es decir, sirven para encadenar las ideas. 

Se llaman marcadores del discurso. 

H
o
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o
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CRITERIOS DE AHORRO. REDUCIR EL VOLUMEN DE NUESTRAS COMPRAS 

Consumo responsable es consumir menos. El ciudadano puede convertir, de esta manera, 

su capacidad de compra en un importante instrumento de presión al ejercer la libertad de 

no consumir un producto, de prescindir de determinados bienes, y de acabar con algunos 

de los comportamientos compulsivos del consumidor, implantando nuevas pautas de 

conducta que van a influir en el ciudadano y en las empresas productoras de los bienes y 

servicios.   

El criterio de ahorro es el más importante a tener en cuenta en nuestros actos de 

consumo. En el momento de realizar la compra nos debemos preguntar si el consumo que 

vamos a realizar nos va a satisfacer realmente una necesidad o deseo o, por el contrario, lo 

hacemos compulsivamente.  

Para reducir el consumo, hay que hacerse una serie de preguntas a la hora de comprar: 

¿Necesito todo lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? ¿Estoy eligiendo por 

mi mismo o es una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya? ¿Podría pedirlo prestado a 

una amigo o a un familiar? ¿Puedo pasar sin él? ¿Tengo ganas de hacerlo? 

Pero también hay que tener en cuenta el uso que se va a realizar del bien comprado, el 

tiempo previsto de duración y si se va a poder mantenerlo, limpiarlo o repararlo 

fácilmente. De esta manera, se tiene que tener en cuenta la durabilidad de los productos. 

Además, se pueden poner en práctica otro tipo de modelos de consumo que, por sus 

características, suponen un consumo más responsable: compra de segunda mano, 

intercambio o consumo por varias personas del mismo bien, trueque, reutilización, etc. 

http://www.consumoresponsable.org/criterios/criterios_ambientales 

 

http://www.consumoresponsable.org/criterios/criterios_ambientales
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4. Aquí tienes una tabla con varios marcadores organizados en categorías. 

Marcadores del discurso – son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función 

sintáctica  en la oración. Tienen como función guiar el lector según el objetivo de 

comunicación. 

¡OJO!: Algunas de las palabras en la tabla también pueden funcionar como complementos 

adverbiales. Ej.:  El planeta está enfermo, pues lo cuidamos mal. (valor causal); 

  Es importante, pues, que las personas compren de manera 

responsable. (Marcador comentador – sirve para estructurar la información). 

 

4.1. Después de observar la tabla, intenta cambiar cada uno de los marcadores subrayados en 

el texto por otros con el mismo sentido. 

 

 

Estructuradores de la 

información 

Comentadores pues, pues bien, así las cosas, etc. 

Ordenadores en primer lugar/en segundo lugar; por una parte/por otra 

parte; de un lado/de otro lado, etc. 

Digresores por cierto, a todo esto, a propósito. 

Conectores aditivos además, encima, aparte, incluso, etc. 

consecutivos por tanto, por consiguiente, por ende, en consecuencia, de ahí, 

entonces, pues, así, así pues, etc. 

contraargumentativos en cambio, por el contrario, antes bien, sin embargo, no 

obstante, con todo, aunque, etc. 

Reformuladores explicativos o sea, es decir, esto es, a saber, etc. 

rectificación mejor dicho, mejor aún, más bien, etc. 

distanciamiento en cualquier caso, en todo caso, de todos modos, etc. 

recapitulativos en suma, en conclusión, en definitiva, en fin, al fin y al cabo, 

etc. 

Operadores 

argumentativos 

de refuerzo 

argumentativo 

en realidad, en el fondo, de hecho, de esta manera, etc. 

de concreción por ejemplo, en particular, etc. 

Marcadores 

conversacionales 

claro, desde luego, por lo visto, … / bueno, bien, vale, … / hombre, mira, oye, … 
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5. Mira este esquema del primer párrafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Reescribe las ideas a partir del esquema, utilizando operadores argumentativos, según la 

tabla anterior. 

