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Resumo 

 

Partindo de uma tomada de consciência da desmotivação que assola docentes e 

discentes, urge refletir acerca do problema e encontrar soluções para aumentar a 

motivação nas nossas Escolas. Assim nasceu este projeto, tendo como objetivo principal 

motivar os alunos para a competência comunicativa, particularmente na área do ensino 

de Espanhol como Língua estrangeira. Para o efeito, fez-se uma pesquisa teórica para 

esclarecimento de alguns conceitos chave e procurou-se descobrir formas de motivar os 

alunos para os levar a participar mais ativamente no processo ensino-aprendizagem. 

Implementaram-se diferentes atividades, dando-se primazia à criação de um ambiente 

descontraído na sala de aula como leitmotiv geral, principalmente para o bom 

desempenho nas tarefas envolvendo a oralidade, por ser uma das grandes fragilidades 

apresentadas na competência comunicativa. Foi feita uma reflexão sobre todo o 

processo e concluiu-se que os resultados foram satisfatórios. 

 Foram desenvolvidas atividades a partir de estratégias, orientações e conselhos 

de autores conhecidos na área da motivação (Dörnyei e Harmer) e do ensino 

comunicativo de línguas (Littlewood). Foram feitas reflexões que permitiram 

reconhecer pontos fortes e pontos fracos, fundamentais para a evolução do professor em 

formação. Os resultados foram avaliados através de observação direta em contexto de 

sala de aula e fichas de autoavaliação dos alunos. Concluiu-se que os contributos dos 

supracitados autores estimularam a motivação dos alunos e consequentemente, a 

predisposição para a participação nas atividades propostas pela professora, sobretudo a 

nível da expressão oral. 

Assim, confirmou-se que, se os alunos forem devidamente estimulados num 

ambiente descontraído, a motivação aumenta, proporcionando uma maior predisposição 

para a participação em qualquer atividade e, deste modo, desenvolver a competência 

comunicativa. 

 

Palavras-chave: motivação, participação, oralidade, estratégias, competência, Espanhol 

LE 
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Abstract 

 

On the basis of a perceived awareness of the lack of motivation that afflicts 

teachers and students, it becomes mandatory to reflect upon this issue and find solutions 

to increase motivation in schools. With this purpose, particularly in the area of teaching 

Spanish as a foreign language, a theoretical research was done to clarify some key 

concepts and find ways to motivate students in order to engage them more actively in 

the learning-teaching process. Activities were implemented, favouring a set of a relaxed 

atmosphere in the classroom mainly for the performance of tasks involving speaking 

skills, since these are considered one of the greatest fragilities in the communicative 

competence. A reflection upon the whole process was made and results were found to 

be satisfactory. 

 Strategies, guidelines and advice of known authors in the area of motivation 

(Dörnyei and Harmer) and communicative language teaching (Littlewood) were put into 

practice. Reflections were made, as a way to raise awareness of strengths and 

weaknesses and provide more orientation for the teacher in training. The results were 

assessed through direct observation in the classroom and self-assessment information 

given by the students. It was concluded that the contributions of the aforementioned 

authors stimulated the students' motivation and, consequently, increased their interest in 

participating in the activities proposed by the teacher. 

Thus, it was confirmed that if students are properly stimulated in a relaxed 

atmosphere, their motivation increases, leading them to participate more actively in any 

activity and develop the communicative competence. 

 

Keywords: motivation, participation, speaking, strategies, competence, Spanish  
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Introdução 
 

         Good teachers are necessarily autonomous in professional judgment. They do not need to 

be told what to do. They are not professionally the dependents of researchers or 

superintendents, of innovators or supervisors. This does not mean they do not welcome 

access to ideas created by other people at other places or in other times. Nor do they reject 

advice, consultancy or support. But they do know that ideas and people are not of much 

real use until they are digested to the point where they are subject to the teacher´s own 

judgment. In short, it is the task of all educationalists outside the classroom to serve the 

teachers; for only teachers are in the position to create good teaching. (Stenhouse, 

1998: 45)  

 

Ser professor é, na minha opinião, uma das profissões mais exigentes, não tanto 

pelo esforço físico empreendido mas, acima de tudo, pela demanda psicológica, 

emocional e/ou afetiva. Isto deve-se sobretudo ao facto de que trabalhamos com pessoas 

com características distintas, inseridas em diferentes contextos mentais que nem sempre 

favorecem a predisposição para o ato da comunicação, ato este, afinal, primordial em 

qualquer sala de aula. 

Enquanto professores responsáveis, autónomos e reflexivos, opino que devemos 

estar conscientes dos problemas reais que temos que enfrentar nas escolas. Em termos 

gerais, creio que devemos ter a preocupação de descobrir quais as verdadeiras 

necessidades dos nossos alunos, que tipos de inteligências tem mais desenvolvidas, o 

que gostam de fazer na aula, o que gostam de aprender e como gostam de aprender. 

Embora saibamos que a motivação depende de vários fatores e não exclusivamente da 

atitude do professor, acredito que devemos esforçar-nos para encontrar a melhor forma 

de motivar os alunos para o processo de ensino-aprendizagem.  

 Com muita frequência, se assume que o que se espera dos professores é que 

transmitam os conhecimentos necessários contemplados pelos programas das 

disciplinas e que treinem as competências dos alunos para obterem sucesso nos testes e 
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exames nacionais, como se fossem máquinas de trabalho com o único objetivo de 

produzir mercadoria, cuja qualidade é avaliada por uma classificação numérica. 

Esquecemo-nos, por vezes, que é imprescindível tratar cada aluno como um ser 

especial, cativar a sua atenção, ajudá-lo a participar ativamente no processo ensino-

aprendizagem, ensinar-lhe não só as matérias escolares mas também formá-lo como 

pessoa, aumentar-lhe a autoestima e acima de tudo fazer com que se sinta bem na sala 

de aula, individualmente e em grupo. 

No meu caso particular, desde que comecei a lecionar, há cerca de 18 anos, todos 

os dias reflito sobre o meu trabalho, tento analisar os aspetos positivos e negativos dos 

momentos passados nas aulas, procuro não repetir os mesmos erros e encontrar 

estratégias que me permitam evoluir. É verdade que nem sempre consigo atingir os 

meus objetivos, uma vez que lecionar, rapidamente poderá transformar-se em algo 

rotineiro por ser, muitas das vezes, o mais confortável tanto para docentes como para 

discentes. 

Depois de anos de observações dos comportamentos dos grupos com os quais 

trabalhei, verifiquei que a motivação é um fator determinante para levar o aluno a agir e 

desenvolver as suas competências. Também constatei, tanto através de observações 

diretas como através de procedimentos relativos à avaliação oral na sala de aula, que a 

expressão oral é uma das habilidades comunicativas em que os alunos apresentam 

maiores dificuldades. Assim, acreditando que a motivação opera como fator 

fundamental para a predisposição do indivíduo para a participação/cooperação em 

qualquer atividade e sabendo-se que o objetivo principal da aprendizagem de uma 

língua estrangeira é adquirir a competência comunicativa, motivar para desenvolver esta 

competência - dando particular destaque à expressão oral - pareceu-me um bom tema a 

trabalhar com os alunos, no projeto de investigação-ação, no âmbito da unidade 

curricular de Iniciação à Prática Profissional no ensino de espanhol. Desse projeto 

resultou este relatório de estágio. 

 Por conseguinte, as páginas que se seguem são dedicadas às partes constituintes 

do relatório. Na primeira parte é apresentada a fundamentação teórica para a escolha do 

tema, no qual pretendo mostrar a importância da motivação, tanto de docentes como de 

discentes, como aspeto fundamental para o desenvolvimento da competência 
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comunicativa, em especial no que concerne à expressão oral, no processo de ensino 

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira.  

Nesse sentido, começo por fazer uma abordagem ao conceito de motivação, 

descrevendo como podemos identificar o aprendente motivado na aula de língua 

estrangeira, doravante LE, e apresento as características do professor motivado e com 

perfil motivador. A seguir, descrevo o enfoque comunicativo, uma vez que o seu 

contributo revolucionou completamente o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

colocando o aluno no centro do processo, o que, per se, sugere uma preocupação em 

motivá-lo para a aprendizagem e uso da língua de forma comunicativa. No ponto 

seguinte, faço uma abordagem às competências comunicativas, onde destaco as 

atividades comunicativas, fazendo uma distinção entre atividades de comunicação 

funcional e atividades de interação social. Por último, abordo a expressão e interação 

oral, por serem as competências mais exercitadas na oralidade, e por isso fundamentais 

para o desenvolvimento da competência comunicativa. 

Na segunda parte, revelo a forma como foram organizadas as unidades didáticas e 

descrevo algumas das atividades práticas, que foram planificadas com o objetivo de 

motivar os discentes, levando-os a participar ativamente e assim desenvolver a 

competência comunicativa. Para o efeito, dou a conhecer algumas estratégias 

motivacionais que foram experimentadas e indico as orientações que foram seguidas 

para promover a expressão e interação oral. Apresento ainda as reflexões efetuadas a 

respeito das atividades e estratégias motivacionais implementadas. 

Por fim, apresento os resultados da autoavaliação dos alunos e concluo com as 

considerações finais relativas ao processo. 

.  
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1. A motivação 

 

With a hypothetical construct as broad and complex as motivation, there is always room for 

controversy and argumentation. (Raymond Wlodkowski 1987: 12, citado por 

Dörnyei 2001:9) 

 

Ao realizar a pesquisa para este relatório, constatei que o conceito de motivação é 

demasiado complexo e por isso difícil de definir, tendo dado origem a várias teorias, 

numa tentativa de explicar que motivos podem despertar o interesse e, assim, influenciar 

o comportamento do ser humano, do ponto de vista motivacional. A questão é que são 

tantas as variáveis que podem despertar o interesse de alguém, que se torna quase 

impossível determinar que fatores são decisivos para suscitar o interesse de um 

indivíduo e motivá-lo a agir de forma positiva, consoante a situação para a qual se 

pretende que recaia o seu interesse. 

O conceito de interesse, cujo significado técnico em Ciência Cognitiva descreve 

“uma experiência momentânea quando ela otimiza as características afetivas e 

cognitivas desse estado experiencial” (Rathunde, 1998, citado por Pereira, 2007: 222) 

está fortemente ligado às teorias motivacionais. Estas teorias, ao longo dos anos, 

tiveram como objetivo identificar e alisar fatores que estimulam e influenciam o 

comportamento humano; foram formadas numa tentativa de responder a três questões 

essenciais: porquê que as pessoas decidem fazer algo, o que estão dispostos a fazer para 

consegui-lo, e durante quanto tempo aguentarão a atividade (Dörnyei, 2001: 7). Apesar 

dos esforços de vários autores, através da elaboração de diferentes teorias, como a de 

Maslow e a sua hierarquia das necessidades, a de Herzberg e a sua teoria dos fatores de 

satisfação/insatisfação, a de McClelland dos tipos de personalidades e a de Vromm, das 

expectativas (Pereira, 2007), nenhuma destas se revelou totalmente adequada, uma vez 

que o comportamento humano é demasiado complexo e influenciado por uma 

imensidão de fatores que podem variar de indivíduo para indivíduo, independentemente 

do contexto mental, social ou físico em que está inserido. No entanto, uma das que se 

tornou mais conhecidas foi a teoria dos impulsos e necessidades de Maslow, (Pereira, 
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2007: 227) na qual se defende que, como seres humanos experimentamos impulsos e 

necessidades. Pode ler-se em Pereira (2007: 227) que Maslow avançou com a pirâmide 

da hierarquia das necessidades, apresentando cinco níveis de necessidades 

hierarquicamente classificados. Na base encontravam-se as necessidades fisiológicas, 

seguidas das de segurança, amor e sentimento de pertença, autoestima e por último 

autorrealização. As críticas principais a esta teoria recaem sobre a assunção da 

universalidade dos valores da hierarquia, que poderão alterar dependendo da cultura em 

que os indivíduos se inserem, e sobre a consistência do conceito de autorrealização. A 

aplicação desta teoria à docência implicaria que os professores procurassem antecipar as 

necessidades em falta de cada aluno e, depois de satisfazê-las, passar à satisfação do 

nível seguinte. No entanto, sabe-se que nem todos experimentam os mesmos tipos de 

necessidades, pelo que alcançar um estado de plenitude em termos de satisfação pessoal 

seria, praticamente, impossível. 

Teorias mais recentes da psicologia motivacional (Dörnyei, 2001: 8-13) seguem 

uma orientação cujo foco é analisar de que forma é que as atitudes conscientes, 

pensamentos, crenças e interpretação dos acontecimentos suscitam interesse e 

influenciam o comportamento. Será conveniente fazer uma diferenciação entre interesse 

e motivação, visto que as coisas que interessam e que prendem a atenção, nem sempre 

são motivo para conduzir à ação. O interesse mantém a atenção, mas o motivo, se for 

suficientemente forte, é que leva à ação. Cabe aqui referir a Conação (Pereira, 2007: 

235-237) ramo da Psicologia que se refere à ligação do conhecimento e do afeto ao 

comportamento, que está intimamente relacionada com a motivação, sendo uma função 

psíquica complexa que se caracteriza por uma ação resultante do que o indivíduo quer 

ou deseja e que tem três componentes essenciais: a intenção ou desígnio do Eu que gera 

a vontade, o comportamento guiado pela vontade, e as finalidades atingidas pelo 

comportamento. Em suma, a Conação poderia ser caracterizada como o instrumento de 

ação do Eu (Pereira, 2007: 236). 

Em relação ao interesse pela motivação no ensino de idiomas, segundo Lorenzo 

(2004: 307) este surgiu por volta dos anos 50 a partir de investigações de Lambert 

(1955). Lorenzo menciona a motivação como um elemento atrativo para estudo, uma 

vez que é influenciada por inúmeros fatores e sujeita a alterações constantes, como 
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podemos verificar através da afirmação: “La motivación puede crecer, retraerse, 

sucumbir por vida (fenómeno harto frecuente respecto al aprendizaje de una L2), o 

instalarse en niveles altos estables” (Lorenzo, 2004: 306). O mesmo autor refere um 

estudo de Kuhlemeier et al (1996: 318) no qual se apontam os princípios comunicativos 

como uma das opções metodológicas mais adequadas, precisamente pela relação 

existente entre o método comunicativo e altas taxas de motivação, tendo-se verificado 

que a adoção de um enfoque comunicativo supõe uma melhoria nas atitudes positivas 

face à LE, aumentando os níveis de motivação e garantindo níveis de aprendizagem 

mais adequados. Citado por Lorenzo (2004: 319), Littlewood (1984: 31) declara que “la 

comunicación en el aula desarrolla la motivación como factor esencial que conduce al 

aprendizaje.” Efetivamente, para este autor, melhorar a motivação é um dos objetivos 

das atividades comunicativas: 

 

El objetivo final de los estudiantes es participar en la comunicación con otras personas. Es muy 

posible que su motivación para aprender se mantenga si ven cómo su aprendizaje en el aula se 

relaciona con este objetivo y les ayuda a alcanzarlo con éxito creciente. (Littlewood,1998: 

16) 

 

No respeitante às orientações que figuram no quadro europeu comum de 

referência para as línguas, de aqui em diante QECR, as alusões à motivação surgem em 

diferentes pontos do documento, sendo esta considerada fundamental no ponto “1.3. O 

que é o “plurilinguismo?”, conforme se demonstra através da afirmação: 

 

Uma vez admitido o facto de que a aprendizagem de uma língua é tarefa de uma vida, torna-se 

fulcral o desenvolvimento da motivação, da capacidade e da confiança do jovem para poder 

enfrentar novas experiências fora do meio escolar. (QECR, 2001: 23). 

 

 Saliento também outra das referências, incluída no ponto 7.3.1.1 do documento 

citado anteriormente, relativa às características individuais de natureza afetiva 
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implicadas nas competências e características do aprendente e que devem ser tidas em 

consideração aquando da análise da dificuldade de determinada tarefa. Assim, pode ler-

se no ponto “7.3.1.2. “Factores afectivos”, no parágrafo respeitante ao “envolvimento e 

motivação”, que: 

 

É provável que a execução de uma tarefa tenha mais sucesso se o aprendente estiver muito 

empenhado. Um nível elevado de motivação intrínseca para realizar uma tarefa – em virtude do 

interesse pela mesma, pela sua pertinência, por exemplo, para as necessidades reais ou para a 

execução de uma outra tarefa aparentada (interdependência de tarefas) – promoverá um maior 

envolvimento por parte do aprendente; (…). (QECR, 2001: 222-223) 

 

Concretamente em relação aos programas de Espanhol para o ensino secundário 

de formação específica, níveis de Iniciação, 10.º e 11.ºanos (níveis em que lecionei 

durante o estágio) constatei que podemos também encontrar referências à motivação, 

embora em maior número no programa de 10.ºano. Como exemplo, verifiquei no 

capítulo II, ponto “3. VISÃO GERAL DOS CONTEÚDOS”, mais precisamente no 

ponto 3.2, referente à autonomia na aprendizagem, que as estratégias pretendem: 

“Desenvolver o controlo dos elementos afectivos, de forma a estimular a confiança e a 

motivação para comunicar na nova língua.” Por sua vez, no capítulo III, ponto “3. 

GESTÃO DO PROGRAMA” a “motivação para a aprendizagem da língua espanhola” 

surge como o módulo Inicial do programa de 10.ºano tendo como objetivo de 

aprendizagem precisamente “incentivar a motivação”, pelo que se comprova a 

importância primordial dada à motivação na primeira aproximação à língua meta. 

Em síntese, neste ponto referente à motivação, verifiquei que o seu conceito é 

difícil de definir e que existem mais de vinte teorias da motivação internacionalmente 

reconhecidas, conforme refere Wlodkowski (1986: 44-45, citado por Dörnyei (2001: 12) 

que acabam por tornar-se incompletas e de difícil escolha para o professor, no momento 

de decidir que elementos práticos e úteis deve retirar delas para levar a cabo a sua 

missão. No entanto, pelas diversas alusões à motivação em documentos de referência 

para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, como o QECR e os programas de 
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Espanhol do Ministério da Educação, reconheço a sua importância em contribuir para 

estimular o interesse e aumentar a confiança do aprendente para comunicar na nova 

língua. Por conseguinte, motivar os alunos, em particular para comunicar em espanhol, 

foi uma das minhas preocupações constantes, quer na fase de preparação quer na de 

execução das unidades didáticas que tive que efetuar no contexto da unidade curricular 

de Iniciação à Prática Profissional.  

 

1.1. O aprendente motivado  

 

Embora cada vez mais se fale na desmotivação dos alunos, rotulam-se com 

frequência os aprendentes como estando motivados ou desmotivados, muitas das vezes 

sem haver a preocupação de descobrir os fatores que podem estar na origem dessa 

motivação/desmotivação. Neste contexto, cabe aqui referir diferentes influências 

motivacionais despoletadas por fatores ora internos ora externos ao indivíduo, como 

avançaram, por exemplo, autores como William and Burden (citados por Dörnyei, 

2001: 19-20). Assim, quando a motivação é influenciada por fatores internos e acontece 

de forma espontânea e natural, fala-se de motivação intrínseca: aquela que parte do 

aprendente, do seu desejo de receber informação nova, de aprender mais, de reagir e 

querer atingir determinado objetivo. Se, por sua vez, os estímulos forem despoletados 

por fatores externos ao indivíduo, como a pertinência da atividade, o ambiente na sala 

de aula ou o entusiamo do docente, estamos perante a motivação extrínseca, conforme 

explicitado também no QECR (2001: 222-223). 