 

6. Haz el esquema del último párrafo y entrégaselo a un compañero para que lo reescriba. 

 

7. El texto está escrito con un objetivo específico. Convencer a sus lectores a consumir 

menos. Relaciona las estrategias utilizadas con las intenciones:  

 

Estrategias Intención  

1. Uso de enumeraciones. 
a. Aproximación/complicidad frente al 

lector. 
 

2. Uso de la segunda persona del plural. 

 

b. Dan al lector un papel 

preponderante en el texto / 

Ayudan a la reflexión personal. 

 

3. Las preguntas retóricas en primera 

persona. 

c. Dar al lector el mayor número de 

ejemplos. 
 

 

 

Consumo responsable - consumir menos 

Ciudadano Capacidad de compra – instrumento de 

presión - Libertad 

 de no consumir un producto; 

 de prescindir de determinados 

bienes; 

 de acabar con algunos 

comportamientos compulsivos. 

Implantando 

nuevas 

pautas de 

conducta. 
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ANEXO 11  
El consumo y la sostenibilidad 

1. Aquí encuentras un comentario sacado del blog 

http://www.lospuntossobrelasies.com/articulos/el-reciclaje/. Léelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La autora del comentario está: 

a. Tranquila. 

b. Indignada. 

2.1. Subraya las palabras o expresiones que lo justifican. 

3. Indica cuál es su intención:  

a. Convencer a los demás a reciclar. 

b. Responder a varios comentarios de internautas sobre la temática del 

ambiente. 

c. Explicar las ventajas del reciclaje.  
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http://www.lospuntossobrelasies.com/articulos/el-reciclaje/
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4. Utilizando la tabla de corrección de textos escritos, analiza este texto. Comparte tus 

opiniones con tus compañeros. 

 

5. Este texto no ha sido preparado con antelación. Encuentra: 

a. Marcas de oralidad:________________________________________________ 

b. Faltas de puntuación:_______________________________________________ 

c. Faltas de ortografía:________________________________________________ 

6. Hay alguna confusión en este texto, una de las causa es la falta de puntos finales, o sea, 

las oraciones no están debidamente delimitadas. Marca en el texto con // las oraciones: 

Ejemplo: «…por supuesto lo primero de todo es reducir el consumo, gastar menos y 

mejor gastado. //Esa es la principal piedra del medio ambiente, un consumo sostenible 

en todos los aspectos de nuestra vida.» 

7. Reescribe las primeras ocho líneas del comentario. 
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ANEXO 12   

El consumo y la sostenibilidad 

TABLA DE OBSERVACIÓN
1
 – TEXTO PARA PUBLICAR EN UN BLOG 

 

GUIÓN DE CORRECCIÓN 

 
UTILIZANDO UNA ESCALA DE 1 (POCO) A 5 (SIEMPRE) PUNTÚA EL TEXTO: 

 

  A B 

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

 FINALIDAD: El comentario cumple las finalidades comunicativas básicas: 

especifica el tema que va a desarrollar y defiende una opinión. 
 

 

REGISTRO: El registro es informal, pero es un escrito para ser leído, sin 

rastros de oralidad.  
 

 

C
O

H
ER

EN
C

IA
 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO: Tiene una estructura clara y ordenada y se 

entiende el mensaje.  
 

 

COHESIÓN: La prosa es fluida y las oraciones están interrelacionadas  

con puntuación, pronombres, conectores; no hay problemas de 

interpretación. 

 

 

C
O

R
R

EC
C

IÓ
N

 El texto presenta pocos errores ortográficos, morfosintácticos (el uso 

de las palabras en las oraciones) y léxicos (las palabras son 

adecuadas). 

 

 

V
A

R
IA

C
IÓ

N
 

El texto es fluido y utiliza recursos expresivos. Presenta precisión y 

variedad de vocabulario.  
 

 

 

A – texto de un blog. 

B – texto de mi compañero. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Adaptado de Daniel Cassany, La expresión escrita en L2/ ELE (2005). 

Ta
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ANEXO 13   

El consumo y la sostenibilidad 

GUIÓN DE REVISIÓN TEXTUAL 

 

¡HAZ ESTE TEST PARA SABER SI REVISAS COMO UN APRENDIZ O COMO UN EXPERTO! 

 
1. La revisión sirve para…: 

a. …corregir errores y pulir la prosa. 

b. …mejorar globalmente el texto. 

2. Cuándo revisas… 

a. …miras las palabras o frases aisladas. 

b. …miras fragmentos extensos de texto, las ideas y la estructura. 

3. Para ti, revisar es… 

a. …tachar palabras incorrectas. 

b. …una manera de desarrollar y redactar ideas. 

4. Tu manera de trabajar: 

a. Avanzas palabra por palabra, revisando al mismo tiempo que lees. 

b. Decides  si vas a revisar leyendo el texto (globalmente) o detectando errores o 

reformulándolos, teniendo una imagen del texto final. 

5. Delante de un problema: 

a. Lo resuelves fácilmente. 

b. Lo analizas, para entenderlo y luego planificas la manera de corregirlo. 

 

¿Experto o aprendiz? Lee y coloca el nombre de cada tipo de revisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La
 r

ev
is

ió
n

 

________________ 

Mayoría de A - Sólo sabes revisar la superficie del texto (letras, 

palabras o expresiones). Tus criterios son la gramática e intentas 

eliminar los defectos del escrito. No te gusta mucho revisar, por eso lo 

haces con rapidez y sin ganas. 

__________________ 

Mayoría de B - Tú te mueves en todos los niveles del texto (la superficie, 

las ideas, los párrafos, los puntos de vista,…). Revisas de una manera 

selectiva, es decir, te concentras en aspectos distintos. A ti te gusta 

reescribir frases aunque no encuentres problemas. Revisar forma parte 

del acto de escribir. 
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Guión de Revisión 

 

GUÍA DE PREGUNTAS PARA REVISAR Sí No 

1. ¿El tipo de texto es adecuado a la situación?   

2. ¿Queda claro lo que pretendo?   

3. ¿La información es suficiente (ni en exceso ni por defecto)?   

4. ¿Las ideas son claras?   

5. ¿La estructura es clara para que ayude al lector a entender mejor el 

mensaje? 
  

6. ¿Los párrafos tienen cada uno una frase que anuncia el tema?   

7. ¿Utilizo correctamente los marcadores textuales?   

8. ¿Los signos de puntuación están bien situados?   

9. ¿El escrito se dirige al lector con el tratamiento adecuado?   

10. ¿El texto atrae el interés del lector?   
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ANEXO 14  

¿Esta imagen te es familiar? 

 

Esta imagen representa el 

consumo exagerado del 

ser humano. Muchas 

veces compramos cosas 

que acabamos por no 

utilizar o que se 

estropean muy rápido. 

Así, es muy importante 

que nosotros en cuanto 

consumidores hagamos 

un  esfuerzo para 

comprar de un modo 

responsable. En primer 

lugar, hay que pensar si 

realmente necesitamos 

aquello que vamos a 

adquirir. Después, a la hora de comprar hay que tener en cuenta los envases, la posibilidad de 

reciclar o de reutilizarlos. Por otro lado, hay que ayudar las personas a cambiar 

comportamientos. A mí me parece que, poco a poco, las personas se están dando cuenta de la 

problemática ambiental y de que los recursos del planeta se están acabando. Por ejemplo, van 

a la compra llevando sus bolsas de lona o reutilizando las bolsas de plástico. Sin embargo, yo 

creo que estos cambios son, todavía, muy incipientes. 

S.P. 16 de noviembre de 2011 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16   

El consumo y la sostenibilidad 

Nombre: _________________________ 

 

Ahora vas a autoevaluar tus competencias: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soy capaz de: Sí A veces No 

 Identificar y describir objetos.  
 

  

 Hablar de los objetos y de sus funciones.    

 Hablar de la utilidad de los objetos.    

 Dar opiniones sobre el consumo responsable.    

 Interactuar con mis compañeros sobre el tema 

abordado. 

   

 Reconocer que la escritura es un proceso y no una 

habilidad. 