 Para além dos fatores internos e externos que podem influenciar a motivação 

Dörnyei (2001) alerta para o facto de esta não ser uma constante na aprendizagem de 

uma segunda língua, conforme se pode comprovar no parágrafo abaixo:  

 

When we talk about a prolonged learning activity, such as mastering a L2, motivation cannot 

be viewed as a stable attribute of learning that remains constant for several months or years. 

Instead, what most teachers find is that their students’ motivation fluctuates, going through 

certain ebbs and flows. (Dörnyei, 2001:19)  
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Seguindo esta linha de pensamento, podemos perguntar-nos se, de facto, é 

possível motivar alguém e de quem será essa responsabilidade. 

A este respeito, Dörnyei opina que a responsabilidade de motivar os aprendentes 

recai sobre o professor: “So, whose responsibility is to motivate learners? My guess is 

every teacher´s who thinks of the long-term development of his/her students” (2001: 

35). 

 No entanto, na maioria das vezes, desvaloriza-se a motivação e a ação do docente 

acaba por centrar-se mais no cumprimento dos programas, como se confirma a seguir: 

 

Teachers are supposed to teach the curriculum rather than motivate learners, and the fact that 

the former cannot happen without the latter is often ignored. For example, I am not aware of a 

single L2 teacher training programme worldwide in which the development of skills in 

motivating learners would be a key component of the curriculum. (Dörnyei, 2001: 27) 

   Contudo, recordando que o aluno é um interveniente ativo com as suas 

responsabilidades no processo ensino-aprendizagem, encontramos alusões a esta 

responsabilidade em documentos de referência no âmbito do ensino aprendizagem de 

LE. A título de exemplo, saliento os programas para a disciplina de Espanhol do 

Ministério de Educação do 10.º ano (Fernández, 2001: 43) e do 11.º ano (Fernández, 

2002: 13), em que “motivar-se para comunicar de forma autêntica” aparece como um 

dos aspetos importantes para a autonomia na aprendizagem. 

 Pelo exposto nos parágrafos anteriores, deduz-se que o aprendente motivado pode 

não o ser sempre, pois não é um estado permanente e, além disso, existem vários fatores 

de natureza interna ou externa, que podem influenciar a motivação. No entanto, 

acredito, tal como Dörnyei, que enquanto professora, posso fornecer estímulos aos meus 

alunos de forma a promover a motivação intrínseca e extrínseca. Deste modo, resolvi 

pôr em ação algumas das estratégias aconselhadas por Dörnyei (2001) e confirmar a sua 

eficácia. Estas estratégias serão apresentadas na segunda parte deste relatório. 
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1.1.2. O professor motivado e motivador 

 

No ponto anterior foram apresentados alguns aspetos que indicam a existência de 

vários fatores que influenciam a motivação e que esta não é constante. Por esta razão, 

um professorado motivado pode não ser garantia de um alunado motivado, mas pode 

contribuir para o alcance desse objetivo, tal como afirma Dörnyei (2001: 32), que 

considera o entusiasmo do professor face à língua e à aprendizagem determinante para 

que os estudantes se sintam estimulados a envolverem-se no processo ensino-

aprendizagem de forma mais cooperante. 

E embora não haja garantias de que a prestação do professor motivado acaba por 

motivar o aluno, tal como refere Martin Ford (1992: 202, citado por Dornyei), quando 

afirma que: “there are no magic motivational buttons that can be pushed to make people 

want to learn, work hard, and act in a responsible matter. Similarly, no one can be 

directly forced to care about something…” (2001: 25), o segundo autor acredita que, 

com a ajuda do docente, é possível trabalhar e melhorar a motivação do discente. Para 

isso, a sua conduta é considerada determinante, pois tanto pode levar a um progresso 

como a uma total desmotivação por parte do discente. O mesmo investigador reforça 

esta crença, inspirando-se também nas ideias de Broadly, através da afirmação: 

                              

                       If students can sense that the teacher doesn’t care …this perception is the fastest way to 

undermine their motivation. The spiritual (and sometimes physical) absence of the teacher 

sends such a powerful message of “it doesn’t matter” to the students, that everybody, even the 

most dedicated ones, are likely to be affected and become demoralised. (Dörnyei, 2001: 

34) 

 

Se analisarmos alguns documentos fundamentais para o ensino de espanhol como 

língua estrangeira, a partir de agora ELE, verificamos que em todos existem referências 

envolvendo o professor e a motivação. Passo a referir, por exemplo, uma das 

competências específicas do professor de acordo com o apresentado em Las 

competencias clave del professorado de lenguas segundas y extranjeras do Instituto 



 

 

22 

 

Cervantes (2012: 11), em que uma das competências específicas inserida na 

Competencia Clave c), Implicar a los alunos en el control de su propio aprendizaje, é 

precisamente “motivar al alumno para que se responsabilice de su propio aprendizaje”, 

devendo o professor não só motivar o aluno para aprender, mas também a conhecer-se 

como aprendente. Também na Competência Clave f), Gestionar sentimientos y 

emociones en el desempeño de su trabajo, a competência específica Motivarse en el 

trabajo aparece como pertinente para a contribuição do rendimento coletivo. 

Enquanto profissional da educação, aproximar-me do perfil do professor 

motivador tem sido uma das minhas maiores aspirações, pelo que constituiu parte 

integrante deste meu projeto. Para isso, experimentei aplicar apenas algumas das 

estratégias e técnicas de Dörnyei (2001), uma vez que seria impossível experimentá-las 

todas, como o próprio refere: 

 

When you look at all the ideas presented in this book, don’t think for a moment that you have 

to apply all of them to do a decent job. I don’t think anyone could do that. (…). A few well-

chosen strategies that suit both you and your learners might take you beyond the threshold of 

the “good enough motivator”, creating an overall positive motivational climate in the 

classroom. Some of the most motivating teachers often rely on a few basic techniques! (2001: 

136) 

 

 Assim, optei por selecionar as que me pareceram mais eficazes, como explico na 

segunda parte deste relatório, tendo tido também em consideração a versão final dos dez 

mandamentos para motivar os aprendentes de uma LE, emergentes num estudo1 levado 

a cabo por Dörnyei e Csizér (1998) cujo conhecimento, a meu ver, contribui 

indubitavelmente para a construção do perfil do docente motivador. A seguir, apresento 

a versão final dos supracitados “mandamentos” que me serviram de base para aumentar 

a motivação dos alunos implicados neste projeto: 

 

                                                           
1 Consultado em:  
https://www.researchgate.net/publication/249870250_Ten_commandments_for_motivating_language_learners_Results_of_an_

empirical_study 
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 1 Set a personal example with your own behaviour. 

  2 Create a pleasant, relaxed atmosphere in the classroom. 

  3 Present the tasks properly. 

  4 Develop a good relationship with the learners. 

  5 Increase the learners’ linguistic confidence. 

  6 Make the language classes interesting. 

  7 Promote learner autonomy. 

  8 Personalize the learning process. 

  9 Increase the learners’ goal-orientedness. 

10 Familiarize learners with the target language. (Zoltán, D. & Csizér, 1998: 215) 

2. O enfoque comunicativo  

 

Com o mudar dos tempos mudaram também os métodos utilizados no ensino de 

línguas estrangeiras. Foi na década de sessenta, conforme explica Melero Abadía 

(2004: 689) que começaram a ser rejeitadas as metodologias estruturalistas até então 

experimentadas, em parte devido à crítica teórica contra a teoria linguista estrutural 

elaborada pelo linguista norteamericano N. Chomsky, mais concretamente nas suas 

duas obras Syntactic Structures (1975) e Aspects of the theory of syntax (1965). 

Segundo Melero Abadía, de acordo com Chomsky:  

 

 Las teorías lingüísticas basadas en un análisis estructural no podían explicar las características 

fundamentales de la lengua, la creatividad y la capacidad productiva e innovadora de la 

persona que la articula. El hablante no es un simple autómata que responde a estímulos 

externos, no aprende como resultado de la adquisición de hábitos lingüísticos a través de la 

repetición, sino que parte de elementos lingüísticos finitos para poder expresar y comprender 

un número ilimitado de frases. La capacidad intelectual del ser humano se pone de manifiesto 

en el aspecto creador del uso del lenguaje. (2004: 689) 
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Neste contexto, na época de setenta nos Estados Unidos, uma renovação na 

didática do ensino de línguas deu lugar à experimentação de novas metodologias que 

pretendiam ativar as estratégias cognitivas do aprendente de uma língua estrangeira. 

Com esta renovação, surgiram diferentes métodos e abordagens naquele continente, 

enquanto na Europa se começou a falar no enfoque comunicativo. 

 O denominado enfoque comunicativo, resultante de influências e 

melhoramentos ao longo dos tempos dos métodos tradicionais, é atualmente utilizado 

como modelo referencial no ensino de línguas estrangeiras. No entanto, desde o 

momento em que se deram os primeiros passos no ensino para a comunicação, têm 

constantemente surgido novas ideias que vão alterando o panorama relativo ao ensino 

de línguas estrangeiras, transformando-o num processo em constante evolução, 

conforme preconiza Melero Abadía: “El camino continúa, seguro que en los próximos 

años nacerán proyectos innovadores y se abordarán nuevas perspectivas que nos 

ayudarán a saber más como se aprende una lengua.” (2004: 711). 

Tendo o ensino para a comunicação como principal objetivo que o aprendente 

adquira a capacidade de usar uma língua estrangeira para comunicar-se com eficácia, o 

enfoque comunicativo rege-se por três princípios básicos: “aprendemos si las 

actividades implican comunicación real; si usamos la lengua para realizar tareas 

significativas y si la lengua es significativa.” (Melero Abadía, 2004: 690). 

 Este modelo didático assente em estratégias centradas no aluno, objetiva 

capacitar o aprendente para a comunicação real numa LE, não só na sua componente 

oral, mas também na escrita, sendo aquele que mais poderá motivar o aluno para a 

aprendizagem e para a vontade de comunicar, uma vez que possibilita uma maior 

autonomia tanto para docentes como discentes, tal como opina Melero Abadía: “El 

profesor que sigue este enfoque tiene autonomía para desarrollarlo, interpretarlo y 

variarlo teniendo en cuenta la realidad concreta de su aula y las expectativas y 

necesidades específicas de sus alumnos.” (2004: 690). 

De facto, o professor que se orienta pela abordagem comunicativa deve ter em 

conta não só as necessidades de aprendizagem dos seus alunos, como também deve ser 

capaz de criar um ambiente de sala de aula em que o aprendente sinta vontade de 

comunicar-se, ou, por outras palavras, se sinta motivado para o desenvolvimento da 
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sua competência comunicativa.  

 Tal pode comprovar-se através das palavras de Littlewood que se seguem: 

 

El desarrollo de las destrezas comunicativas sólo puede tener lugar si los estudiantes tienen 

motivación y oportunidades para expresar su propia identidad y para relacionarse con las 

personas a su alrededor. Requiere por tanto una atmósfera de aprendizaje que les proporcione 

sensación de seguridad e importancia como individuos. A su vez, esa atmósfera depende en 

gran medida de la existencia de relaciones interpersonales  que no creen inhibiciones  sino que 

sean de apoyo y de aceptación. 

El estímulo de esas relaciones es interés esencial de un enfoque comunicativo de la enseñanza 

de idiomas. (…)  no se puede satisfacer sólo por medio de la metodología, ya que implica una 

amplia gama de factores de personalidad y habilidades de relación personal. (1998: 90) 

 

No seguimento das palavras de Littlewood no parágrafo acima, saliento que, seja 

qual for a metodologia seguida pelo professor, ainda que orientada pelo enfoque 

comunicativo, esta não garante que o aluno se sentirá motivado para aprender uma 

nova língua e se tornará competente na comunicação. Contudo, o mesmo autor deixa-

nos algumas considerações que, na sua opinião, ajudam os docentes na missão de 

motivar para comunicar, considerações essas às quais tentei dar utilidade prática na 

programação das unidades didáticas: 

 

- El papel del profesor en el proceso de aprendizaje se reconoce como menos dominante. Se da 

más importancia a la contribución del estudiante por medio del aprendizaje independiente. 

- La importancia de la interacción comunicativa proporciona más oportunidades para que surjan 

relaciones de colaboración, tanto entre los estudiantes como entre ellos y su profesor. 

- La interacción comunicativa proporciona a los estudiantes más oportunidades de expresar su 

propia individualidad en el aula. También les ayuda a integrar la lengua extranjera en su propia 

personalidad y así sentirse más seguros emocionalmente en ella. 

- Estas cuestiones son reforzadas por el gran número de actividades en que la clase se divide en 
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grupos o en parejas que realizan interacciones con independencia del profesor. 

- El papel del profesor como otro comunicador más le coloca en un plan de igualdad con los 

estudiantes, lo que ayuda  a romper tensiones y barreras entre ellos. 

- Los estudiantes no son corregidos constantemente. Los errores se consideran con mayor 

tolerancia, como un fenómeno completamente normal en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas. 

En resumen, los métodos de enseñanza comunicativa dejan al estudiante el espacio para 

contribuir con su propia personalidad al proceso de aprendizaje. También facilitan al profesor la 

ocasión de salirse de su papel didáctico para ser “un ser humano entre seres humanos.” 

(Littlewood 1998: 90) 

 

 Pelo descrito anteriormente, concluí que o enfoque comunicativo, além de ser o 

que permite dar mais espaço ao discente para autorregular o seu próprio processo de 

ensino-aprendizagem e, ao mesmo tempo, experienciar novos desafios e emoções que 

poderão dar-lhe uma motivação extra, também dá espaço ao docente para distanciar-se 

um pouco do papel do professor “controlador” em detrimento do papel do professor 

facilitador da aprendizagem, com uma vertente humana muito mais acentuada. 

 

2.1. As competências comunicativas 

 

Fazendo uma primeira abordagem ao conceito de competência comunicativa, na 

perspetiva de autores como Cenoz Iragui (2004: 449), este é um dos mais importantes 

em Linguística Aplicada, tanto no estudo da aquisição de uma segunda Língua como 

no ensino de Línguas. A difusão do conceito está relacionada com a distinção feita por 

Chomsky (1965, citado por Cenoz Iragui 2004: 449) entre competência e atuação. De 

acordo com o mesmo autor (2004: 550), Chomsky define competência como o 

conhecimento que o falante/ouvinte tem da Língua e atuação como o uso real da 

Língua em situações concretas. Apesar de o conceito de competência definido por 

Chomsky ter provocado várias reações por ser demasiado redutor, rapidamente 
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adquiriu relevância, estabelecendo o ponto de partida para a investigação e 

reconhecimento do dito conceito como fundamental na aquisição e ensino de Línguas. 

De forma muito geral, poderá dizer-se que o conhecimento linguístico atribuído por 

Chomsky ao falante/ouvinte terá sido ampliado para a competência comunicativa, 

conforme menciona Fernández, sendo que o falante ideal: 

 

Es ahora el usuario que posee la capacidad de reconocer además si algo es gramatical y 

aceptable si también es posible (gramatical, cultural y comunicativamente) factible de acuerdo 

con los medios gramaticales y culturales disponibles, adecuado en relación con el contexto 

concreto, y real, no abstracciones ni constructos paradigmáticos o metodológicos. (Hymes, 

1971: 37 citado por Fernández, 2004: 575) 

 

Por seu turno, no QECR definem-se as competências como “o conjunto de 

conhecimentos, capacidades e características que permitem a realização de acções” 

(2001: 29). No caso do processo ensino-aprendizagem de uma LE, a ação principal 

será o uso da mesma para fins comunicativos. 

A este respeito, o documento acima referido, diz-nos que: 

 

O uso de uma Língua abrangendo a sua aprendizagem inclui acções realizadas pelas pessoas 

que como indivíduos e como atores sociais, desenvolvem um conjunto de competências gerais 

e, particularmente, competências comunicativas em língua. As pessoas utilizam as 

competências à sua disposição em vários contextos, em diferentes condições, sujeitas a 

diversas limitações, com o fim de realizarem actividades linguísticas que implicam processos 

linguísticos para produzirem e/ou receberem textos relacionados com temas pertencentes a 

domínios específicos. Para tal, activam estratégias que lhes parecem mais apropriadas para o 

desempenho das tarefas a realizar. O controlo destas acções pelos interlocutores conduz ao 

reforço ou à modificação das suas competências. (QECR, 2001: 29) 
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Neste mesmo documento, definem-se as competências gerais como não sendo 

específicas da língua mas antes aquelas às quais se poderá recorrer para a realização de 

todo o tipo de atividades, incluindo as atividades linguísticas, fornecendo-se alguns 

exemplos: 

 

As competências gerais dos utilizadores ou aprendentes de Línguas incluem o conhecimento 

declarativo (saber), a competência de realização (saber-fazer), a competência existencial (saber 

ser e saber estar) e a competência de aprendizagem (saber-aprender). (QECR, 2001: 31) 

 

Em relação à competência comunicativa numa língua, esta é a que permite ao 

indivíduo agir, utilizando especificamente meios linguísticos. 

Para o professor Jack Richards2, a dita competência consiste em ter a capacidade 

de saber como usar os conhecimentos linguísticos na comunicação, conforme a 

situação comunicativa que se nos apresente. A seu ver, há pelo menos cinco aspetos 

essenciais que devem ser considerados no desenvolvimento da competência 

comunicativa: acurácia (a capacidade de usar corretamente as estruturas formais da 

linguagem), fluência (habilidade para manter o discurso fluente, usando os recursos de 

que se dispõe de forma a não quebrar o discurso), complexidade (expansão do 

vocabulário e gramática até níveis cada vez mais complexos), adequação (saber 

adequar os conhecimentos que possuímos ao contexto) e capacidade (o quê e quanto 

conseguimos expressar na nova língua?, de que tópicos conseguimos falar?). 

Já mediante o exposto no QECR (2001: 23) a competência comunicativa 

constrói-se como resultado do contributo de “todo o conhecimento e toda a 

experiência das línguas e na qual as línguas se inter-relacionam e interagem”, sendo 

composta por diferentes componentes (2001: 34-35): a linguística, que inclui os 

conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e sintáticas, reportando-se às 

dimensões da Língua como sistema; a sociolinguística, referente às condições 

socioculturais da Língua (convenções sociais, registos distintos); e a pragmática que 

diz respeito ao uso funcional dos recursos linguísticos (produção de funções 

                                                           
2 Informação retirada do site www.professorjackrichards.com/videos: The communicative competence. 
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linguísticas, atos de fala).  

Canale e Swain, segundo Fernández (2004: 575) propõe um marco teórico para 

explicar a competência comunicativa, no qual estão implicadas quatro áreas de 

subcompetências: a gramatical, a sociolinguística, a discursiva e a estratégica. Os seus 

estudos contribuíram para colocar a competência estratégica - que muito 

sinteticamente, e de acordo com esta autora, se resume à “capacidad de movilizar los 

recursos necesarios para un aprendizaje y una comunicación eficaz” (Fernández, 2004: 

578) - como componente essencial da competência comunicativa. A respeito da 

competência estratégica, descrevo alguns dos seus aspetos essenciais no ponto 3.1 

deste relatório. 

Dando a conhecer outras considerações acerca desta competência, Littlewood 

apresenta-nos quatro áreas da habilidade comunicativa que constituem a competência 

comunicativa do aprendente e que, na sua opinião, devem ser reconhecidas no ensino 

de línguas: 

 

- El estudiante tiene que alcanzar un nivel de competencia tan alto como sea posible. Es decir, 

ha de desarrollar la habilidad para manipular el sistema lingüístico hasta el punto de poder 

usarlo de modo espontáneo y flexible a fin de expresar el mensaje que intente transmitir. 

- El estudiante tiene que distinguir entre las formas que domina como parte de su competencia 

lingüística y las funciones comunicativas que las mismas realizan. En otras palabras, los 

elementos que controla como parte de un sistema lingüístico también se han de entender como 

parte de un sistema  comunicativo. 

- El estudiante ha de desarrollar habilidades y estrategias a fin de usar la lengua para comunicar 

significados de un modo tan eficaz como sea posible en situaciones concretas. Ha de aprender a 

usar las reacciones que provoca para valorar su éxito y, si es necesario, solucionar los fallos 

usando un nivel de lengua diferente. 

- El estudiante debe ser consciente del significado social de las formas lingüísticas. Para 

muchos estudiantes puede ser que esto no implique la habilidad de variar su propia habla para 

ajustarla a circunstancias sociales diferentes, sino más bien la habilidad de usar formas 

aceptables en general y evitar las que sean potencialmente ofensivas.(Littlewood,1998:5-6) 
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Seguindo as tendências metodológicas atuais, pretende-se que o aprendente seja 

capaz de utilizar a LE num contexto adequado, compreendendo e transmitindo 

intenções comunicativas, elaborando e compreendendo textos orais e escritos e 

dispondo de recursos para superar as dificuldades da comunicação. Para atingir tal 

propósito deverá ativar a competência comunicativa no desempenho de várias 

atividades linguísticas, conforme referido no QECR: 

 

A competência comunicativa em língua do aprendente/utilizador da língua é ativada no 

desempenho de várias actividades linguísticas, incluindo a receção, a produção, a interação ou 

a mediação (especialmente no caso da interpretação ou mediação). Cada um destes tipos de 

actividade pode realizar-se na oralidade, na escrita ou em ambas. (QECR, 2001: 35) 

 

No seguimento do ponto anterior, segundo o QECR (2001:36) as atividades 

linguísticas de receção (normalmente rececionadas pelas destrezas da compreensão 

oral e escrita) incluem leituras silenciosas e a atenção a suportes escritos. Já as de 

produção (normalmente processadas através das destrezas da expressão oral e escrita) 

surgem mais associadas a exposições orais, estudos escritos, relatórios. No que se 

refere às de interação, são descritas como aquelas em que há uma participação oral ou 

escrita de pelo menos dois indivíduos, em que a produção e receção surgem de forma 

alternada. Relativamente às atividades de mediação, estas podem surgir tanto nos 

modos de receção como de produção, tanto na oralidade como na escrita, e quando, 

por qualquer motivo a comunicação direta entre duas pessoas não é possível. 
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2.2. Atividades comunicativas 

 
Las actividades comunicativas proporcionan oportunidades para el desarrollo de relaciones 

personales positivas entre los estudiantes mismos y con su profesor. Estas relaciones pueden 

ayudar a “humanizar” el aula y a crear un ambiente que respalde a cada persona en sus 

esfuerzos para aprender. (Littlewood, 1998: 17) 

 

 Através de Littlewood (1998: 15) é-nos apresentada a existência de atividades 

pré-comunicativas e comunicativas. Segundo o mesmo, as atividades pré-

comunicativas são aquelas cujo objetivo é dotar o aprendente das competências 

necessárias para a comunicação, através de uma fase de preparação em que o professor 

proporciona ao aluno as formas linguísticas necessárias e os vínculos necessários entre 

formas e significados. Estas preparam os indivíduos para atividades mais livres, as 

comunicativas, voltadas para o uso da língua aliado à produção de significados mais 

do que à produção de formas linguísticas, ajudando o aprendente a desenvolver 

relações com os significados que mais tarde o capacitarão para usar a língua para fins 

comunicativos. Como exemplos de atividades pré-comunicativas, temos as que 

exigem uma resposta imediata do aluno (como esperado na maior parte dos exercícios 

de repetição e transformação, assim como nas práticas orais baseadas em perguntas e 

respostas). Já em termos de atividades comunicativas, temos, por exemplo, os diálogos 

abertos ou outros tipos de atividades em que o estudante “usa el repertório linguístico 

que ha aprendido para comunicar significados concretos con objetivos concretos.” 

(Littlewood, 1998: 15). Apesar de ser possível fazer alguma distinção entre atividades 

pre-comunicativas e comunicativas, o didata não o aconselha completamente, 

conforme se pode comprovar através das suas palavras: “no debemos, por 

consiguiente, plantear distinciones completamente delimitadas sino una diferencia de 

énfasis.”  

Na mesma linha de pensamento, o autor explica que: 

 

 En gran medida, dependerá de cómo el profesor presente la actividad y si el estudiante espera 
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que su actuación sea evaluada según su eficacia comunicativa, su corrección gramatical o 

ambas cosas. Igualmente en las actividades de pregunta y respuesta diseñadas para practicar 

una estructura concreta, el profesor puede hacer ver con frecuencia a los estudiantes que la 

interacción es más comunicativa si responde tanto al contenido de lo que ellos dicen como a su 

forma lingüística. (Littlewood, 1998: 15) 

 

2.2.1. Atividades de comunicação funcional e atividades de interação 

social 

 

Littlewood (1998: 18) propõe que se faça uma distinção entre duas categorias de 

atividades comunicativas, as quais denomina por atividades de comunicação funcional 

e atividades de interação social. 

 As de comunicação funcional destinam-se a preparar-nos para uma eficácia 

comunicacional funcional, ou seja, são as que nos permitem transmitir o significado de 

uma forma eficaz numa situação concreta. Geralmente têm como ponto de partida uma 

situação organizada pelo professor em que os estudantes têm que superar uma lacuna de 

informação ou resolver um problema, através de estratégias de interpretação e partilha 

de informação.  

 De um ponto de vista mais prático, Littlewood (1998: 21) agrupa este tipo de 

atividades de acordo com os dois usos principais da língua, que consistem na partilha e 

processamento de informação. A seguir, apresento esses mesmos grupos, seguidos de 

alguns exemplos práticos de atividades a realizar na aula:  

 

• Partilhar informação com colaboração restringida (identificar imagens, 

descobrir sequências, informação ou características que faltam);  

• Partilhar informação com colaboração sem restrições (comunicar 

modelos e imagens, maquetas, descobrir diferenças, seguir instruções); 

• Partilhar e interpretar informação (reconstruir sequências narrativas, 

terminar informação para resolver um problema); 

• Interpretar informação (imaginar-se numa situação e justificar opções, 
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decisões, etc, elaborar um itinerário, elaborar estratégias para resolver 

uma situação). (Littlewood, 1998: 21-37) 

 

Em conformidade com as ideias do autor, a realização de atividades de 

comunicação funcional contribui para o aperfeiçoamento da competência 

comunicativa, seguindo um modelo geral de desenvolvimento. Na sua 

perspetiva: 

 

• A interação é menos controlada por convenções sociais, uma vez que se 

assemelham com situações de comunicação que o aprendente pode 

encontrar fora da sala de aula; 

•  Os significados que os intervenientes precisam de expressar tornam-se 

menos previsíveis, pelo facto de os alunos serem levados a recorrer a 

uma maior variedade de competências e estratégias para transmitir novos 

significados; 

• Ocorre uma progressão gradual relativamente ao leque de funções 

comunicativas que possam surgir; 

•  Há cada vez mais oportunidades para que os alunos expressem a sua 

própria individualidade. (Littlewood,1998: 36) 

 

Não obstante as vantagens, este tipo de atividades também apresenta algumas 

limitações, relacionadas sobretudo com as diferenças entre o contexto real de 

comunicação e o contexto artificial criado na sala de aula, tal como indica Littlewood 

através da afirmação: “Cuando consideramos con mayor profundidad la relación de las 

actividades de comunicación funcional con el mundo externo al aula, también vemos 

algunas de sus limitaciones.” (1998: 37).  

De entre estas limitações, o autor aponta três delas que considera 

particularmente importantes. Nas suas palavras, a primeira prende-se com o facto de que 

“los significados funcionales que los estudiantes han de expresar se inclinan 

marcadamente hacia compartir e interpretar información sobre datos” (Littlewood, 

1998:37), raramente havendo ocasião para determinadas funções como “cumprimentar”, 



 

 

34 

 

“fazer um pedido”, “pedir permissão”, e se houver, muitas das vezes distanciam-se 

completamente das situações que poderão encontrar fora da sala de aula. A segunda 

resulta do facto de que “Las situaciones en que se pide a los estudiantes que actúen a 

veces tienen poco que ver con las que encontrarán fuera del aula” (Littlewood, 1998: 

37)  e a última diz-nos que “en parte debido a esta ausencia de similaridad con 

situaciones de la vida real, el papel social del estudiante no está claro y normalmente 

carece de importancia para el objetivo puramente funcional de la interacción” 

(Littlewood, 1998: 37). Por conseguinte, o mesmo autor aconselha a que ampliemos o 

nosso repertório de atividades comunicativas para que “los estudiantes puedan 

experimentar una más amplia variedad de necesidades comunicativas en situaciones 

más similares a las externas al aula y bajo la influencia de condiciones sociales más 

variadas y claramente definidas” (Littlewood, 1998: 37). Assim, deveremos 

proporcionar-lhes contextos de comunicação que sejam semelhantes aos que 

encontrarão em situações reais de comunicação.  

 Por esta razão e com a finalidade de aproximar mais as experiências dos 

aprendentes a situações de comunicação real, é chegada a vez de analisar as atividades 

de interação social, em que o aprendente terá que utilizar o conhecimento funcional da 

língua para adaptar-se a uma situação que exija interação social, ou seja, não terá apenas 

que saber utilizar a língua como veículo funcional mas também como forma de 

comportamento social. Deste modo, a expectativa em relação ao aluno é que este seja 

influenciado tanto pelas considerações funcionais como pelas sociais, demonstrando 

que faz escolhas adequadas e eficazes em termos de aceitação social e comunicação 

funcional. Como exemplos de atividades que implicam interação social, o professor 

pode preparar tarefas que envolvam sessões de conversação ou debates, simulações ou 

juegos de roles, improvisação, diálogos, et cetera. 

 Como já previamente referido, embora as atividades de comunicação funcional e 

de interação social contribuam para o desenvolvimento da competência comunicativa, a 

sua prática não constitui uma garantia desse desenvolvimento, devido a diversos fatores, 

variáveis de grupo para grupo e de indivíduo para indivíduo. Desta forma, o papel da 

motivação assume uma importância fundamental para incentivar os intervenientes à 

participação ativa e assim desenvolver a sua habilidade comunicativa. 
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3. A expressão oral e a interação oral 

 

 Seguindo com a abordagem às atividades comunicativas, cabe agora dedicar as 

próximas páginas à expressão oral e à interação oral, pela sua importância no processo 

da comunicação. 

   A expressão oral é uma atividade comunicativa básica para a construção da 

competência comunicativa e essencial para que possamos comunicar, dado através dela 

mobilizarmos as várias competências adquiridas, quer através do processo ensino-

aprendizagem em contexto escolar, quer através das nossas próprias vivências como 

seres humanos e sociais.  

 A partir da afirmação: “Na maioria dos casos, o utilizador como falante ou 

escrevente produz o seu próprio texto para exprimir os seus próprios significados” 

(QECR, 2001: 89), pode deduzir-se que a expressão oral implica produzir um enunciado 

oral para exprimir significados. Esta produção oral (referente ao ato de falar) implica a 

mobilização das várias componentes da competência comunicativa (competências 

linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas), mas não exige necessariamente a 

existência de interação com outros intervenientes.  

A fim de melhor se entender a diferença entre a expressão e interação oral, cito o 

Diccionario de términos clave de ELE, no qual pode ler-se: “En la teoría de la 

comunicación se entiende por interacción un tipo de actividad comunicativa realizada 

por dos o más participantes que se influyen mutuamente, en un intercambio de acciones 

y reacciones verbales y no verbales.” 

 

 Assim, entende-se que a interação demanda interagir, intervir, ou, por outras 

palavras, participar ativamente, seja numa conversação, discussão ou cooperação, 

normalmente orientada para fins específicos, marcada pela espontaneidade e 

aproximação a um contexto real de comunicação. 

 No QECR consta que: “Muitas actividades comunicativas, como a conversação e 

a correspondência são interactivas, ou seja, os participantes são, alternadamente, 

produtores e recetores” (2001: 89). Assim, poderá dizer-se que a diferença entre a 

expressão oral e a interação reside no facto de que, enquanto nos expressamos 
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oralmente em termos de produção oral geral, não temos necessariamente que interagir, 

desempenhando o papel de recetores e produtores da mensagem alternadamente. 

Contudo, as atividades processadas através da receção e produção são estritamente 

necessárias à interação. 

 Dependendo do objetivo que se tem ao aprender uma língua e do domínio 

(profissional, contexto escolar ou social) com o qual esse objetivo está mais 

relacionado, para haver desenvolvimento linguístico é frequente dar-se preferência à 

prática de atividades linguísticas que integrem a interação oral, uma vez que esta é 

aquela que permite uma aproximação mais fidedigna a uma situação real de 

comunicação. De acordo com as ideias de Bordón: 

 

Desde un planteamiento comunicativo, la enseñanza de la expresión oral se concibe 

habitualmente para la comunicación con otros hablantes, es decir, de forma interactiva, siendo 

la conversación la materialización.  La materialización más auténtica  de la expresión oral es la 

que reviste la forma de interacción. (2006: 204) 

 

Deste modo, a interação oral é de primordial importância na construção da 

competência comunicativa, conforme se pode igualmente comprovar através do 

parágrafo abaixo que consta no QECR: 

 

Na interacção participam oralmente e/ou por escrito pelo menos dois indivíduos, cuja 

produção e receção alternam, podendo até, na comunicação oral, sobrepor-se. Os dois 

interlocutores podem falar ao mesmo tempo e, simultaneamente, ouvir-se um ao outro. Mesmo 

quando as tomadas de palavra são rigorosamente respeitadas, o ouvinte já está geralmente a 

prever o fim da mensagem do emissor e a preparar a sua resposta. Aprender a interagir assim 

inclui mais do que aprender a receber e a produzir enunciados. De um modo geral, atribui-se, 

portanto, grande importância à interação no uso e na aprendizagem da língua, considerando o 

seu papel central na comunicação. (2001: 36) 
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Podemos verificar através da leitura da citação anterior, que o ato de interagir, 

em termos de expressão oral, é demasiado complexo, implicando a mobilização das 

várias competências comunicativas que o falante terá de dominar previamente, e 

principalmente o recurso a variados tipos de estratégias para a comunicação, com 

especial incidência sobre as estratégias de receção e de produção, conforme se indica no 

QECR: 

 

Nas atividades interativas, o utilizador da língua desempenha alternadamente o papel de falante 

e o de ouvinte com um ou mais interlocutores, de modo a construir conjuntamente um discurso 

conversacional através da negociação de sentido e seguindo o princípio da cooperação. 

As estratégias de receção e de produção são constantemente utilizadas durante a interação. Há 

também classes de estratégias cognitivas e de cooperação (também chamadas estratégias de 

discurso ou estratégias de cooperação) que dizem respeito à gestão da cooperação e da 

interação, tais como as tomadas de palavra (dar e tomar), o enquadramento da discussão e o 

estabelecimento de um modo de abordagem, a proposta e a avaliação de soluções, a síntese e o 

resumo, bem como a mediação num conflito. (2001:12) 

 

Como exemplos de atividades interativas, o QECR fornece-nos os seguintes 

exemplos: 

 

• Transações; 

• Conversa informal; 

• Discussão informal; 

• Discussão formal; 

• Debate; 

• Entrevista; 

• Negociação; 

• Planeamento conjunto; 

• Cooperação prática com vista a um fim específico. (2001: 112-113) 
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Já no que concerne à expressão oral, esta está presente tanto nas tarefas de 

receção (ouvir) como nas de produção (falar) e interação (ouvir, falar e interagir). 

De acordo com o QECR, nas atividades de produção oral, o 

utilizador/aprendente da língua produz um enunciado oral que pode ser recebido por um 

ou mais ouvintes. Como exemplos deste tipo de atividades, são fornecidos os seguintes 

exemplos: 

 

• Anúncios públicos (informações, instruções, etc); 

• Exposições públicas (discursos em reuniões públicas, palestras, sermões, espectáculos, 

comentários desportivos, apresentação de produtos para venda, etc); que implicam, por 

exemplo: 

-Ler um texto em voz alta; 

-Falar com base em notas ou comentar dados visuais (diagramas, imagens, quadros, etc); 

-Desempenhar um papel estudado; 

-Falar espontaneamente; 

-Cantar. (2001: 90) 

 

Relativamente à abordagem à expressão oral feita por entendidos na matéria, 

saliento a de Pinilla Gómez (2004: 879) que caracteriza a expressão oral como uma das 

atividades de comunicação que se pode desenvolver durante um ato comunicativo e 

através da qual processamos, transmitimos, trocamos mutuamente e negociamos 

informação, com um ou mais interlocutores. A mesma autora opina que, para fazer uma 

caracterização rigorosa da expressão oral, há que ter em consideração a diferença entre 

as características da comunicação oral e da escrita (2004: 882-883), pois falar e escrever 

constituem modos de comunicar distintos. Assente neste conselho de que devemos 

conhecer tais diferenças, Pinilla Gómez apresenta um resumo da relação entre a 

comunicação oral e escrita citando Baralo (2000: 10), na qual me baseei para resumir 

algumas das caraterísticas que considero mais pertinentes da expressão oral: 
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• Realiza-se através de processos de expressão, compreensão e interação nos 

quais predominam traços de espontaneidade, já que os interlocutores têm 

pouco tempo para pensar no que vão dizer, no caso de não se tratar de um 

discurso previamente preparado; 

• Tem um feedback imediato, o que faz com que o discurso se vá construindo 

e modificando de forma cooperativa, de acordo com as reações de cada um 

perante as suas intervenções; 

• Contém elementos como a pronúncia, entoação, pausas, silêncios que 

facilitam a transmissão eficaz da mensagem. (Pinilla Gómez, 2004: 883) 

 

Pinilla Gómez acrescenta traços linguísticos próprios da comunicação verbal oral, 

os quais penso que deverão ser do conhecimento do professor “ya que condicionan y 

están presentes en las actividades que se diseñan para el aula, las cuales, al fin y al cabo, 

son las que proporcionan al estudiante la posibilidad de desarrollar adecuadamente su 

competencia comunicativa.” (2004: 885-886) 

Também considero o conhecimento destes traços importantes para avaliar se as 

tarefas propostas em aula para desenvolver a expressão oral estão a decorrer de forma 

natural e espontânea. A saber:  

 

En el caso de la lengua oral, podemos señalar, entre otras, las siguientes características: 

presencia de frases incompletas o interrumpidas por las intervenciones y comentarios de otros 

interlocutores, escasez de esquemas de subordinación y mayor presencia de esquemas de 

subordinación o yuxtaposición, escaso uso de la voz pasiva, reformulación o repetición de 

expresiones para facilitar su comprensión o bien a petición del interlocutor, uso de un 

vocabulario más reducido – palabras comodín como tema, cosa, etc -, empleo de pausas y 

expresiones que sirven de conectores discursivos (…) y recurso frecuente a las expresiones 

idiomáticas y frases hechas. (Pinilla Gómez, 2004: 883-884) 

 

Seguindo a análise de Pinilla Gómez, a autora faz ainda alusão aos elementos 

paralinguísticos da comunicação não verbal, os quais considera de inegável importância 
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para a comunicação oral. Refere-se, naturalmente, aos gestos, movimentos corporais ou 

faciais, situação espacial, distância entre os interlocutores, et cetera. 