   

 Escribir textos dando mi opinión.    
A

u
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n
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ANEXO 17  

El consumo y la sostenibilidad 

 

Ahora te pedimos tu opinión sobre la unidad que hemos terminado: 

 

 

 

 

 

 

Las tareas: 
Siempre 

Casi 

siempre 
Poco Nada 

¿Te han parecido adecuadas al tema? 
 

 
   

¿Te han parecido suficientemente estimulantes?     
¿Los materiales te parecieron adecuados?     
 

¿Qué tarea te ha parecido la más interesante? 

 

El proceso: 
Siempre 

Casi 

siempre 
Poco Nada 

¿Te han parecido claros los pasos a seguir en las 
actividades? 

 
 

   

¿Te ha parecido un proceso lógico y adecuado al tema 
propuesto? 

    

 

¿Qué tarea te ha parecido la más interesante? 

 
¿Qué cambiarías en este proceso de desarrollo de las tareas? 

 

 

El uso de la lengua: 
Siempre 

Casi 

siempre 
Poco Nada 

¿Te ha parecido esta unidad útil para mejorar tu 
español? 

 
 

   

¿Has ampliado tu vocabulario?      

 
¿Qué partes de la gramática has podido practicar con estas tareas? 
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Gracias por tu colaboración. 
 

¿Has mejorado tu capacidad comunicativa a lo largo del proceso? 

 

El resultado final: 
Siempre 

Casi 

siempre 
Poco Nada 

¿Consideras las tareas que has realizado adecuados a 
lo pedido (tarea final) en esta unidad? 

 

 
 

   

 
¿Cómo ha sido el trabajo en aula? 

 

 
¿Estás satisfecho con los resultados? 
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ANEXO 17 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 
 

Prueba Escrita de Español – 11º H1                            Noviembre 2011 
 

Nombre_________________________________________________________Nº________ 
Evaluación_____________________________________________Profesora____________ 

 

 
 

 
 

1. A continuación vas a escuchar una entrevista a un experto del ambiente, Miguel Delibes de 

Castro. (Adaptado Radio 5. España) 

Marca la opción correcta con un círculo. 

1.1. Según la grabación, el entrevistado se dedica al periodismo. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

1.2. Según la audición, el libro La Tierra herida: 

a) es una novela. 

b) es una conversación entre padre e hijo. 

c) trata de cómo enseñar ecología a los hijos. 

 

1.3. El libro La Tierra herida tiene subtítulo. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

 

1.4. Según Miguel Delibes de Castro, los ríos llevan menos agua: 

a) porque cada vez llueve menos. 

b) porque las aguas subterráneas se utilizan en exceso. 

c) debido al cambio climático. 

 

1.5. De acuerdo con el entrevistado se puede asociar el frío que hizo el invierno pasado al 

cambio climático. 

a) Verdadero. 

b) Falso. 

1.6. Según la grabación, las energías alternativas: 

a) pueden detener la destrucción del Planeta. 

b) actualmente pueden producir la electricidad que necesitamos. 

c) son más baratas.  

Imagínate que estás en tu casa y estás escuchando un programa sobre el ambiente. Enseguida vas a 
la droguería. En la tarea final se espera que aconsejes a alguien a tener un comportamiento 
responsable a la hora de la compra. 

 

15 
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2. Ahora vas a la droguería, pero antes hay que ordenar los productos que quieres comprar. 

Observa el nombre de los productos y ordénalos según su categoría. 

 

 

 

3. ¿Crees que eres un consumidor responsable? Elige una de estas imágenes y explica en dos 

o tres líneas tu opción. 

 

 

 

 

 

   

a. d. 

 

 

      c. 

 

 

 

b. e. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Productos 

Belleza Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 gomina 

champú 

cortauñas 

cera depilatoria 

cuchilla de afeitar 

colonia 

cepillo de dientes 

pintalabios 

crema hidratante 

deodorante 

 pinza 

 

10 

10 
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4. En el escaparate de la droguería encuentras este objeto. Piensas que sería un buen regalo 

para tu abuelo, pero tienes dudas. Así que 

llamas por teléfono a tu madre y se lo 

describes. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa estos dos anuncios sobre tratamientos corporales: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Danza 

 Modelaje 

 Gimnasia 

 

Limpieza de 
cutis, cuello e 
escote; 
Tratamiento 
ojos, papada, 
espinillas, anti-    
-acne. 
 