Em relação a outros documentos por mim consultados, saliento que no programa 

de Espanhol de 10.º ano (2001: 9), a expressão oral surge como uma das competências 

básicas através da qual se pretende atingir o objetivo básico de desempenho da 

competência comunicativa. Por meio da expressão e interação oral, espera-se que o 

aluno participe em conversas e produza mensagens orais para estabelecer relações, peça 

e dê informações, expresse interesses e relate experiências, num discurso compreensível 

e adequado à situação de comunicação. No que concerne ao programa para o 11.º ano 

do mesmo nível e formação, espera-se que, através da expressão oral o aluno seja capaz 

de: 

• Participar, de forma compreensível, em diálogos relacionados com situações de comunicação 

habituais, nomeadamente em situações escolares, usando as expressões mais frequentes da 

comunicação em sociedade. 

• Falar de actividades quotidianas presentes, passadas ou futuras e expressar interesses e gostos. 

• Fazer uma breve exposição sobre um tema familiar e responder às questões relacionadas com 

esse tema. 

• Utilizar estratégias de comunicação para suprir as carências linguísticas. (2002:24) 

  

É precisamente com o último objetivo do ponto anterior, as estratégias de 

comunicação, que inicio o ponto seguinte. 

3.1. Estratégias de comunicação utilizadas na expressão oral 

 

No processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, tanto em contexto de 

sala de aula como em contextos reais de comunicação, o aprendente vai experimentado 

situações em que se depara com obstáculos à comunicação de origem diversa, que 

podem ser despoletados devido a que este não disponha de recursos suficientes, quer 

seja para entender, quer seja para produzir mensagens, orais ou escritas. 

Consequentemente, nesses momentos, são ativados na sua mente mecanismos 
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conhecidos como estratégias de comunicação que são utilizadas para resolver o 

problema comunicativo, melhorar a eficácia da comunicação e, ao mesmo tempo, 

superar uma possível deficiência comunicativa (Pinilla Gómez, 2004: 885). Segundo a 

autora, as estratégias de comunicação fazem parte integrante da competência estratégica 

do falante, que representa um aspeto fundamental para o desenvolvimento da 

competência comunicativa: 

 

El componente estratégico en toda su complejidad contribuye de manera fundamental al logro 

de la competencia comunicativa, es decir, a que el hablante no nativo sea capaz de interactuar 

en la lengua meta de forma próxima a como lo haría un hablante nativo. (Santos Gargallo, 

1994: 44 citado por Pinilla Gómez, 2004: 886) 

 

Pelo motivo acima referido, a autora reitera que: 

 

Es necesario introducir en los programas de enseñanza-aprendizaje de E/LE diferentes 

actividades que potencien el comportamiento estratégico de nuestros estudiantes y que les 

ayuden a resolver, por sí solos, esos inevitables problemas que van surgiendo en sus 

interacciones. (Pinilla Gómez, 2004: 886) 

 

  Desta maneira, com o intuito de resolver os problemas que vão surgindo durante 

a interação oral e para melhorar a eficácia da comunicação, a autora apresenta o 

exemplo de uma situação em que uma pessoa fala deliberadamente de forma pausada 

para conseguir uma maior atenção por parte do interlocutor, ou quando recorre a uma 

descrição, comparação ou gesto para expressar-se num momento concreto em que 

precisa de uma palavra e não a recorda, como forma de superar uma deficiência 

comunicativa de tipo lexical (Pinilla Gómez, 2004: 885). Fornece-nos ainda uma 

pequena lista com a tipologia das estratégias de comunicação mais utilizadas, de forma 

geral, no uso da expressão oral. A saber:  

 

- Peticiones de ayuda al interlocutor: información/confirmación 
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- Recursos no verbales (gestos, mímica, movimientos corporales y faciales) 

- Acuñaciones léxicas: 

. basadas en la lengua materna (traducciones literales y extranjerismos). 

. basadas en la lengua meta: creaciones originales propias. 

- Recursos a la lengua materna (préstamos y cambios de código) 

- Paráfrasis: aproximaciones (sinónimos/hipónimos/hiperónimos)  

- Descripciones (verbales y no verbales). (Pinilla Gómez, 2004: 886) 

 

Ao encontro das ideias da autora anteriormente citada, pode ler-se no QECR que: 

“para realizar tarefas comunicativas, os utilizadores terão que se empenhar em 

atividades comunicativas em língua e construir estratégias de comunicação” (2001: 89). 

Isto verifica-se quando os intervenientes no ato comunicativo, ao deparar-se com 

obstáculos à comunicação, têm a necessidade de ultrapassá-los de maneira a que o 

processo se complete com eficácia, tal como se esclarece nas linhas abaixo:  

 

As estratégias são um meio que o utilizador da língua explora para mobilizar e equilibrar os 

seus recursos, para activar capacidades e procedimentos, de modo a estar à altura das 

exigências da comunicação em contexto e completar com êxito a tarefa em causa. (QECR, 

2001: 90) 

 

E foi essencialmente com o objetivo de motivar os alunos a comunicar, que tentei 

planificar atividades que lhes permitissem ativar as suas capacidades, de modo a 

conseguirem resolver qualquer problema de comunicação e assim realizarem as tarefas 

com a perceção de que eram capazes de completá-las com êxito. 

Para o nível dos alunos com quem trabalhei, em termos de produção oral geral, 

segundo o QECR, espera-se que o aprendente no 10.º ano (nível A1) seja capaz de 

“produzir expressões simples e isoladas sobre pessoas e lugares” (2001:91), e o 

aprendente no 11.º ano (nível A2) seja capaz de “fazer uma descrição simples ou uma 

apresentação de uma pessoa, das condições de vida ou de trabalho, das atividades 
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quotidianas, daquilo de que se gosta ou não, etc…, numa série curta de expressões e de 

frases ligadas como numa lista” (2001:91). 

 Tendo em conta a informação referida no QECR para os níveis de proficiência 

indicados acima, em termos de produção oral geral (expressão e interação oral), o meu 

trabalho com os grupos realizou-se no sentido de proporcionar as condições necessárias 

para que os alunos construíssem e ativassem estratégias para desenvolver a competência 

comunicativa, através da criação de uma atmosfera descontraída, como já referido 

várias vezes neste relatório, implementação de estratégias motivacionais de autores 

conhecidos e já referidos e da criação de atividades para o efeito. 

No que diz respeito às estratégias para o desenvolvimento da produção oral geral, 

seguindo as orientações dos Programas de Espanhol do 10.º ano (2001: 39) e 11.º ano 

(2002: 10), a maioria das atividades foram programadas para que os alunos pudessem: 

 

• Aproveitar todas as ocasiões com os colegas para interagir em espanhol. 

• Comparar as convenções próprias da interação social com as utilizadas na língua materna, 

especialmente no que se refere à adequação e registo. 

• Utilizar e identificar estratégias pessoais de facilitação e compensação para ultrapassar 

dificuldades de expressão oral. 

• Chamar a atenção, para conseguir a sua vez de falar. 

• Preparar frases para começar, interromper, terminar uma intervenção. 

• Servir-se de gestos e imagens para apoiar a expressão verbal. 

 

Em suma, a pesquisa teórica elaborada para a apresentação dos tópicos 

anteriores contribuiu não só para conhecer os fatores que conduzem a uma maior 

motivação dos aprendentes, mas também algumas estratégias motivacionais que 

levam a uma maior participação oral e consequentemente ao desenvolvimento da 

competência comunicativa. 
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Parte II 

 

Atividades práticas 
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1. Contextualização 

 

As atividades apresentadas a seguir foram realizadas no decurso no ano letivo 

2014/ 2015 através da realização de um Estágio que consistiu em apoio e orientação dos 

estagiários para a prática de lecionações supervisionadas, observação e análise das 

mesmas numa perspetiva reflexiva e formativa, na disciplina de Espanhol, nível de 

iniciação, componente específica, no ensino secundário regular. 

A Escola que me foi atribuída foi a Escola Secundária Eça de Queirós, localizada 

na Póvoa de Varzim. O seu patrono é o escritor português Eça de Queirós que, segundo 

consta, nasceu na Póvoa de Varzim no ano de 1845. Em 1904 foi fundado o Liceu da 

Póvoa de Varzim e assim permaneceu até ao ano de 1974. Desde então, a Escola 

secundária da Póvoa de Varzim é uma instituição centenária de grande prestígio que 

prima por uma aposta num ensino de qualidade, inserida num ambiente cultural e 

pedagógico dinâmico e participativo.  

Quanto à população estudantil, no ano de 2014-2015, estavam matriculados neste 

estabelecimento de ensino 1260 alunos, dos quais 1183 no ensino regular e 77 no ensino 

profissional. 108 dos alunos encontravam-se a frequentar o ensino básico e 1152 o 

ensino secundário. 

Em relação ao número de funcionários a laborar na escola, este era composto por 

104 elementos de pessoal docente e 39 elementos de pessoal não docente. 

No que se refere à oferta de cursos disponíveis no ensino secundário, a escola 

ministra cursos Científico Humanísticos nas áreas de Ciências e Tecnologias, Ciências 

Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. No que respeita ao ensino 

profissional, o curso disponível na altura era o de Técnico de Multimédia. 

Na Escola existiam no ano letivo de 2014/2015 doze turmas de Espanhol no 

Ensino Secundário.3 

 O trabalho de projeto inserido na unidade curricular de Iniciação à Prática 

Profissional foi implementado em duas turmas, uma de 10.º e outra de 11.º ano. 

O núcleo de Estágio monodisciplinar de Espanhol foi composto pela supervisora 

Dr.ª Mónica Barros Lorenzo, orientadora cooperante Prof.ª Maria das Dores Silva e 
                                                           
3 Informação sobre a Escola Secundária Eça de Queirós consultada no site: www.eseq.pt 
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pelos Estagiários Carlos Cruz, Elisete Reis e Isaura Cunha, os dois primeiros 

profissionalizados na área de Português e a última na área de Inglês e Alemão.  

As boas relações entre o grupo foram uma constante ao longo do ano letivo, o que 

permitiu que se desenvolvessem atitudes essencialmente marcadas por um espírito de 

cooperação e entreajuda entre os seus elementos. 

 

2. O projeto de investigação-ação 

 

 Devido a características inerentes à minha personalidade, como o facto de ser 

demasiado emotiva e acreditar que, como professores podemos provocar alterações 

significativas nas formas de pensar e de agir dos nossos alunos e assim contribuir para 

um mundo melhor, identifiquei-me na totalidade com uma das caracterizações que 

encontrei de investigação-ação em The SAGE Handbook of Action Research 

Participative, Inquiry and Practice: 

 

In contrast, the primary purpose of action research is not to produce academic theories 

based on action; nor it is to produce theories about action; nor it is to produce theoretical, or 

empirical knowledge that can be applied in action; it is to liberate the human body, mind and 

spirit in the search for a better, freer world. (Reason & Bradbury, 2008: 5) 

 

Foi neste contexto de procurar melhorar algum aspeto que fosse significativo para 

mim enquanto professora e para os alunos, que iniciei a minha pesquisa, primeiramente 

com o intuito de decifrar os passos a seguir para levar a cabo um projeto de 

investigação-ação. 

Deste modo, verifiquei que: 

 

La investigación en acción se efectúa normalmente a través de proyectos de investigación de 

pequeña escala en la propia clase del profesor, y se compone de un número de fases que 
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muchas veces pueden agruparse por ciclos: 

- Planificación 

- Acción 

- Observación 

- Reflexión (Richards e Lockhart, 1998: 20-21)  

e segui passos exemplificativos de ações a levar a cabo nas fases referidas acima, 

fornecidos através da contribuição dos professores orientadores e também através de 

leituras dos autores anteriormente citados: 

 

          Por ejemplo, el professor (o grupo de professores) 

1. Selecciona un aspecto o un problema para examinarlo con más detalle 

2. Selecciona un procedimiento apropiado para recopilar información acerca de ese aspecto 

3. Recopila la información,  la analiza y decide qué cambios serían necesarios 

4. Desarrolla un plan de acción que ayude a provocar cambios en el comportamiento en el aula 

5. Observa los efectos del plan de acción en el comportamiento del profesor y reflexiona sobre su 

significado 

6. Inicia un segundo plan, si es necesario (Richards e Lockhart, 1998: 21) 

Deste modo, o projeto em questão processou-se de acordo com as fases acima 

descritas, sendo que, antes de qualquer planificação, procedi à escolha de um tema, cuja 

motivação também se enquadra nas orientações de Richards e Lockhart: 

 

Para iniciar un proyecto de investigación en el aula, hay que fijar un tema. Este tema puede 

surgir de una preocupación general, una necesidad que se percibe o un problema con la clase 

que se está enseñando. (1998: 32) 



 

 

48 

 

 A minha escolha surgiu de uma preocupação constante ao longo da minha 

carreira docente: motivar os alunos para a competência comunicativa, com especial 

atenção para a expressão e interação oral. Optei por este tema, como referido na 

introdução deste relatório, porque tenho notado, por experiência ao longo dos anos, que 

cada vez é mais difícil motivar os alunos para estarem dentro de uma sala de aula e 

participarem nas atividades. Aliado a esse facto, a expressão oral, particularmente no 

que respeita à interação, é uma das destrezas em que os alunos apresentam maior 

dificuldade e, talvez por isso, não se encontrem tão motivados para a participação como 

seria de esperar.  

Depois de escolhido o tema, precisava de apurar se o problema detetado nos 

grupos em que tinha trabalhado até ao momento era também comum às turmas com as 

quais iria trabalhar, para entretanto dar início às fases seguintes. 

 

3. Público alvo 

 

 Como já mencionado, o projeto foi implementado em duas turmas do ensino 

secundário regular no nível de iniciação na componente de formação específica. As 

duas turmas, o 10.º K e o 11.ºL, eram da responsabilidade da orientadora do núcleo de 

estágio, Dra. Maria das Dores Silva, de modo que as regências lecionadas pelos 

professores estagiários foram distribuídas por essas duas turmas. 

A turma 10.º K era composta por 18 alunos da área de Línguas e Humanidades. 

Na sua grande maioria, eram alunos bastante faladores e aparentemente não muito 

motivados para o estudo, onde a falta de interesse de alguns elementos estava associada 

a dificuldades de aprendizagem, segundo informações da professora de Espanhol, 

apuradas em conselho de turma. No entanto, notava-se uma grande empatia entre esta e 

a turma, o que poderá justificar o facto de alguns dos alunos deste grupo apenas 

apresentarem resultados positivos naquela disciplina.  

Em relação à turma do 11.º L, esta era composta por 20 elementos, também da 

área das Línguas e Humanidades, mas com características diferentes da turma do 10.º 

ano. Eram alunos que tinham como objetivo principal, não só concluir o seu plano de 
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estudos no ensino secundário com sucesso, mas também prosseguir com os estudos 

superiores, de acordo com informações obtidas junto da suas professoras de Espanhol. 

Era um grupo que, na generalidade se mostrava interessado, participativo e empenhado 

na realização da maioria das atividades propostas pelos professores. No entanto, nas 

tarefas em que tinham que interagir oralmente, quer fosse entre pares quer com o 

professor, mostravam alguma retração, essencialmente por não confiarem 

suficientemente nas suas competências. 

Os conteúdos lecionados nas regências às duas turmas estiveram de acordo com as 

planificações anuais da disciplina, que tinham sido previamente elaboradas pelo grupo 

de Espanhol da Escola. Assim, as unidades didáticas programadas no âmbito deste 

projeto tiveram que ser adaptadas aos temas que constavam das planificações, 

concebidas de acordo com os programas do Ministério da Educação em vigor para a 

disciplina e respeitando as unidades temáticas dos manuais, igualmente de acordo com 

os ditos programas. 

 Em conformidade com os programas de Espanhol do Ministério da Educação 

para os 10.º e 11.ºanos de escolaridade, nível de iniciação, da componente de formação 

específica, o nível de desenvolvimento linguístico esperado é o A1.1 e A1.2 do QECR 

(o nível mais elevado para as competências recetivas e o menos elevado para as 

produtivas) e para o 11.º ano é o nível A2.1 e A2.2 do QECR.  

 

4. Recolha de dados 

 

Para dar início ao projeto, foi necessário obter informação suficiente que me 

permitisse confirmar se a questão da motivação para a competência comunicativa era 

também um aspeto a melhorar nos grupos onde iria fazer as regências. Como sempre fui 

uma pessoa bastante introspetiva, que acredita, tal como Richards e Lockhart, que “se 

puede aprender mucho de la enseñanza por medio de la introspección” (1998: 13), 

decidi recolher informação através da observação direta e registá-la num diário.  

Justifico esta escolha pelo facto de considerar que a elaboração de um diário me 

permitiria não só registar os acontecimentos através da escrita, mas também refletir 
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sobre eles posteriormente, de forma a elaborar um plano de ação, refletir sobre ele e ir 

descobrindo a forma mais adequada de atuação para cumprir o meu objetivo. 

Esta ideia foi reforçada pelas palavras de Richards e Lockhart a propósito dos 

diários: 

 

Un diario se compone de las reacciones escritas, por un profesor en ejercicio o en formación, 

ante los acontecimientos observados. Escribir un diario cumple dos funciones: 

     1.  Retener acontecimientos e ideas para reflexionar sobre ellos posteriormente. 

2. Hallar explicaciones o ideas sobre la docencia a partir de la escritura en sí misma. Escribir, 

en este sentido, constituye un proceso de descubrimiento. 

Se pueden explorar  muchos aspectos distintos de las experiencias de aula por medio de la 

escritura  de diarios, por ejemplo: 

- Reacciones personales a cosas que suceden en la clase o en el centro. 

- Preguntas u observaciones sobre los problemas que ocurren en la docencia. 

- Descripción de aspectos significativos de las clases o los acontecimientos de clase. 

- Ideas para analizar en el futuro o recordatorios de cosas sobre las que hay que trabajar. (1998: 

15) 

De forma a ter uma noção mais clara do que deveria escrever no meu diário de 

aulas, tive em consideração as palavras de Barlett, citado por Richards e Lockhart: 

 

Nuestra escritura versará sobre nuestras acciones conscientes y rutinarias en el aula; 

conversaciones con los alumnos; incidentes críticos en una clase, nuestras vidas personales 

como profesores; nuestros puntos de vista sobre la enseñanza; acontecimientos externos al aula 

que pensamos influyen en nuestra docencia; nuestras opiniones sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas. (1998: 16) 
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A seguir transcrevo algumas das minhas impressões a respeito das turmas 10.º K e 

11.º L, na fase da reflexão inicial, antes da planificação das atividades. As restantes 

anotações encontram-se num caderno próprio para o efeito. 

 

           28 de novembro de 2014, 15h10m  -  Assistência à  aula da turma 10.º K 

Já entramos há cerca de 10 minutos na sala de aula e o grupo ainda se encontra algo 

agitado. É certo que estamos no último dia da semana, mas nota-se que, parte dos elementos 

desta turma tem pouca motivação para sentar-se e concentrar-se dentro de uma sala de aula. 

Alguns destes alunos demonstram pouco interesse pelo estudo e outros vêm de contextos 

familiares complicados, segundo informações obtidas junto da professora titular da disciplina. 

Os restantes apresentam ainda alguma imaturidade própria da idade, que poderá influenciar a 

sua postura dentro da sala de aula. 

 Reparo que, em termos de participação, só participam se a professora se dirigir 

a cada um individualmente e ainda assim, tendem a recorrer à língua materna com frequência, 

mostrando algumas inibições no que respeita à comunicação na língua alvo. 

Antecipo maiores dificuldades para motivar este grupo, pois parecem nem querer dar 

pela presença dos professores estagiários, o que me deixa algo apreensiva. Contudo, interagem 

muito positivamente com a professora titular, o que demonstra o quão importante é a existência 

de empatia entre professor e alunos.  

 

              28 de novembro de 2014, 17h10m -  Assistência à  aula da turma 11.º L 

Hoje é sexta-feira e, como observado em sextas anteriores, o grupo encontra-se mais 

excitado, talvez pela aproximação do fim de semana. No entanto, a empatia existente entre os 

alunos e a professora ajuda a que as tarefas propostas sejam cumpridas num ambiente relaxado 

mas, ao mesmo tempo, eficiente porque quase todos cooperam ativamente. Nota-se que um dos 

aspetos que motiva os alunos é a relação de proximidade com a professora, pelo que devo 

apostar também em criar uma relação de proximidade e empatia com o grupo. Noto que já 

reagem positivamente quando lhes sorrio ou pergunto alguma coisa quando estou sentada a seu 

lado. São simpáticos e bem educados e muito mais recetivos à presença de professores 

estagiários na sala de aula do que a turma 10.º K. 

Verifico que fazem os trabalhos de casa e se oferecem para fazer a correção escrita dos 

exercícios no quadro. Contudo, quando se trata de tarefas em que têm que expressar-se 

oralmente, quer seja em atividades de produção quer seja nas de interação, noto que uma 

grande parte do grupo se retrai e há elementos que chegam a evitar o contacto ocular com a 

professora para que não sejam chamados à participação. No entanto, se solicitados a participar 



 

 

52 

 

pela professora, acabam por fazer intervenções de qualidade em termos linguísticos, pelo que 

verifico que também neste grupo, faz falta implementar estratégias que os motivem para a 

competência comunicativa. 

 

Depois de verificar que, de facto estavam reunidas as condições para trabalhar o 

tema escolhido, uma vez que em ambas as turmas foram detetados problemas 

relacionados com a motivação em termos gerais e motivação para a competência 

comunicativa, dei início à fase da planificação. A partir deste momento, e para o 

desenvolvimento das fases seguintes, tiveram que ser respeitados os conteúdos 

programáticos que constavam das planificações e a ordem previamente estabelecida 

para a lecionação das regências pelos estagiários. O facto de não poder haver uma 

escolha completamente livre das temáticas a abordar, aliado às limitações em termos de 

tempo para a lecionação das unidades didáticas, acabou por influenciar o objetivo do 

projeto, como passarei a explicar na fase da reflexão. 

Os relatos no diário foram constantes ao longo das diversas fases do projeto. 

Considero que o diário serviu como um instrumento de reflexão muito útil, já que 

permitiu que houvesse uma tomada de consciência em relação aos aspetos positivos e 

negativos decorrentes da minha performance durante as aulas, o que fez com que 

refletisse para não repetir os mesmos erros em aulas seguintes e aprendesse a aceitar os 

falhanços como aprendizagens que me permitiram aperfeiçoar técnicas, definir novas 

estratégias, reorganizar planos, entre outros.  

 Além do diário, outro instrumento utilizado para recolha de dados foi a aplicação 

de questionários no final de cada unidade didática de forma a obter, a partir da 

autoavaliação dos alunos, informação sobre as suas perceções a respeito das atividades 

implementadas. 
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5. Planificação 

 

Este projeto foi executado a partir da elaboração de três unidades didáticas 

distribuídas por três blocos de aulas de 100 minutos cada uma, com intervalo aos 50 

minutos.  

O primeiro bloco foi lecionado na turma do 11.º L nos dias 9, 12 e 15 de janeiro, o 

segundo na turma do 10.º K nos dias 17, 21 e 23 de abril e o terceiro de novo na turma 

do 11.º L nos dias 7, 8 e 11 de maio.  

O planeamento das atividades foi baseado no paradigma metodológico 

comunicativo, mais especificamente na abordagem por tarefas, conforme aconselhado 

nos Programas de Espanhol, nível de Iniciação, Formação específica para a disciplina. 

De acordo com o Programa de 10.º ano (2001: 24-25) esta abordagem consiste na 

concretização de ações significativas para os intervenientes, que impliquem situações de 

comunicação o mais aproximadas possível a situações de comunicação real. Além disso 

informa que “A “ abordagem por tarefas”, que se privilegia, adapta-se a contextos, 

temas e acções concretas, próprias de interesses e orientações académicas diversos, 

realizáveis com os recursos de um primeiro contacto com a nova língua” (2001: 5). 

As atividades levadas a cabo na conceção das unidades didáticas não foram 

planificadas com um único objetivo. O motivo principal para a sua criação foi investigar 

até que ponto as estratégias motivacionais aliadas a todos os conselhos e orientações 

motivariam, de facto, os aprendentes e os levariam a desenvolver a competência 

comunicativa. Para isso, foram planeados diversos tipos de atividades, que permitissem 

conciliar este objetivo com os conteúdos programáticos a terem obrigatoriamente de ser 

lecionados, segundo as planificações anuais elaboradas pelo grupo de Espanhol da 

Escola e com o desenvolvimento de todas as destrezas comunicativas. 

Na fase da programação de todas as unidades didáticas, estruturei as aulas e criei 

tarefas de forma a variar nas competências a serem trabalhadas até à realização de uma 

tarefa final. De maneira a pôr em prática ações baseadas nas orientações dos autores, 

documentos e bibliografia consultada para este projeto, usei estratégias para motivar os 

alunos, integrando as distintas atividades comunicativas referidas na parte I, e assim 
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desenvolver a competência comunicativa, especialmente em termos de fluidez oral. 

Recorri a técnicas como a simulação e utilização do lúdico como apelo à motivação, 

embora seja de opinião de que tudo se pode transformar numa atividade lúdica desde 

que os intervenientes participem e obtenham algum prazer na sua concretização. 

Em todas as aulas procurei pôr em prática os dez “mandamentos” propostos por 

Dörnyei e Csizér (1998: 215) conforme revelado na primeira parte deste relatório, 

utilizar estratégias motivacionais de Dörnyei (2001), orientações de Littlewood (1998) e 

obviamente dos documentos de referência para a lecionação da disciplina, citados ao 

longo do relatório. 

Nos pontos a seguir, apresentarei um resumo das aulas lecionadas por unidade 

didática e também algumas das atividades exemplificativas do descrito acima, assim 

como uma análise reflexiva relativa aos resultados da sua implementação. 

 

 6. Atividades Realizadas 

 

Muitas situações, senão a maioria, envolvem uma mistura de tipos de atividades. Numa aula de 

língua na escola, por exemplo, pode ser exigido a um aprendente que preste atenção à 

exposição do professor, que leia um livro de textos, em silêncio ou em voz alta, que interaja 

com os colegas num grupo ou num trabalho de projeto, que faça exercícios ou escreva uma 

composição, ou até que sirva de mediador, quer como actividade educativa ou como forma de 

ajudar outro aluno. (QECR, 2001: 90) 

 

A lecionação das aulas da primeira unidade didática decorreu do dia 9 ao dia 12 

de janeiro na turma do 11.ºL e o tema trabalhado foi o comércio.  

Tal como outros professores com alguma experiência em termos de prática 

docente, ao planificar tenho presente uma certa estrutura de aula que envolve, como 

seria de esperar segundo Richards e Lockhart, um início, uma sequência de atividades e 

um fim: “las clases tienen una estructura reconocible. Comienzan de una forma 

concreta, siguen por medio de actividades de enseñanza y aprendizaje y llegan a una 
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conclusión” (1998: 106).  Para estes autores, a estruturação de uma aula implica quatro 

dimensões: 

 

Comienzo. Cómo se comienza la clase. 

            Secuencia: Cómo se divide la clase en segmentos y cómo estos segmentos se   

                            relacionan unos con    otros. 

Ritmo. Cómo se logra el sentido del movimiento en una clase. 

Cierre. Cómo se finaliza una clase. (Richards e Lockhart,1998: 107) 

 

Seguindo esta orientação, as aulas que lecionei foram divididas em três grandes 

partes: comienzo, secuencia y cierre.  

Seguidamente farei uma breve descrição da forma como estruturei cada uma 

destas partes no planeamento das unidades didáticas. Referirei exemplos simples das 

três unidades de forma a não tornar este relato demasiado exaustivo. Contudo, 

selecionarei algumas das atividades, as quais descreverei mais detalhadamente no ponto 

seguinte deste relatório. 

Na parte do começo de cada aula, principalmente na primeira, objetivei criar um 

ambiente de afetividade que proporcionasse uma boa atmosfera dentro da sala de forma 

a motivar e criar condições para um maior envolvimento e empenho dos alunos nas 

atividades que se seguissem, uma vez que “é provável que a execução de uma tarefa 

tenha mais sucesso se o aprendente estiver muito empenhado”. (QECR, 2001: 222) 

Os procedimentos para os começos das aulas da primeira unidade didática foram 

variados e serviram propósitos diferentes; na primeira aula decidi começar uma 

atividade sem fornecer explicações sobre o que viria a acontecer a seguir, pois o 

propósito era, além de criar empatia de uma forma divertida e diferente do usual (pelo 

que tinha observado durante as assistências às aulas da professora titular), motivar para 

o tema. A atividade encontra-se descrita mais detalhadamente no ponto seguinte deste 

relatório. 

Em relação ao começo da segunda aula, o propósito foi fazer uma revisão dos 
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conteúdos da aula anterior e ainda antecipar o conteúdo dessa aula, ao contrário do que 

tinha sido feito na sessão anterior com o grupo. Para o efeito, desenvolvi um momento 

de interação entre mim e os alunos que proporcionou a prática da expressão oral através 

de tarefas de receção (ouvir e compreender a professora) e produção (responder à 

professora). 

No começo da terceira e última aula da primeira unidade didática, fez-se a 

ligação às aulas anteriores através de uma breve atividade lúdica em que a professora 

dizia uma letra do alfabeto e os alunos tinham que proferir uma palavra que tivessem 

aprendido, que se iniciasse por essa mesma letra. O principal propósito desta atividade 

foi, além de rever o vocabulário aprendido até àquele momento, manter os níveis de 

motivação alcançados nas aulas anteriores, segundo a crença da professora e conforme 

registado no seu diário, e criar predisposição para as atividades sequenciais. 

No que toca aos começos das unidades didáticas que se seguiram, os propósitos 

dos procedimentos levados a cabo foram muito semelhantes aos efetuados na primeira 

unidade, tendo sempre existido a preocupação de motivar, essencialmente por meio da 

empatia e introdução de elementos surpresa, sempre de forma lúdica. Saliento a 

atividade 2, descrita no ponto seguinte, utilizada na segunda unidade didática com a 

turna 10.º K, que consistia numa tarefa de recorte e colagem com o objetivo de formar a 

pirâmide da alimentação (Anexo 1: 90) que causou bastante impacto pela surpresa e 

participação ativa e momentânea que exigiu. Refiro ainda o jogo do enforcado, como 

técnica de ligação com aulas anteriores ou jogos de memória em que foram projetadas 

imagens semelhantes em que faltavam elementos em relação à imagem anterior, os 

quais os alunos tinham que identificar e ainda a utilização de adivinhas (Anexo 2: 91-

92). Estas atividades proporcionaram descontração e divertimento, motivando e  

incentivando os alunos à participação. 

Relativamente à terceira e última unidade didática, lecionada à turma inicial, o 

11.º L, houve a preocupação de continuar a surpreender com elementos diferentes, de 

forma a manter-se a motivação gerada na primeira unidade. Aqui foi utilizado, por 

exemplo, o desenho de um barco, que os alunos tinham que obter através da ligação de 

números distribuídos numa folha, de forma a deduzirem o tema da unidade, que era 

“vacaciones”. (Anexo 3: 93) 
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Relativamente à fase da secuencias integraram-se atividades variadas que foram 

encadeadas, seguindo um fio condutor, começando pela aproximação ao tema, passando 

pelas fases de exposição, análise, exercitação (Anexo 4: 94-95 e Anexo 5: 96-97) e 

consolidação de conteúdos. Seguiram-se as orientações referidas na fundamentação 

teórica deste relatório, tendo-se começado pelas atividades pré-comunicativas seguidas 

das comunicativas. Como exemplos de atividades preparatórias, saliento descrições de 

imagens, (Anexo 6: 98) narrações baseadas em apoio gráfico e respostas a perguntas 

formuladas pelo professor. Durante a execução destas atividades, foram seguidos passos 

em que foram utilizadas, por exemplo, repetições, fixação de estruturas linguísticas e 

associações de ideias ou palavras (Anexo 7: 99). Quanto a atividades comunicativas, 

indico a prática de simulação, utilizada na unidade um, na turma 11.º L, em que os 

alunos tinham que imaginar-se numa situação em que faziam uma compra numa loja e 

desenvolver um diálogo com o vendedor e também na unidade dois, na turma 10.º K, 

em que tinham que simular uma situação num restaurante. Partiu-se sempre de tarefas 

mais simples (Anexo 8: 100-101 e Anexo 9: 102) como fase de preparação para as 

tarefas mais complexas (Anexo 10: 103-104) dando-se primazia a atividades que 

implicassem a expressão oral (Anexo 11: 105 e Anexo 12: 106) pela sua pertinência 

para a competência comunicativa. Aliás, em todas as aulas, foram levadas a cabo 

atividades com o propósito de desenvolver as competências linguísticas mais relevantes 

para a competência comunicativa, preferencialmente de forma lúdica. 

Tendo em consideração as diferentes características dos grupos, e devido ao 

facto de a turma 10.ºK apresentar menos motivação, conforme já referido neste 

relatório, optei por tentar atrair o seu interesse de forma mais lúdica, com pequenos 

jogos, uma vez que o jogo é uma forma lúdica de treinar todas as competências 

conforme declara Sonsoles Fernández:  

 

El profesor y los alumnos entran fácilmente en el juego y saben que no es tan inocente como 

parece, que es una forma lúdica de repasar léxico, de insistir en el uso de una preposición 

resistente, o de ensayar una nueva función. En el enfoque comunicativo, los juegos tienen un 

lugar central en la dinámica de la clase porque se plantean no como una actividad para un 

momento de cansancio o para pasar un buen rato, sino con objetivos claros en el proceso de 
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aprendizaje  y, sobre todo, para posibilitar el ensayo de la interacción comunicativa en la nueva 

lengua. (2000: 10) 

 

Assinalo a realização de um jogo, na segunda unidade didática, com a turma 10.º 

K, que consistia numa roleta com imagens de alimentos e respetivas quantidades 

(Anexo 13: 107). Cada vez que saía um número, quem tivesse aquele número deveria 

dizer o que via projetado no quadro (un trozo de queso, dos lonchas de pan) e se errasse, 

os restantes elementos do grupo deveriam corrigir, utilizando expressões como: “No, no 

está correcto. Es una taza de cereales”. Além de identificar o que via, o jogador tinha 

que indicar uma situação em que utilizasse o vocabulário: “hoy he desayunado una taza 

de cereales” e, ao restante grupo, era permitido fazer perguntas, comentários ou 

expressar opiniões: “a mí no me gustan los cereales”, criando assim momentos de 

interação espontânea e genuína que poderiam perfeitamente ocorrer numa situação de 

comunicação real.  

Outra das situações que permitiu praticar de forma lúdica os conteúdos 

lecionados do tema da alimentação por meio da expressão oral, foi uma atividade em 

que a turma se dividiu em grupos de 4 e em que cada elemento tinha que desenhar 

alimentos variados, embora um de cada vez. Não podiam repetir alimentos e ganhava 

quem acertasse mais vezes no vocabulário. Para tornar a atividade mais divertida, os 

desenhos eram efetuados com uns óculos especiais, coloridos, que distorciam a visão, o 

que fazia com que os alunos tivessem algumas dificuldades para conseguirem desenhar 

os contornos dos alimentos. O objetivo da introdução dos óculos, era, para além de 

proporcionar alguma diversão, prolongar a atividade de forma a que se gerassem 

momentos de interação genuína e espontânea que possibilitassem a prática, não só do 

léxico da alimentação, mas também do discurso interativo numa situação trivial para um 

jovem, adolescente, como a participação num jogo. Para o efeito foi dada a instrução de 

que deveriam falar sempre em espanhol durante a execução da atividade, fosse o que 

fosse que pretendessem comunicar, fomentando assim a comunicação espontânea, como 

por exemplo: “no consigo dibujar con estas gafas” ou  “eso se parece a un coche”. No 

entanto, uma das estratégias de comunicação utilizada pela grande maioria dos alunos 
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foi o recurso à língua materna durante a fase do desenho, pelo que não se praticou tanto 

a interação oral em espanhol como o desejado. Sempre que os alunos utilizavam a 

Língua materna, a professora repetia, junto do aluno, a mensagem em espanhol e 

tentava interagir com ele, de forma a que este utilizasse a Língua espanhola. 

Mais uma atividade lúdica de consolidação dos conteúdos e de preparação para 

uma tarefa de simulação de uma situação num restaurante, em que se deu enfase à 

expressão oral, foi através de respostas a perguntas relacionadas com os conteúdos 

lecionados até esse momento (Anexo 14: 108). O aspeto lúdico foi introduzido pelo 

facto de os alunos se juntarem em grupos, de forma mais descontraída e terem recebido 

alguns cartões que foram distribuídos aleatoriamente em cima da mesa, com um ponto 

de interrogação. A atividade consistia num jogo, em que, à vez, cada um tinha que 

escolher um cartão e responder a uma pergunta. Somava 5 pontos por pergunta quem 

respondesse corretamente e o vencedor teria direito a uma pequena compensação: A 

professora acabou por distribuir um chocolate negro por cada vencedor e uma porção 

individual a cada participante, uma vez que é mais saudável do que o de leite, tendo em 

consideração o que tinha sido previamente estudado sobre hábitos de alimentação 

saudável. 

Foi também experimentado um jogo, com a turma 11.ºL, na unidade didática 3, 

para praticar o uso do imperativo. Cada aluno recebia um cartão onde deveria escrever 

um verbo e dar a indicação da pessoa a utilizar no imperativo. Seguidamente eram 

recolhidos os cartões de cada grupo, que tinha que os passar ao grupo que se encontrava 

à sua direita. Os cartões eram colocados em cima da mesa, uns sobre os outros, 

ocultando o lado onde estava escrito o verbo. À vez, cada aluno retirava um cartão e 

conjugava o verbo na pessoa que se pedia. 

Como este grupo era mais empenhado, dispunha de mais recursos linguísticos e 

apresentava personalidades mais recatadas, reparei que um jogo como o descrito 

anteriormente era bastante simples e não lhes despertava muito o interesse. Assim, 

posteriormente, optei por tarefas em que houvesse uma maior exploração dos conteúdos 

através de imagens, vídeos, canções (Anexo 15: 109 -110), que exigissem uma ativação 

constante de conhecimentos prévios para as variadas atividades em que tivessem que 

expressar opiniões, comentar situações e interagir, sobretudo com a professora. Para um 
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maior desenvolvimento da expressão oral com este grupo, tentei estimular os alunos à 

participação recorrendo, muitas vezes, ao sentido de humor, tentei que todos os alunos 

participassem, incentivando-os com novas perguntas ou indicações, quando achava que 

a comunicação estava a decair, solicitando a intervenção de um e de outro e pedindo que 

chegassem a conclusões. 