Modelaje 
Gimnasia 

 

Masaje exprés  / Masaje capilar 
Antiestrias / Crema reafirmante 
Crema modeladora 
Chocolaterapia 
Depilación con cera 
Solarium  
Parafina para manos y pies 

 

15 

SPA 1 

SPA 2 
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Señala con una cruz (X) donde puedes hacer estas cosas: 

 

6. Algunas personas hablan de sus cambios físicos, a partir de productos caseros que han 

utilizado para cuidar su cuerpo. Rellena los huecos con los verbos de cambio adecuados. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPA 1 SPA 2 

Me voy a teñir el pelo de rojizo.   

Tengo que relajar con la ayuda del chocolate.   

Necesito tratar mis dolores de espalda.   

Quiero quitar las espinillas de mi cara.   

Me gustaría hacer ejercicio físico sin esfuerzo.   

Mi vientre se volverá más elegante muy rápidamente.   

Me encantaría aprender a bailar.   

He empezado a comer una manzana 

verde para desayuno y en dos 

semanas me ______________más 

delgada. 
He cepillado mis dientes con 

un par de fresas machacadas y 

en un mes________________ 

blancos. 

Me aclaré el pelo con 

cerveza y está más fuerte y 

con vitalidad. Al ver los 

resultados ___________ 

muy contento. 

15 

15 
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7. Estos son algunos consejos que has visto en un sitio de Internet: 

 

¿Cómo ser un consumidor responsable a la hora de comprar productos de aseo 
y cosméticos? 

 

1. Rechaza los sobreempaquetados. El embalaje suele presentar más de la mitad del precio y son 

una gran fuente de residuos de toda clase. 
2. Elige las presentaciones en barra (desodorante, crema de afeitar...) y los pulverizadores 

manuales. 
3. Las compresas y tampones nunca deben terminar en el inodoro. 
4. Para el pelo utiliza champuses suaves de hierbas o jabones neutros. 
5. No uses anti caspa con base de sulfuro de selenio. 
6.  Para el cuidado de la piel emplea jabones naturales o neutros, por lo general son más sanos. 
7. Para la limpieza de los dientes usa gel basado en plantas medicinales, o mejor, perborato 

dental. 

Ahora, a partir de estos consejos haz recomendaciones a tus amigos, utilizando las expresiones 
siguientes: 

A mis amigos les recomiendo que…  / Yo que tú… 

a. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

f. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

g. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

20 
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8. Este cartel es uno de los elementos de una campaña sobre el consumo responsable. Léelo: 

 
 

Aquí están algunas opiniones sobre esta cuestión. Ponte de acuerdo o en desacuerdo con alguna 
de estas y escribe tu opinión: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mí no me interesa dónde y cómo 

fue hecho determinado producto. 

Sólo me importa el precio. 

Yo me preocupo en hacer la 

compra mirando el precio, 

pero también teniendo en 

cuenta el embalaje, dónde fue 

hecho y si es de fácil reciclaje. 

www.consumoresponsable.org 

20 
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9. Al llegar a casa, alguien te llama la atención para esta noticia. Léela con atención. 

 

El 42% de los jóvenes consume de una forma responsable 
La compra racional es 10 puntos más alta en los hombres 

 
Responsable, reflexivo y cuidadoso es el perfil del consumidor joven vasco. Según un estudio 

realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud sobre una muestra de 1.500 personas de entre 15 
y 29 años, el 42% de la juventud vasca consume de forma responsable. Se denomina consumo 
responsable al hábito de consumir de forma ajustada a las necesidades reales y para favorecer la 
conservación del medio ambiente y la igualdad social, según el informe emitido por ese organismo, 
dependiente de Cultura. 
 

Por territorios históricos, el consumo responsable está más extendido en Bizkaia (47%) frente 
a Gipuzkoa (38%) y Álava (34%). También se aprecia un incremento del nivel de consumo 
responsable a medida que aumenta la edad, ya que en el tramo de 15 a 19 años se sitúa un 35% y en el 
tramo de 25 a 29 años en el 46%. La diferencia por sexos se inclina a favor de las mujeres con un 
43%, frente a un 41% de hombres. 