Como expectável, os conteúdos culturais (Anexo 16:111 - 112 e Anexo 17: 113) 

não ficaram de fora no meu projeto de motivar para a competência comunicativa. 

Conforme indicações do QECR: 

 

A aprendizagem da língua não deve fazer-se de forma independente da realidade 

sociocultural. Língua e cultura são indissociáveis, uma vez que a língua, além de veicular a 

cultura de um país, serve para expressar toda a sua realidade. Todas as funções comunicativas 

previstas no programa devem trabalhar-se em íntima conexão com a realidade sociocultural. 

(2001: 11)  

Deste modo, os conteúdos culturais foram trabalhados a partir de material 

autêntico, com o objetivo de se realizar uma maior aproximação à cultura alvo. Forneço 

o exemplo da utilização, na primeira unidade didática, de um vídeo relativo a uma 

campanha publicitária, onde se podiam identificar várias lojas de marcas espanholas 

sediadas em determinadas cidades, a utilização de enunciados orais autênticos, na 

segunda unidade didática, na qual jovens entrevistados na rua falavam dos seus hábitos 

alimentares, e a exploração de um vídeo promocional do turismo em Espanha (Anexo 

18: 114) na unidade três, através do qual os alunos podiam conhecer vários locais do 

país vizinho, contactando assim, embora de forma indireta, com informações culturais 

contextualizadas com os temas a serem trabalhados nas unidades didáticas. 

Em relação ao tipo de agrupamento escolhido, houve preocupação em variar o 

mais possível, tendo em conta as atividades e a própria turma. Utilizou-se a dinâmica 

“grande grupo” mais para a aquisição de factos e conceitos, assim como para a prática 

da expressão e interação oral, mas também grupos mais restritos, quer para a expressão 

e interação oral, quer para o desenvolvimento de atitudes como a autonomia e 

cooperação. Favoreceu-se o trabalho individual, sobretudo para tarefas destinadas a um 
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maior aprofundamento e memorização de conceitos. 

Por último, no que toca à fase do cierre, ou finalização da aula, esta foi 

aproveitada para fazer um apanhado geral das atividades realizadas ao longo da mesma, 

resultando no registo escrito dos contenidos no quadro. 

 

 

6.1. Descrição detalhada de algumas atividades implementadas 

 

Nos pontos que se seguem, faço uma descrição mais em pormenor de algumas das 

atividades implementadas, de forma a dar a conhecer não só a atividade em si, mas 

também a justificação para a escolha de cada uma. Apresento também uma breve 

reflexão sobre cada uma das atividades, de forma a entender-se melhor se as estratégias 

definidas surtiram ou não o efeito desejado. 

 

6.1.1. Atividade 1: Unidade didática 1 - Tema: Comercio  

Tarefa final: Elaboração de um cartaz publicitário 

Data: 09 de janeiro de 2015 

Turma: 11.ºL 

Materiais utilizados: 8 cartões de cor branca com uma letra colorida numa das faces e 

um número na outra face (as letras formavam a palavra Comercio). Pasta de colar no 

quadro. 

Descrição da atividade: A professora colou, espalhados no quadro e aleatoriamente, 8 

cartões, numerados de 1 a 8 virados, para o grupo. Esta começou por tentar estabelecer 

empatia com o grupo, animando-os à participação através de perguntas simples como: ¿ 

Preferís las letras o los números?, ¿Os Imagináis por qué los he colgado en la pizarra?. 

Se algum aluno adivinhasse, confirmaria e daria início à atividade. Se não, a professora, 

que já tinha memorizado o nome dos alunos, chamaria à participação 8 para escolher 

um número e ver o que estava no cartão. Não explicou que o objetivo era adivinhar o 
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tema que iriam trabalhar nessa unidade.  

Ojetivos: Desenvolver a empatia, ativar fatores afetivos, fomentar a participação. 

Atividades comunicativas: Interação oral, expressão oral. 

Justificação para a escolha da atividade: Para iniciar esta unidade didática, no 

primeiro contacto com o grupo para lecionar, tive presente a máxima atribuída ora a 

Will Rogers ora a Oscar Wilde You never get a second chance to make an impression, 

ou seja, não há segundas oportunidades para causar uma primeira boa impressão. 

Assim, procurei estabelecer desde o primeiro momento empatia com o grupo e criar um 

ambiente descontraído, pois sei que são aspetos muito pertinentes para motivar. 

Baseando-me até na minha experiência docente, sei de antemão que um professor 

simpático e cativante é, por si só, quase uma garantia de sucesso, nem sempre na 

aprendizagem concreta das matérias, mas antes no suscitar o interesse pela disciplina, 

pois na maior parte dos casos, se os alunos gostam do professor, gostam da disciplina, 

ou, pelo menos, tentam gostar. 

Deste modo, recordo as palavras de Jeremy Harmer num dos seus estudos: ”bom 

professor é…aquele que tem afinidades com os alunos, alguém que sabe os nossos 

nomes” (1998: 14). Saliento, tal como Harmer, que as respostas dos alunos nesse estudo 

não foram tanto acerca dos professores, mas da relação entre professores e alunos, daí a 

prova do quão importante é o investimento por parte do professor nesta relação. 

Pensando nisto, considerei que o facto de surpreendê-los na primeira aula sabendo já os 

seus nomes, demonstraria o quanto estava interessada neles, em conhecê-los e em 

estabelecer uma relação de proximidade. Não queria que me vissem como a professora 

estagiária que está no lugar da “nossa professora”, mas como a professora Isaura, que se 

interessa por nós, que gosta do que faz, que é uma pessoa descontraída e com sentido de 

humor. Em suma, quis aproximar-me o mais possível do perfil do professor motivado e 

motivador referido na primeira parte deste relatório. 

Análise reflexiva: Se pensarmos em termos de criatividade, a atividade acima descrita 

não foi nada de especial. De facto, à primeira vista, eu diria que foi uma atividade de 

“warm up” demasiado simples, pois não exigiu grande preparação, nem em termos de 

recursos físicos (espaço, materiais utilizados) e muito menos linguísticos, tanto da parte 
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do professor como dos alunos. No entanto, em termos de cumprimento dos objetivos 

para o qual foi programada, considero que foi bem sucedida. O que eu pretendia, sem 

me alargar, pois já o justifiquei no ponto anterior, era mostrar interesse por cada 

elemento do grupo individualmente, daí ter tido a preocupação de saber os seus nomes 

e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de descontração de forma a que ficassem 

motivados para participar no trabalho que iria desenvolver com eles daí em diante. 

 

6.1.2. Atividade 2 -  Unidade didática 2 - Tema: A la mesa  

 

Tarefa final: Elaboração de um livro de receitas  

Data: 17 de abril de 2015 

Turma: 10.ºK 

Material utilizado: Fotocópia a cores de uma imagem tridimensional da pirâmide da 

alimentação saudável, cola, tesouras por aluno. 

Descrição da primeira parte da atividade: A professora distribuiu uma folha A4 

pelos alunos, em que numa das faces estava uma imagem para recortar pelo tracejado e 

construir a pirâmide da alimentação. Colocou a folha com a imagem virada para o 

tampo da mesa e pediu-lhes que não virassem a folha. Antes da atividade propriamente 

dita, que consistia em recortar e colar os lados da pirâmide de forma a construi-la, 

questionou o grupo sobre o tema que iriam trabalhar. Foi respondendo aos alunos de 

forma simpática e bem-humorada. Distribuiu, em seguida uma tesoura e um tubo de 

cola por cada aluno. Pediu-lhes que virassem a folha e construíssem a pirâmide. 

Descrição da segunda parte da atividade: Utilizando a sua pirâmide construída ao 

mesmo tempo que os alunos, a professora solicitou que cada aluno pegasse na sua, 

interagindo com eles à medida que lhes pedia que identificassem os grupos alimentícios 

que viam. Tendo em conta que era um tema novo, a professora introduziu o vocabulário 

com a ajuda de uma apresentação em Powerpoint em que surgiam alimentos 

pertencentes a cada grupo da pirâmide, acompanhados dos respetivos nomes. A 
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professora foi repetindo os nomes, fazendo perguntas aos alunos. Apresento a seguir 

algumas perguntas e respostas resultantes da dinâmica de interação professor-aluno-

professor, nesse momento: 

Professora: Ahora que ya tenéis la pirámide de la alimentación saludable construida, 

¿podéis decirme cuáles son los alimentos que debemos comer en mayores 

cantidades? 

Alunos: Frutas variadas y tubérculos. 

Professora: Muy bien.   Empecemos con la fruta…¿ Os gusta comer fruta? 

Alunos: Sí/no. 

Professora: ¿Cuáles son las frutas que os gustan? ¿Las peras? (vai mostrando imagens no 

diapositivo com as palavras escritas e continua o discurso).  

Alunos Sí/no. 

Professora: ¿O preferís las manzanas? 

Alunos Yo sí/ yo no. 

Professora: Y los plátanos, ¿Os gustan? 

 … 

Professora: ¿Qué veis en el segundo grupo de la pirámide? 

Alunos Aceite de oliva, lácteos. 

Professora: Sí, el aceite de oliva, los productos lácteos como la leche y el queso 

Alunos Agua/verduras y hortalizas. 

Professora: Sí, el agua. ¿Cuántos litros de agua debemos beber al día? 

Alunos: Dos. 

Professora: 

Miguel: 

Professora: 

Miguel: 

… 

Miguel, ¿sueles beber dos litros de agua al día? 

No. 

¿Y por qué? 

No me gusta mucho. 

… 

 Os alunos responderam, analisando os grupos da pirâmide, aprendendo vocabulário e 

utilizando-o através da expressão oral na resposta a perguntas gerais e pessoais sobre o 
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tema. 

Justificação para a escolha da atividade: Esta foi a minha primeira aula com este 

grupo. Assim, tal como na primeira aula com a turma 11.L, comecei por dirigir-me a 

eles da forma mais simpática possível, para quebrar o gelo e criar empatia No início da 

atividade, tentei pôr em prática uma estratégia aconselhada por Dörnyei: ” Whet the 

students´ apettite about the content of the task” (2001: 81), trazendo-lhes materiais 

(tesouras e cola) e atividades (recortar e colar) que lhes fizessem recordar aqueles 

tempos de descontração do jardim de infância, em que não tinham grandes 

responsabilidades, nem eram pressionados para estudar e tirar boas notas, como 

geralmente acontece quando frequentam o ensino secundário. Além de querer 

surpreender com este tipo de atividade a qual não realizariam há muito em contexto de 

sala de aula, o objetivo principal foi, mais uma vez, suscitar o interesse para motivá-los 

e levá-los a agir, a participar. Ainda com essa finalidade, tive o cuidado de levar 

material para cada um, para que pudessem estar todos envolvidos na tarefa e ninguém se 

entediasse, seguindo os conselhos de Dörnyei, que nos diz que:” People usually enjoy a 

task if they play an essential part in it.(…) This means that another way of making 

learning stimulating and enjoyable is creating learning situations where learners are 

required to become active participants” (2001: 77). 

 

 Este conselho do autor enquadra-se na Strategy 18 (Dörnyei, 2001: 77) que consiste, 

numa tradução de minha autoria, em tornar as tarefas estimulantes e agradáveis para os 

estudantes e cada vez mais atrativas. No escrito original, Dörnyei (2001: 77) utiliza o 

termo attractiveness, pois as tarefas devem, de facto, ser apresentadas de forma a atrair 

a atenção dos alunos. O autor especifica que, para atingir o propósito desta estratégia, o 

docente deverá apresentar as tarefas como desafiantes, tornar o conteúdo atrativo 

adaptando-o aos estudantes ou através da inclusão de elementos como novidade, intriga, 

humor, exotismo, competitividade ou fantasia e selecionar tarefas que permitam 

produtos tangíveis e terminados. 

A referida estratégia 18 inspirou-me em várias atividades ao longo das três unidades 

temáticas. 

 



 

 

66 

 

Análise reflexiva: Mais uma vez, apresentei uma primeira tarefa simples cujo objetivo 

não era assim tão simples: motivar. No entanto, e falo por experiência em sala de aula, 

as tarefas mais simples são aquelas que, por vezes, nos permitem despertar maior 

interesse e obter um maior envolvimento de todos os alunos. Na maioria das atividades 

para motivar, acabamos por trabalhar a competência comunicativa através das 

atividades linguísticas. No tipo de atividade acima descrita, a comunicação quase parece 

não estar presente: não há atividades de receção, não há atividades de produção em 

termos de competência comunicativa, mas há algo que precisamos, enquanto 

professores, de alcançar primeiro, se queremos que o aluno seja um potencial 

comunicador, um aprendente ativo e participativo: aumentar a sua autoconfiança, a sua 

autoestima dentro da sala de aula em algo tão simples como uma tarefa de recorte e 

colagem, para levá-lo à autoconfiança linguística. Aqui o aluno não teve que expressar-

se oralmente, e isso serviu para que todos se sentissem confiantes para participar, 

independentemente das suas fragilidades, porque não teriam que as expor de imediato 

com uma professora desconhecida. Eu tinha reparado previamente que este grupo 

apresentava características diferentes do grupo do 11.º ano: alguns destes alunos só 

tinham nota positiva a Espanhol, apresentavam maiores dificuldades em termos de 

aprendizagem e níveis de interesse, atenção e concentração mais reduzidos. No entanto, 

todos participaram de forma positiva, todos construíram a pirâmide e todos me 

pareceram, através da comunicação não-verbal, a avaliar pelas expressões faciais, pelo 

envolvimento pessoal e interesse durante a execução da tarefa, motivados e interessados 

em ver o produto final. Foi o ponto de partida para o passo seguinte, a segunda parte da 

atividade, e, a meu ver, funcionou positivamente. 

Em relação à segunda parte da atividade, o balanço também foi positivo porque, além de 

servir o propósito de apresentar léxico novo, serviu também para criar momentos de 

interação espontânea, baseados em perguntas sobre experiencias pessoais, em que os 

alunos tiveram que utilizar de imediato o vocabulário que estavam a apreender. A 

deduzir pelas respostas que foram dadas e pela quantidade de vocabulário novo já 

utilizado durante a segunda parte da atividade, acredito que os alunos foram motivados 

para a competência comunicativa, indo ao encontro do objetivo primordial de todo o 

projeto. 
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6.1.3. Atividade 3 - Unidade didática 2 - Tema: A la mesa  

Data: 17 de abril de 2015 

Turma: 10.ºK 

Material utilizado: Projetor multimédia. 3 Diapositivos contendo adivinhas sobre 

vocabulário relativo ao tema. 

Descrição da atividade: A professora organizou a turma em grupos de quatro. De 

seguida, desafiou-os a solucionar as adivinhas que apareceram nos diapositivos. 

Utilizou o cronómetro do telemóvel para controlar o tempo gasto por cada grupo a 

descobrir a palavra. Deu, no máximo 3 minutos para cada diapositivo. 

Atividades linguísticas: Compreensão escrita, expressão oral, interação oral. 

Justificação para a escolha da atividade: Para além do objetivo de motivar para a 

expressão oral, introduzindo elementos como o desafio e a competitividade na tarefa de 

adivinhação, esta também pretendeu trabalhar a competência comunicativa através de 

uma atividade de comunicação funcional de caráter lúdico, uma vez que, para 

concretizar a tarefa, os alunos tinham que fazer uso de várias atividades linguísticas 

através da receção na compreensão leitora do enunciado, interação com o grupo para 

negociar e descobrir a informação necessária, mediação, porque há sempre alguém que 

não entende e precisa que, por exemplo, lhe traduzam algo, e produção através da 

expressão oral) para resolver esta situação comunicativa. 

 

Análise reflexiva: Em relação ao objetivo da motivação, através da criação de uma 

atmosfera relaxada e propícia à participação, considero que esse foi, na generalidade, 

atingido, pois os alunos cooperaram em grupo e participaram na tarefa com entusiasmo. 

Embora algo nem sempre fácil de justificar, concordo com Scheidecker and Freeman 

(1999: 138) citado por Dörnyei, quando declara que: 

 

It´s easy to tell when “the pleasant – and –supportive-classroom atmosphere” is there – you can 

sense it after only a few minutes´ stay in the particular class. There is no tension in the air; 

students are at ease; (…) There are no put-downs or sarcasm. Instead there is a mutual trust and 

respect. No need for anyone to feel anxious or insecure.” (2001: 41) 
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No entanto, creio que nem todos se apresentaram suficientemente motivados 

para a realização da tarefa, pois houve alunos que não conseguiram descobrir a palavra 

esperada e não tentaram de novo, embora eu me tivesse aproximado deles e os 

incentivasse a não desistir. O desenrolar desta atividade permitiu-me perceber quem 

eram os alunos mais autónomos e que tinham mais vontade de aprender de forma 

espontânea, ou seja, os que eram mais orientados pela motivação intrínseca. Mas 

também me permitiu avaliar que, em termos de motivação extrínseca, os fatores 

externos não foram suficientes para lhes dar um motivo para participar mais ativamente, 

talvez por não lhes ter parecido uma atividade suficientemente pertinente em termos de 

aprendizagem, ou não tão interessante por não haver recompensa para o vencedor, ou 

talvez eu própria não me tenha entusiasmado suficientemente com a atividade de forma 

a contagiá-los com o meu próprio entusiasmo.  

Também observei que em todos os grupos houve elementos que utilizaram o 

português como meio de comunicação entre pares, em vez da língua meta, apesar da 

insistência pela minha parte para que falassem em espanhol. Posto isto, em termos de 

desenvolvimento da competência comunicativa foi uma atividade que se revelou algo 

pobre. 

São várias as hipóteses que poderia colocar para tentar justificar a razão pela 

qual a atividade não tenha resultado exatamente como o esperado, mas isso pode 

acontecer com muita frequência nesta profissão, simplesmente porque nem todos os 

dias são iguais e existem imensos fatores, como se sabe, que podem influenciar o estado 

de espírito do indivíduo. O importante, na minha opinião, é que o professor não deixe 

que a sua autoestima seja afetada e siga com ainda mais segurança e entusiasmo para as 

atividades seguintes, que foi o que fiz. 

 

6.1.4. Atividade 4 - Unidade didática 2 - Tema: A la mesa  

Data: 17 de abril de 2015 

Turma: 10.ºK 

Material utilizado: um bloco de desenho, um lápis diferente do habitual, uns óculos 
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especiais. 

Descrição da atividade: A professora pediu aos alunos que se organizassem em grupos 

de 5 e que desenhassem, colocando uns óculos que distorciam um pouco a visão, cada 

um na sua vez, qualquer coisa relacionada com o tema da aula. Podia ser um alimento, 

uma expressão, um adjetivo, o que quisessem. Os restantes elementos do grupo 

deveriam tentar descobrir a palavra, expressão, e para isso deveriam ir colocando 

questões: ¿Es una fruta? ¿ Es de color rojo? ¿Se come? ¿ Te gusta? 

Atividades linguísticas: Expressão oral  

Justificação para a escolha da atividade: Uma vez mais, o objetivo principal foi 

motivar para o desenvolvimento da competência comunicativa de uma forma lúdica, 

diferente, trazendo para a aula elementos novos, apelativos, que convidassem à 

participação de forma espontânea e natural. A ideia para esta atividade foi originada na 

estratégia 17 de Dörnyei, a saber:  

 

Make learning more stimulating and enjoyable by breaking the monotony of classroom events. 

More specifically: vary the learning tasks and other aspects of your teaching as much as you 

can. Focus on the motivational flow and not just the information flow in your class. 

Occasionally do the unexpected.  (2001: 75) 

 

Foi precisamente o tentar levar-lhes algo inesperado, algo que não estivessem 

acostumados a fazer dentro da sala que conseguisse manter o nível de motivação e ao 

mesmo tempo contribuísse para a prática comunicativa, que me levou a pensar nos 

materiais a serem utilizados: o bloco de desenho, os óculos, o lápis. Claro que corria o 

risco de os alunos não levarem a atividade a sério, pois tal como nos explica Dörnyei 

(2001: 74) com quem estou de acordo pelo que tenho observado ao longo dos anos, 

muitos professores e também alunos partilham a ideia de que uma aprendizagem séria 

supostamente implica trabalho árduo, e se é divertido, duvida-se da sua seriedade ou 

significância. Outro autor que partilha da mesma opinião é Raffini, (1996: II) citado por 

Dörnyei, que afirma que ‘too often the word “enjoyable” has a bad reputation in school” 
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(2001: 74). Apesar de estar consciente dos riscos, pois a atividade podia ser um total 

fiasco, visto que há pessoas que odeiam desenhar, decidi implementá-la, tendo em 

mente “Las competências clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras”4, 

(mais especificamente a capacidade de  “Gestionar el aula”, incluída na competência “a) 

Organizar situaciones de aprendizaje” em que um dos pontos elucida que o professor 

“observa a los alunos en el desarrollo de las actividades, está pendiente de las 

necesidades que pueden surgir y, si lo ve necesario, modifica el plan de clase para 

atenderles.” (2012: 14) 

Também Littlewood (1998: 21) me serviu de apoio para a criação desta 

atividade, pois pretendeu ser uma atividade de comunicação funcional, em que o aluno 

tinha de partilhar informação com colaboração restrita. Assim sendo, era suposto que 

um aluno ou grupo tivesse uma informação que outro aluno ou grupo teria que 

descobrir. Com a finalidade de introduzir um elemento lúdico e assegurar que a 

atividade se prolongasse o tempo suficiente para atingir os objetivos esperados, não se 

permitia ao aluno que possuía a informação revelá-la toda de uma vez, daí a restrição de 

poder responder apenas sim ou não às perguntas colocadas pelos restantes elementos. 

Isto foi reforçado pela introdução dos óculos que distorciam a visão, de forma a que o 

aluno que estivesse a desenhar não conseguisse fazê-lo à primeira tentativa. 

 

Análise reflexiva: As estratégias implementadas nesta atividade surtiram o efeito 

desejado, pois os alunos manifestaram interesse e participaram ativamente, pelo que 

demonstraram estar motivados. No que diz respeito às atividades linguísticas, mais 

especificamente à expressão oral, foram produzidos enunciados orais adequados à 

situação, uma vez que, anteriormente, lhes tinham sido fornecidos exemplos de 

expressões que poderiam utilizar, conforme o aconselhado na Wlodkowsky’s 

Instructional Clarity List (1986: 42), citada por Dörnyei (2001: 16),- especificamente no 

ponto 12, que consiste em preparar os alunos para o que vão fazer a seguir, e no ponto 

17, que implica demonstrar aos alunos como têm de o fazer - em linguagem verbal na 

língua meta. Assim, surgiram enunciados que respeitaram as minhas indicações, como 

por exemplo: “¿Es una fruta?”, mas também outros inesperados como: “¿Qué es eso?”, 

                                                           
4 documento disponível  em https://cvc.es/ensenanza/biblioteca_competencias/competencias_profesorado.pdf 
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ou: “¡Me parece una pera!” e: “¡Ya sé!, ¡Es una manzana!”. Também foi utilizada 

linguagem não verbal (gestos, risos, expressões faciais, sons) por alguns elementos do 

grupo, que acabaram por mobilizar competências e estratégias reveladoras de autonomia 

para preencher o vazio de informação. Outros recorreram ora à língua espanhola ora à 

língua portuguesa, o que me levou a alterar a atividade para uma atividade de partilha de 

informação sem restrições, já que, embora também se ouvisse o português, o 

vocabulário na língua meta ia surgindo entre os grupos. 

 Eu já me tinha apercebido que era difícil para mim confiar nas competências 

dos alunos e deixá-los por conta deles, dando-lhes espaço para serem mais criativos e 

autónomos. Todavia, recordando a estratégia 19 de Dörnyei: “Increase student 

motivation by actively promoting learner autonomy. More specifically: allow learners 

real choices about as many aspects of the learning process as possible” (2001: 108), e 

recordando também que gostaria de ser o tipo de professor motivador e facilitador da 

aprendizagem, houve um momento, durante a atividade, em que deixei de dar sugestões 

à medida que caminhava entre os grupos e permiti-lhes que alterassem as regras 

conforme quisessem, de forma a manter a motivação. Por exemplo: quem não gostava 

de desenhar, podia escrever uma letra.  

Depois do descrito, considero que foi uma atividade bem sucedida, dado o nível 

dos alunos (A1.1), embora talvez se adequasse mais a alunos de um nível ligeiramente 

mais avançado, pois disporiam de uma maior bagagem de recursos linguísticos a serem 

utilizados e provavelmente não teriam a necessidade de recorrer à língua materna. 

 

6.1.5. Atividade 5 - Unidade didática 2 - Tema: A la mesa  

 

Data: 23 de abril de 2015 

Turma: 10.ºK 

Material utilizado: 5 bases de cortiça, 5 Tachinhas coloridas, 5 cartões coloridos 

previamente recortados à medida das bases 

Descrição da atividade: Os alunos foram organizados em grupos de 4. Foi-lhes 
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explicado que teriam que elaborar um menu para um restaurante. Depois de elaborado, 

passaram o menu ao grupo posicionado à sua direita. Em seguida, simularam uma ida 

ao restaurante utilizando a ementa recebida, escreveram o diálogo e dramatizaram-no 

para a turma. 

Atividades linguísticas: Expressão escrita, Expressão oral 

Justificação para a escolha da atividade: A ideia para esta atividade surgiu com o 

intuito de motivar e desenvolver a competência comunicativa. 

Depois de obtida a informação linguística necessária para realização da tarefa através 

das atividades de receção (compreensão auditiva e leitora), programei integrar as 

atividades de produção (escrita e oral) numa tarefa de prática” semi-livre”, uma vez que 

as únicas indicações que dei foram que deveriam escrever um menu e imaginarem-se 

numa situação real num restaurante, escrevendo o diálogo e simulando-o a seguir. 

Interessava-me particularmente que dessem mostras de conseguirem adaptar-se ao papel 

social esperado da forma mais natural e espontânea que conseguissem, não obstante 

estarem num nível inicial com pouca variedade de recursos para expressar funções 

comunicativas específicas. 

 

Análise reflexiva Durante a realização da primeira tarefa da atividade, a elaboração do 

menu, fui circulando pela sala mostrando-me disponível para apoiar os grupos, se da 

minha intervenção necessitassem. Se não me chamassem, eu aproximava-me dos 

grupos, seguindo a estratégia 24 de Dörnyei:  

  

 Build your learner’s confidence by providing regular encouragement. More specifically: Draw 

your learners’ attention to their strengths and abilities. Indicate to your students that you 

believe in their effort to learn and their capability to complete the tasks. (2001: 91) 

 

 E foi precisamente o que fiz, aumentar a sua confiança, principalmente em termos de 

competências linguísticas, de forma a que se mantivessem motivados com a garantia de 

que teriam sucesso no papel assumido, conseguindo produzir um diálogo adequado e 

eficaz em termos de comunicação. Tentei não controlar a atividade para poder dar mais 
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espaço para a criatividade dos alunos em termos de utilização das funções 

comunicativas adequadas à interação, pelo que não dei grandes sugestões.  

Fazendo um balanço do acima descrito, observei que, na generalidade, os elementos dos 

grupos se mantiveram interessados e motivados, tendo participado eficientemente em 

todos os momentos e, assim desenvolvido a competência comunicativa. No entanto, em 

termos de adaptação ao papel social esperado, numa situação de comunicação real, de 

forma espontânea, embora pudessem levar a cabo a função comunicativa, notou-se que 

faltava uma maior familiarização do grupo com a cultura, em termos gastronómicos, 

embora eu tivesse tentado fazer esta aproximação à cultura alvo em aulas anteriores 

(Anexo 19: 115-116). Deste modo, a espontaneidade e fluência para esta atividade 

acabaram por não acontecer consoante o esperado. 

 

 

6.1.6. Atividade 6 - Unidade didática 2 - Tema: A la mesa 

  

Data: 23 de abril de 2015 

Turma: 10.ºK 

Material utilizado: cartões para jogar um jogo. 

Descrição da atividade: Os alunos foram divididos em grupos de cinco. No centro de 

cada mesa foram colocados 15 cartões num monte. Na parte do cartão visível para todos 

os alunos estava um ponto de interrogação. Na parte restante estava uma pergunta. Os 

alunos retiravam à vez um cartão e faziam a pergunta nele contida ao colega que estava 

sentado ao seu lado direito. Se este respondesse acertadamente, continuava em jogo. No 

entanto, podia errar uma das respostas em três. Se não acertasse, era eliminado. 

Ganhava quem acertasse o maior número de respostas. 

Atividades linguísticas: Compreensão escrita, Compreensão oral, Expressão oral, 

Interação oral 

Justificação para a escolha da atividade: Escolhi um jogo como uma das atividades 
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para concluir a unidade didática relativa ao tema da alimentação para, por um lado, dar 

a oportunidade aos alunos de mobilizar os conteúdos nocionais e funcionais aprendidos 

ao longo da unidade de uma forma lúdica e divertida e, ao mesmo tempo, levá-los a 

praticar as várias destrezas que formam a competência comunicativa. Nesta atividade os 

participantes tinham que praticar a compreensão escrita ao ler as perguntas, a 

compreensão auditiva, ao ouvir as perguntas, a expressão oral, ao responder às 

perguntas e até a interação oral, uma vez que tinham de interagir se não entendessem 

alguma coisa e tivessem que pedir ao colega para repetir, ou mesmo para chamar a 

atenção da vez do colega para jogar, et cetera. 

 Por outro lado, penso que trabalhar o tema da motivação para a competência 

comunicativa sem recorrer à utilização de, pelo menos um jogo, seria incompleto, pois 

estes contribuem para a criação de uma atmosfera de “familiaridad, deportividad, 

relajación, diversión…donde es posible ensayar sin inhibiciones” (Fernández, 1999: 

10). Além disso, “proporcionan formas amenas y variadas de practicar y ensayar con la 

lengua”. ”(Fernández, 1999: 10). De acordo com a autora anteriormente citada, o jogo 

como recurso didático ocupa uma posição de destaque no ensino comunicativo de 

línguas não só pelo elemento lúdico, mas principalmente pela oportunidade de gerar 

interação comunicativa. 

 

 
Análise reflexiva: A partir do observado, o objetivo com que esta atividade foi 

implementada foi atingido, pois em todos os grupos os participantes utilizaram a língua 

espanhola, entenderam as perguntas, conseguiram dar respostas e assim rever os 

conteúdos lecionados ou, em certos casos, aprender o que não estava tão bem 

solidificado.  

 E mais uma vez pude comprovar a importância de propiciar aos alunos momentos de 

descontração dentro da sala de aula como forma de motivação e desinibição 

potenciadoras do desenvolvimento da competência comunicativa. 
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6.1.7. Atividade 7 - Unidade didática 10 - Tema: Vacaciones 

 

Tarefa final: Apresentação de destinos turísticos a países hispanos. 

Data: 08 de maio de 2015 

Turma: 11.ºL 

Material utilizado: uma canção, computador e colunas. 

Descrição da atividade: Os alunos receberam uma cópia com uma canção que não 

estava no seu formato original pois faltavam-lhe algumas frases. Antes de ouvir, os 

alunos foram convidados a completar a canção em trabalho de pares segundo a sua 

imaginação. 

Atividades linguísticas: Compreensão escrita, Compreensão oral, Expressão oral, 

Interação oral 

Justificação para a escolha da atividade: Esta atividade foi baseada em Santos (1999) 

e nas suas sugestões para trabalhar com músicas e canções, convertendo-as em 

atividades didáticas. No caso da atividade acima descrita, recorri a uma técnica de 

manipulação textual que consiste na reconstrução da letra de uma canção. Pode utilizar-

se esta técnica de diferentes formas. Na proposta de Santos, “Los textos se presentan de 

forma alterada o incompleta. El estudiante los restaura a su forma original”. Esta 

reconstrução numa tentativa de restaurar os textos na sua forma original pode ser feita 

através de atividades como: 

 

  Mesclar palabras, líneas, versos o párrafos en la canción. 

Presentar solo el final y/o principio de una canción. Los estudiantes predicen o crean 

lo omitido. 

Omitir total o parcialmente la puntuación, distribución en estrofas 

Intercalar trozos de dos o más canciones. Los estudiantes las separan. 

(Santos, 1999: 133) 
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Análise reflexiva: Ao criar esta atividade, o objetivo foi, mais uma vez, motivar, ou 

melhor, manter a motivação para o tema das férias - visto que que esta não foi a 

primeira aula da unidade didática - assim como para a competência comunicativa, uma 

vez que a seguir os alunos teriam de falar das férias e das atividades de que gostavam ou 

que poderiam realizar durante este período. Em termos de motivação, antes de ouvir a 

canção, a tarefa, na verdade, não se apresentou muito estimulante. Alguns alunos 

pareciam não ter grandes ideias e acharam a tarefa difícil, como se a considerassem 

estranha. Penso que talvez a forma como tenha sido apresentado a letra, em forma de 

texto corrido, não tenha sido muito apelativa. Deste modo, só quando ouviram a música 

e completaram a letra original é que pareceram mais animados, tendo o nível de 

motivação aumentado um pouco a partir daquele momento. Contudo, saliento que na 

primeira parte da tarefa, alguns pares cooperaram, numa tentativa de descobrir a 

informação em falta, tendo-se registado momentos de compreensão escrita, expressão 

oral, interação oral e expressão escrita. Houve também recurso a estratégias de 

negociação e mediação. Estas continuaram a ser postas em prática na segunda parte da 

tarefa, que consistia em fazer uma lista de palavras ou expressões da música que 

estivessem relacionadas com atividades de férias.  

Deste modo, em termos de desenvolvimento da competência comunicativa, pode 

dizer-se que a utilização da canção contribuiu para o seu desenvolvimento, mas não de 

forma muito motivadora talvez devido ao facto da tarefa inicial não ter sido apresentada 

da melhor forma. 

 

6.1.8. Atividade 8 - Unidade didática 10 - Tema: Vacaciones 

 

Data: 11 de maio de 2015 

Turma: 11.ºL 

Material utilizado: Computador, uma ficha de avaliação individual 

Descrição da atividade: Os alunos tiveram de fazer uma apresentação de um trabalho 

realizado em grupo que consistia em dar a conhecer um destino turístico de Espanha ou 
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de países hispano-americanos. Enquanto os grupos apresentavam o trabalho, os 

restantes alunos, individualmente, preenchiam uma ficha em que atribuíam uma 

pontuação de 1 a 10 pontos, tendo como parâmetros para a avaliação o destino em si, o 

transporte para chegar e utilizar no local, alojamento, paisagens a visitar e formas de 

diversão. Ganhava o grupo que tivesse mais pontos e ficava a sugestão para a escolha 

desse destino como viagem de finalistas no ano seguinte. (Anexo 20: 117) 

Atividades linguísticas: Compreensão oral, Expressão oral 

Justificação para a escolha da atividade: Esta atividade foi escolhida como tarefa 

final da unidade. O objetivo principal foi providenciar para que os alunos pudessem 

experimentar uma atividade de expressão oral sob a forma de uma exposição oral a uma 

audiência, pois ainda não tinham realizado nenhuma ao longo das duas unidades que 

lhes tinha lecionado. Além disso, foi uma forma de contactarem indiretamente com a 

cultura de Espanha e países hispano-americanos, pois à medida que foram realizando o 

trabalho de pesquisa antes da elaboração e apresentação, foram descobrindo informação 

interessante pela via mais estimulante para eles: através da internet, visualizando 

imagens, vendo e ouvindo conteúdos de vídeos, trocando ideias uns com os outros e 

colaborando em grupo numa atmosfera descontraída e segura, uma vez que, por aquela 

altura do ano, já se notava uma maior familiaridade entre eles, facilitando a motivação 

para o trabalho em grupo. 

 

Análise reflexiva: Foi uma atividade em que os grupos trabalharam com gosto, não só 

pela componente competitiva da tarefa final, mas também pelo prazer da descoberta de 

destinos que a maior parte dos alunos desconhecia. O facto de terem a responsabilidade  

de atribuírem uma determinada pontuação para chegar ao melhor destino, também 

contribuiu para que se mantivessem mais motivados e atentos. 

Em relação à expressão oral, os alunos conseguiram mobilizar os conteúdos nocionais e 

funcionais adquiridos ao longo da unidade, expressando-se geralmente com correção e 

fluidez. Quanto aos conteúdos culturais, com esta tarefa obtiveram conhecimentos 

relativos aos países não só acerca dos quais realizaram a pesquisa, mas também acerca 

dos apresentados pelos restantes grupos, tendo manifestado vontade de os conhecer um 

dia, tendo sido aqui estimulado o interesse pelo conhecimento da cultura meta. 
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7. Análise dos resultados  

 

O método escolhido para avaliar se teria sido cumprido o objetivo geral deste 

projeto, motivar para a competência comunicativa, foi composto por estratégias de 

observação (direta, anotadas no meu caderno de notas), da minha autoavaliação (através 

de análises reflexivas no meu diário) e de autoavaliação dos alunos.  

Os processos de autoavaliação permitem tanto a docentes como a discentes 

autorregular o processo de ensino-aprendizagem, pois tomam conhecimento dos seus 

pontos mais positivos, mas também dos mais vulneráveis, e fazendo a devida análise 

reflexiva, podem superar o que não é tão positivo e assim progredir de forma mais 

autónoma e consciente, tal como explicitado no QECR: 

 

 O maior potencial para a auto-avaliação, todavia, reside no seu uso como instrumento para a 

motivação e a tomada de consciência: ajudar os aprendentes a apreciar os seus aspetos fortes, a 

reconhecer as suas fraquezas e a orientar a sua aprendizagem com maior eficácia. (2002: 

263) 

 

Desta forma, é inegável a importância da autoavaliação tanto na formação de 

professores como na formação dos alunos, conforme se constata no QECR: “Faz-se 

também, cada vez mais, apelo à auto-avaliação dos aprendentes, quer para organizarem 

e planearem a sua aprendizagem quer para informarem outros sobre a sua capacidade 

para comunicar nas línguas (…) (2002: 43). 