 

El estudio también analiza el denominado consumo racional, que consiste en mantener una 
actitud "consciente y reflexiva" a la hora de adquirir un producto y arroja como resultado que el 58% 
de la juventud vasca consume de esta manera. 
 

El 84% comprueba que el producto está en buen estado antes de adquirirlo; el 82% reclama 
en caso de que tengan algún problema; un 72% afirma que aprovecha las ofertas y rebajas; un 71% 
comprueba la factura; el 68% tiene pensado de antemano lo que va a comprar, y un 61% comprueba 
el cambio tras pagar. 

 

Por el contrario, solo el 49% compara precios en distintos establecimientos; el 45% ha 
cuantificado el dinero que va a gastar, y el 37% comprueba las condiciones del etiquetado. 
El índice de consumo racional es más alto entre los hombres (63%) que entre las mujeres (53%) y se 
incrementa con la edad. La juventud alavesa y vizcaína, ambas con un 61%, consume de una manera 
más racional que la guipuzcoana (52 %). 
 

Otros indicadores del informe establecen que únicamente el 15% de los sondeados consume 
de una manera ética, entendida como decantarse por las opciones más justas, solidarias o ecológicas, 
y que otro 22% practica el consumo alternativo: intercambio de productos, ropa de segunda mano, o 
compra en locales de comercio justo. 
 

Respecto al consumo sostenible, el 41% de la juventud vasca usa productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente, el reciclaje o el ahorro de energía en las rutinas diarias. Por 
sexos, las mujeres jóvenes (47%) consumen de forma más sostenida que los hombres (35%), y por 
territorios, está más extendido en Bizkaia (46%) que en Álava (36%) y Gipuzkoa (36%). 
 

El Observatorio de Juventud destaca además entre sus conclusiones que el consumo racional 
y el sostenible son hábitos extendidos de manera más habitual entre las personas jóvenes en Euskadi. 
"Gracias al esfuerzo y el trabajo importante por parte de las administraciones públicas vascas por 
sensibilizar a las personas jóvenes en ese tipo de actitudes", indican. 
 

( El País, 12-11-2011 – Bilbao) 
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9.1. La noticia trata de: 

 
a. …un estudio sobre el consumo responsable de los jóvenes vascos. 

b. …los resultados de un estudio sobre los hábitos de consumo de los jóvenes vascos. 

c. …las consecuencias de las prácticas de consumo de los jóvenes vascos. 

 
9.2. Completa la frase: 

 
a. Según el informe emitido por el Observatorio Vasco de la Juventud, consumo 

responsable es _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
9.3. Indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas: 

 
a. La pregunta que obtuvo mayor número de respuestas positivas fue: ¿Compruebas si 

el producto está en buen estado antes de adquirirlo?  

 
b. Según el estudio, el consumo responsable/sostenible es más elevado entre las 

mujeres.  

 
c. El 84% comprueba si los productos fueron elaborados de manera ética.  

 
d. Poco más de 20% de los sondeados tiene prácticas de consumo alternativo. 

 
e. Según el Observatorio de Juventud, los habitantes en Euskadi tienen pautas de 

conducta racional y sostenibles en lo que toca al consumo.  

 

10.  Cuando estabas en la cola para pagar has encontrado a María. Has visto que su cesta de 

compra tenía algunas opciones poco amigas del planeta. Ahora, que ya estás en casa, te dio 

ganas de escribir sobre el tema en tu blog. Así, escribe un pequeño texto (130 palabras 

aproximadamente) sobre el consumo responsable. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

60 

10 

5 

5 

¡Buen trabajo! 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

PRUEBA ESCRITA DE ESPAÑOL – LENGUA EXTRANJERA – NÍVEL INICIAL – 11.º H1 

2011-2012 

Noviembre de 2011 

 

ANEXO 19   
 

 

1. …………………………………………………………………………………………………........ 15  

2. ………………………………………………………………………………………………………… 10  

3. …………………………………………………………………………………………………………. 10  

4. ……………………………………………………………………………………………………….. 15  

5. ………………………………………………………………………………………………………… 15  

6. ………………………………………………………………………………………………………… 15  

7. ………………………………………………………………………………………………………… 20  

8. ………………………………………………………………………………..………………………. 20  

9.  ……………………………………………………………………………………………………… 20  

10. ………………………………………………………………………………………………………… 60  

 

 

 

 

 

 

200 puntos 
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CRITERIOS PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRUEBA DE ESPAÑOL 

 

1. N3 Señala 5 o 6 respuestas correctas. 

Clave de respuesta:  
1.1. b) 
1.2. b) 
1.3. a) 
1.4. b) 
1.5. b) 
1.6. a) 

15 

N2  10 

N1 Señala 2. 5 

 

2. N2 Distingue 10 o 11 productos correctamente. 

Clave de respuesta:  
Belleza: gomina; cera depilatoria; cuchilla de afeitar; colonia; pintalabios; 
crema hidratante; pinza 
Higiene: champú; cortaúñas; cepillo de dientes; desodorante.  

10 

N2  6 

N1 Distingue 2. 2 

 

3. N3 Presenta una idea coherente relacionada con la imagen elegida, 
justificando su opción. 
Ejemplo: La imagen a) tiene un bebé con varias marcas en su cuerpo. 
Transmite la idea de que nacemos para consumir. 

15 

N2  7 

N1 Relaciona vagamente la imagen con una idea. Presenta poca corrección 

lingüística. 
3 

 

4. N3 Describe el objeto de manera completa. 

Ejemplo: Es un cortaúñas en forma de coche, es plateado y de metal.  15 

N2   7 
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N1 Describe el objeto de manera incompleta y con poca corrección lingüística. 3 

 

5. N3 Interpreta correctamente 6 o 7 frases. 
Clave de respuesta:  
 

 SPA 1 SPA 2 

Me voy a teñir el pelo de rojizo. x  

Tengo que relajar con la ayuda del 

chocolate. 

x  

Necesito tratar mis dolores de espalda.  x 

Quiero quitar las espinillas de mi cara. x  

Me gustaría hacer ejercicio físico sin 

esfuerzo. 

 x 

Mi vientre se volverá más elegante muy 

rápidamente. 

 x 

Me encantaría aprender a bailar. x  

15 

N2 Interpreta correctamente 4 o 5 frases. 7 

N1 Interpreta 2 o 3 frases.  3 

 

 

6. N3 Completa 3 globos corretamente. 

Clave de respuesta:  
quedé/ he quedado 
se volvieron/ se han vuelto 
me puse/ me he puesto 

20 

N2 Completa 2 globos corretamente 15 

N1 Completa 1 globo corretamente. 5 
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7. N3 Construye 6 o 7 frases correctamente. 

Clave de respuesta: 
a) Rechacen/ rechazaría 
b) Elijan/ elegiría  
c) No tiren/ no tiraría 
d) Utilicen/ no utilizaría 
e) No usen/ no usaría 
f) Empleen/ no emplearía 
g) Usen/ no usaría 

20 

N2  10 

N1 Construye 2 frases correctamente. 5 

 

8. N3 Exprime su opinión a partir de los diálogos, construyendo un texto correcto 

y coherente. 
20 

N2  10 

N1 Exprime vagamente su opinión, distanciándose del tema y con poca 

corrección lingüística.  
3 

 

9.1. N3 Identifica la opción correcta. 

Clave de respuesta:  

b) 

5 

 

9.2. N3 Completa la frase correctamente, haciendo los cambios necesarios. 

Ejemplo:…el hábito de consumir de forma ajustada a las necesidades 

reales y favoreciendo la conservación del medio ambiente y la igualdad 

social. 

 

5 

N2 Completa la frase, pero no hace los cambios necesarios, para garantizar la 

coherencia. 
3 

N1 No completa totalmente la frase.  1 
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9.3. N3 Indica 4 o 5 opciones correctas. 

Clave: 
a. V 
b. V 
c. F 
d. V 
e. F 

10 

N2  5 

N1 Indica 2 opciones correctas.  3 

 

10. Evaluación de un texto (de opinión) para publicar en un blog….………………………60 puntos 
 
Competencia pragmática ............................................................................................. 40 pontos 
 

 

 

 

N5 

Escribe un texto de opinión, respectando su registro. 

Aparecen definidas correctamente las funciones previstas (aconsejar al consumo 

responsable; dar opiniones; etc.). 

El discurso es  claro y coherente, aunque que se utilice un número limitado de 

mecanismos de cohesión.  

Las ideas no se repiten sin necesidad y se desarrollan lógicamente, con recurso a 

diversos organizadores de discurso. 

 

 

 

40 

N4 Nivel intermedio 32 

 

 

N3 

El discurso es globalmente claro y organizado, aunque se pueda comprobar 

algunas incoherencias. 

Las ideas, aunque no siempre pertinentes, están organizadas de forma sencilla, 

con recurso a mecanismos de cohesión muy sencillos. 

 

 

 

20 

N2 Nivel intermedio 16 

 

N1 

Escribe un texto de opinión con frases cortas e confusas, con muchos desvíos y 

repeticiones. 

 

8 
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Competencia lingüística* ............................................................................. 20 pontos 
 

 

 

 

 

N5 

Utiliza recursos lingüísticos suficientes para escribir un texto de opinión. 

Utiliza adecuadamente los recursos lexicales y discursivos necesarios para 

retomar la información sin repetir lo que ha sido dicho anteriormente 

(pronombres y deícticos). 

Utiliza correctamente vocabulario elementar, recogiendo a veces a repeticiones. 

Demuestra una corrección gramatical suficiente, pudiendo hacer fallos que no 

perjudican la comprensión del mensaje. 

La ortografía y la puntuación son lo suficientemente claras y no perjudican la 

comprensión del texto. 

 

 

 

 

 

20 

N4 Nivel intermedio 16 

 

 

N3 

Utiliza recursos lingüísticos limitados, escribiendo frases muy sencillas. 

Utiliza vocabulario muy sencillo, con algunos errores ortográficos. 

Utiliza correctamente estructuras sencillas, haciendo errores sistemáticos que no 

impiden la comprensión cuando utiliza estructuras más complejas. 

La puntuación es repetitiva y no siempre adecuada. 

 

 

 

12 

N2 Nivel intermedio 8 

 

N1 

Demuestra hacer muchos errores en las estructuras y formas gramaticales.  

Demuestra errores lexicales, sintácticos, morfológicos y ortográficos graves y 

sistemáticos, con interferencias frecuentes de la lengua materna. 

 

 

4 

* El  texto producido sólo es evaluado en la competencia lingüística si el alumno escribe según 
el tema propuesto.  
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ANEXO 20 
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ANEXO 21 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 
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ANEXO 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



179 

 

 ANEXO 25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  TEXTO PUBLICADO EM HTTP://ESPANHOLMIRAFLORES.WIKISPACES.COM/GRUPO+2 

2. TEXTO PUBLICADO EM HTTP://ESPANHOLMIRAFLORES.WIKISPACES.COM/GRUPO+4 

http://espanholmiraflores.wikispaces.com/Grupo+2
http://espanholmiraflores.wikispaces.com/Grupo+4
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3. TEXTO PUBLICADO EM HTTP://ALUNOS-

LARED.BLOGSPOT.PT/SEARCH?UPDATED-MIN=2011-01-01T00:00:00-

08:00&UPDATED-MAX=2012-01-01T00:00:00-08:00&MAX-RESULTS=9 

http://alunos-lared.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9
http://alunos-lared.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9
http://alunos-lared.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9
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4.  TEXTO PUBLICADO EM HTTP://ALUNOS-LARED.BLOGSPOT.PT/SEARCH?UPDATED-MIN=2011-01-

01T00:00:00-08:00&UPDATED-MAX=2012-01-01T00:00:00-08:00&MAX-RESULTS=9 

 

 

 

 

 

 

 

http://alunos-lared.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9
http://alunos-lared.blogspot.pt/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9


 
 

 