Para a elaboração dos itens da ficha de auto-avaliação dos alunos, baseei-me numa 

das variantes da avaliação global presentes no QECR: “a): Avaliar o quê?: algumas 

abordagens avaliam uma categoria global como “falar” ou “interação” atribuindo uma 

pontuação ou uma nota” (2002: 261), favorecendo a avaliação impressionista, que 

segundo o mesmo documento implica um: 

 

Juízo totalmente subjetivo feito a partir da experiência do desempenho” (…) A impressão é 
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aqui utilizada para descrever os casos em que um professor ou aprendente classifica puramente 

a partir da sua experiência de desempenho na sala, dos trabalhos de casa, etc. (2002: 261)   

 

 Não querendo que a autoavaliação dos alunos fosse demasiado subjetiva, decidi 

colocar afirmações que estivessem relacionadas com experiências concretas, por 

exemplo “pedir en un restaurante”, conforme consta no QECR: 

 

     Claro que a precisão na auto-avaliação aumenta: 

 a) quando a avaliação é feita em relação a descritores claros que definem padrões de 

proficiência; b) quando a avaliação se relaciona com uma experiência específica”. (2002: 

263) 

Optei por não me referir à motivação nos itens colocados nas fichas de 

autoavaliação não só por ser um conceito tão complexo e difícil de definir mas também 

porque, durante as aulas, tinha avaliado o grau de motivação dos alunos através de 

evidências observadas diretamente como a atenção, interesse, a participação ativa, o 

desejo de aplicar os conhecimentos adquiridos, o esforço e empenho empregue nas 

tarefas e o comportamento em termos gerais, registados no meu diário. Além disto, 

tendo como linha de orientação a opinião generalizada entre professores de que um 

aluno motivado aprende melhor, contei com os resultados das fichas para verificar, 

consoante as respostas, até que ponto os alunos ficaram motivados, mediante as suas 

perceções do que conseguiam realizar. 

Assim, centrei-me mais em funções comunicativas da linguagem verbal, 

principalmente por meio da oralidade. 

Abaixo apresento uma amostra dos resultados da autoavaliação da turma 11.ºL, 

constituída por 20 alunos, em resposta aos primeiros 5 itens (num total de 8), no final da 

primeira unidade didática.   
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Em relação ao primeiro item: Soy capaz de… 

 
 

Conforme elucida o gráfico acima, 18 alunos responderam “Muy bien” e apenas 2 

responderam “bien”. Nenhum aluno respondeu “Necesito repasar”. 

No segundo ítem: Soy capaz de… 

 

17 alunos responderam “Muy bien” e apenas 3 “Bien”. Ninguém respondeu 

“Necesito repasar”. 

A razão para uma esmagadora maioria ter considerado que conseguia expressar-se 

muito bem oralmente acerca dos itens 1 e 2, e nenhum aluno ter referido que precisa de 

rever a matéria, pode ser explicada pelo facto de que houve um grande investimento em 

18

2

0

Hablar de tiendas y productos

Muy bien Bien Necesito repasar

17

3

0

Hablar de prendas de vestir y calzado

Muy bien Bien Necesito repasar
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atividades que incentivassem à participação oral. Quer fosse antes ou depois de 

qualquer atividade de compreensão oral, compreensão escrita, produção oral ou 

produção escrita, tentou-se sempre que os alunos se expressassem oralmente. Sempre 

que considerou oportuno, a professora colocou perguntas aos alunos ou pediu-lhes que 

dessem a sua opinião sobre um assunto, imagem, título de um texto, ou qualquer outra 

situação, aproveitando quase sempre a ocasião para levá-los a falar das suas 

experiências pessoais.   

 

Ao terceiro iten: Soy capaz de… 

 
 

15 alunos responderam “Muy bien”, 5 responderam “Bien” e ninguém respondeu 

“Necesito repasar” 

Em relação a este iten, registou-se um menor número de alunos a ter considerado 

que era capaz de expressar-se muito bem em termos de dar a opinião sobre a 

publicidade. Isto pode estar relacionado com a complexidade do tema, pois para que se 

sentissem suficientemente “à vontade” para dar a sua opinião de forma coerente e 

crítica, teriam que conhecer muito bem todos os contornos do mundo publicitário. 

Embora se tenha tentado consciencializar os alunos para todos os aspetos positivos e 

negativos da publicidade, assim como desenvolver o seu espírito crítico, o tema não foi 

tratado de forma muito aprofundada, devido a limitações de tempo. 

15

5

0

Dar opinión sobre publicidad

Muy bien Bien Necesito repasar
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Relativamente ao quarto iten: Soy capaz de… 

 

17 alunos responderam “Muy bien”, 3 responderam “Bien” e ninguém respondeu 

“Necesito repasar”. 

No que diz respeito ao iten 4, verificou- se novamente que a maioria dos alunos 

considerou ser capaz de expressar muito bem acordo ou desacordo. Esta autoavaliação 

poderá justificar-se, uma vez mais, pelo constante incentivo da professora à participação 

oral, e ainda pela simplicidade das estruturas utilizadas nesta função comunicativa, de 

acordo com o manual do aluno: a mí sí/ a mí no/ a mí también/ a mí tampoco. 

 

No iten 5: Soy capaz de… 

 

17

3

0

Expresar acuerdo y desacuerdo

Muy bien Bien Necesito repasar

13

7

0

Dar consejos

Muy bien Bien Necesito repasar
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13 alunos responderam “Muy bien”, 7 responderam “Bien”, e mais uma vez, não 

houve respostas para “necesito repasar”. 

Este foi o íten onde se verificou que menos alunos consideraram que eram capazes 

de dar “muito bem” conselhos. Esta função comunicativa foi explorada nas aulas 

através do uso do imperativo, que, por algum motivo, não ficou tão bem consolidado. 

Esta conclusão poderá explicar-se pelo facto de a professora ter estado tão preocupada 

com a participação oral e a oralidade, que poderá não ter dado a merecida atenção à 

forma como foi introduzida a revisão do imperativo. Assim, os alunos poderão ter 

sentido algumas dificuldades na resolução da ficha de trabalho que lhes foi fornecida 

que passaram despercebidas à professora e nem com a implementação do jogo, já 

descrito no resumo das atividades levadas a cabo, foram colmatadas. 

Fazendo uma análise geral da totalidade de respostas da amostra acima, registou-

se uma maioria esmagadora de 80 respostas na categoria “Muy bien” seguida de 20 

respostas na categoria “Bien”. Não foram registadas respostas para a categoria 

“Necesito repasar” em nenhum iten desta amostra nem na totalidade de respostas dadas. 

A partir dos resultados obtidos através do tratamento de dados das fichas de 

autoavaliação desta turma, pude deduzir que, na sua grande maioria, os alunos não só se 

sentiram motivados como conseguiram desenvolver a competência comunicativa, o que 

me deu motivação extra para prosseguir com novas ideias para a unidade didática 

seguinte. 

Em relação à segunda unidade didática com este grupo, voltei a usar o mesmo 

sistema de avaliação dos resultados de forma a poder fazer uma comparação mais fiel à 

realidade. No entanto, por motivos relacionados com atividades extracurriculares, 

tiveram de faltar à aula 6 alunos, pelo que apenas fiquei com registos da autoavaliação 

de 14 alunos em 20. Na generalidade, os resultados mantiveram-se, tendo-se registado, 

em 5 perguntas, 18 respostas na categoria “Bien”, e 51 na “Muy Bien” verificando-se 

novamente uma esmagadora maioria de respostas nesta categoria. Não se registaram 

respostas na categoria “Necesito repasar”, tal como no primeiro tratamento de dados. 

O método de avaliação de resultados utilizado com a turma 10.º K foi o mesmo, 

tendo-se gerado dados muito semelhantes. Houve, no entanto, 1 resposta na categoria 

“Necesito repasar”. 
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Quanto à minha autoavaliação, baseando-me nos registos do diário e também 

confiando na memória das experiências vividas naquele ano com as duas turmas, 

obviamente que a minha atuação teve falhas, a nível de desempenho e essencialmente a 

nível de programação das atividades, especialmente “no papel”, pois como tive que 

conciliar a minha profissão de professora de inglês numa Escola em Braga com o meu 

Estágio na Póvoa de Varzim e as disciplinas que ainda tinha de fazer na FLUP, no 

Porto, a limitação do tempo impôs-se muitas vezes e não me permitiu realizar tudo o 

que gostaria. Faltou-me, sem dúvida, fazer uma boa gestão do tempo, o que também faz 

parte das competências de um bom professor. Acabei por concentrar-me mais na sala de 

aula, espaço onde me senti sempre muito à vontade com os alunos e consegui criar um 

bom ambiente para trabalharmos em conjunto. No entanto, é certo que não consegui 

manter os níveis de motivação, interesse, atenção dos alunos em todas as atividades, 

nem eu própria consegui sempre manter o entusiasmo necessário para entusiasmar os 

grupos. Além disso, em algumas das atividades programadas talvez me tenha focado 

mais na forma do que na intenção comunicativa, pelo que, na generalidade, o 

desenvolvimento da competência comunicativa realizou-se, mas a oralidade deveria ter 

sido trabalhada em mais atividades e de forma mais objetiva.  

 Contudo, o facto é que, na autoavaliação os alunos consideraram que, naquele 

momento estavam “Muy Bien”, pelo que devo acreditar que gostaram da minha 

prestação ou, simplesmente, gostaram da professora, fator considerado determinante 

para a motivação e progressão no processo ensino-aprendizagem. 
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 Considerações finais 

 

Terminado este projeto, ao longo das suas várias fases confirmei que “Motivar para 

o desenvolvimento da competência comunicativa” é fundamental no processo de 

ensino-aprendizagem de uma LE, uma vez que a intenção comunicativa é o móbil para a 

aprendizagem de qualquer língua, especialmente em termos de interpretação e produção 

de enunciados orais, sobretudo através da interação. Constatei que as estratégias de 

Dörnyei e orientações nas quais me baseei foram ao encontro do que era expectável: 

obter motivação para a comunicação. No entanto, tenho que reconhecer que em termos 

de métodos científicos de avaliação da motivação ou do desenvolvimento da 

competência comunicativa, deveria ter recorrido a provas mais palpáveis, a recolhas de 

dados mais específicas e objetivas, a inquéritos, a entrevistas e outros tipos de análises 

comummente e quase obrigatoriamente utilizados neste tipo de projeto, ou não fosse um 

projeto de investigação-ação. Aproveito para sugerir um alargamento dos blocos de 

aulas lecionadas aos alunos pelos professores estagiários, pois existe uma limitação 

muito grande em termos de tempo passado com os alunos, o que inevitavelmente 

condiciona a ação do professor.  

Passar por esta experiência foi extremamente enriquecedor, não só pelos 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo e conclusões retiradas a partir da 

prática, mas também pela grandeza das emoções vividas: senti o entusiasmo, vi muitos 

sorrisos, muitas carinhas atentas, motivadas, a participar ativamente nas atividades; 

observei alunos a interpretar o que ouviram, o que leram, a produzir enunciados orais e 

escritos em espanhol com qualidade, a usar estratégias de forma autónoma para 

comunicar, reformulando o discurso, repetindo uma estrutura, enfim, factos que, por 

muito que os relate nestas páginas, nunca serão uma descrição fiel da realidade. Aliás, 

tudo que envolve projetos com pessoas deve ser vivido ou presenciado, porque há 

imensas emoções e sentimentos inerentes a todos os comportamentos humanos que não 

são facilmente mensuráveis e que por muito que tentemos, não conseguimos relatar. 

 Neste momento, estou muito mais preparada do que estava no início deste 

projeto, arriscando dizer que só agora estaria verdadeiramente preparada para pôr em 

prática um projeto de investigação-ação, muito mais consistente, utilizando métodos de 
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recolha de dados e tratamento de dados mais objetivos e prosseguir com a minha 

vocação, que é, definitivamente, o ensino. 

 Depois de 18 anos passados desde o meu primeiro Estágio em Inglês/Alemão, e 

anos habituada aos três PPP (presentation, practice, production), confirmei que, sem me 

dar conta, já utilizava o enfoque comunicativo, já punha em prática muitas das 

estratégias motivacionais de Dörney, as ideias de Littlewood, e de outros autores com os 

quais contactei ao longo do projeto, pelo que acredito ser uma professora autónoma, 

reflexiva, bastante autocrítica, não dependendo de autores ou investigadores, mas 

apreciando, obviamente os seus contributos, os seus conhecimentos, as suas orientações, 

para progredir no meu processo de formação contínua.  

Após a realização deste projeto, concluí que tenho muito para aprender no que 

respeita ao ensino de ELE, mas sinto-me hoje muito mais capaz para o exercício das 

minhas funções como professora, tenho muita vontade de ser um agente de mudança, 

tenciono manter uma postura reflexiva e sei onde posso encontrar os instrumentos 

necessários e como utilizá-los. No entanto, partilho da opinião de António Orta5 quando 

nos diz que “la metodología es importante, los materiales son importantes, los 

contenidos son importantes…pero lo verdaderamente importante es la persona”.  

Essencial será manter o espírito aberto e recetivo a várias opiniões, fazer 

experimentações diversas, resolver conflitos, admitir o erro, aceitá-lo como forma de 

aprendizagem, manter-me sincera e autêntica para comigo e com os outros e empenhar-

me em todo o percurso que for fazendo, altamente motivada, adquirindo e partilhando 

conhecimento, rumo à tão falada escola do futuro, escola essa que só terá futuro se a 

motivação estiver no centro dos novos desafios pedagógicos.  

 Afinal, um dos fins da educação é a construção da identidade e inteligência. 

Convém estarmos conscientes de que, na base desta construção, estará sempre a 

motivação, tal como nos é explicado por Tedesco em O novo pacto educativo: 

 

A construção de identidades e a construção da inteligência são processos muito exigentes, em 

termos de trabalho subjetivo. A base do êxito deste trabalho subjetivo é a motivação e 

adequação das propostas às possibilidades do desenvolvimento cognitivo. Mas é neste ponto 

                                                           
5 Disponível em: https://www.encuentro-practico.com/conferencias-2008.html) 
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que se abre uma via crucial para o desenvolvimento da pedagogia, que terá de resolver de 

forma educativa, o problema da motivação para o esforço requerido pelo processo de 

aprendizagem. (2008: 121) 
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 Anexos 
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Anexo 1 -  Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa 

Pirâmide da alimentação saudável (motivação) 
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Anexo 2 -  Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa 
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Anexo 3 -  Grupo 11.ºL  - Unidad 10: Vacaciones 

(motivação) 
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Anexo 4 - Grupo: 10.ºK           Unidad 7: A la mesa       Ficha de trabajo n.º2     
 
 

1- Tres jóvenes  hablan de lo que les gusta comer. Escucha lo que dicen y completa 
los recuadros. 
 

Pepe  Daniela  Marisa  

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
 

 
2- Pepe, Daniela y Marisa siguen hablando de sus gustos alimenticios. Recuerda las 
expresiones que se utilizan para expresar acuerdo o desacuerdo y completa. 
 

Expresar acuerdo Expresar desacuerdo 
      Yo también A mí también Yo sí A mí sí 

Yo tampoco A mí tampoco Yo no A mí no 
              
                 Pepe: “A mí me gusta el agua.” 
Expresar acuerdo:_______________________________________________________ 
Expresar desacuerdo:____________________________________________________ 
                Daniela: “A mí no me gusta la leche.” 
Expresar acuerdo:_______________________________________________________ 
Expresar desacuerdo:____________________________________________________ 
                 Marisa:” (Yo) como guisantes a diario.” 
Expresar acuerdo:_______________________________________________________ 
Expresar desacuerdo:____________________________________________________ 
                  Pepe: “(Yo) nunca como bollería” 
Expresar acuerdo:_______________________________________________________ 
Expresar desacuerdo:____________________________________________________ 
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3- El cuadro a continuación te da más información de la conversación de los tres 
jóvenes. Escribe frases acerca de ello, utilizando las expresiones de acuerdo y 
desacuerdo. 
 Pepe Daniela Marisa 
 

 
   

 
  

 

  
 

    

 
  

 
 

 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4-Y a tus compañeros y a ti ¿qué os gusta comer? Habla con dos de ellos y presentad  
las conclusiones a la clase. 
 Yo   
 
Verduras/hortalizas 
 

   

 
Frutas 
 

 
 
 

  

 
Carne/pescado 
 

 
 
 

  

 
Lácteos 
 

 
 

  

 
Cereales/legumbres 

 
 
 

  

Creación de la profesora en prácticas 
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Anexo 5 -  Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa 

Uso da gramática de forma comunicativa através da interação escrita e oral 
 
1. Completa los consejos a continuación a la hora de hacer la compra poniendo los verbos en 

la forma correcta. 

 

� 1_____________ (no salir) de casa sin ver 

lo que necesitas y 2_____________ (hacer) 

una lista de la compra.  

 

� 3_____________ (ponerse) un límite. Al 

planificar una compra hay que conocer el 

presupuesto con el que se dispone. 

 
 

� 4_____________ (tener) pensados menús semanales de comidas, meriendas y cenas.  

� 5_____________ (no ser) impulsivo a la hora de acercarte al súper.  

 

� 6_____________ (fijarse) en el precio, pero 7_____________ (no sacrificar) calidad. 

 

� 8_____________ (aprovechar) las ofertas "Tres por dos", "segunda unidad a mitad de 

precio", "packs familiares", etc.  

 

� 9_____________ (preguntar) al vendedor, si vas con asiduidad al mismo establecimiento, 

pues él se habrá convertido en alguien de confianza y será quien mejor te asesore.  

 

� A la hora de pagar no 10_____________ (olvidar) los vales, bonos, cupones. Cuando se 

hace una compra, no es extraño acumular vales o puntos. 

 

2. Los consejos para ahorrar son los que más más se oyen en tiempo de crisis. Intenta 

descubrirlos relacionando los verbos con las frases a continuación. Utiliza el imperativo 

afirmativo o negativo según convenga. 

Usar comparar Hacer gastarse Ir 

ser contar Llamar Darle Comprar 

1. ______________________________ (usted) por móvil sin que sea necesario. 

2. ______________________________(vosotros) accesorios dificiles de combinar. 

3. ______________________________(tú) tus propios regalos. 

4. ______________________________(ustedes) tarjetas de crédito. 

5. ______________________________(vosotros) a pie o en bici a los lugares cercanos. 

6. ______________________________(tú) uso a la ropa que tienes. 

7. ______________________________(usted) los precios entre diferentes tiendas. 

8. ______________________________(contar) con dinero que aún no tienes. 

9. ______________________________(vosotros) ponderados a la hora de comprar. 

10. ______________________________(tú) mucho dinero en las rebajas. 
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3. Imagínate que tu mejor amigo/amiga se ha ido de viaje a Barcelona. Envíale un mensaje 

de correo electrónico (100-120 palabras) en el que le des algunos consejos para que no se 

pierda la cabeza en las rebajas. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Tu amigo ya ha recibido tu mensaje y decide llamarte por teléfono.  En parejas, 

representad vuestra conversación en clase. 
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Anexo 6 -  Grupo 11.ºL  - Unidad 6: Comercio 

 

Imagens em “Flashcards” distribuídos pelos alunos para descreverem  
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Anexo 7 -  Grupo: 11.ºL          Unidad 10: Vacaciones      Ficha de trabajo n.º6    
1.Asocia los siguientes lugares/puntos de interés turístico al respectivo país de Hispanoamérica. 

Lugares/puntos de interés turístico País 
 

1.Puerto Morelos 
2.Cancún 
3.Tulum 
4.Punta Cana 
5.La Habana 
6.Varadero 
7.Hacienda Buena Vista 
8.Castillo de S. Cristóbal 
9.El Pico Bolívar 
10.Los Roques 
11.La Isla Margarita 
12.Parque Nacional Canaima 
13.La Macarena 
14.Cascada La Periquera 
15.Laguna de Guatavita 
16.Machu Picchu 
17.Lago Titicaca 
18.Mar del Plata 
19. Cataratas de Iguazú 
20.Quebrada de Humahuaca 

 

a) Argentina____________________________ 

b)Venezuela_____________________________ 

c) 

México_______________________________ 

d) República Dominicana__________________ 

e) Colombia_____________________________ 

f) Perú_________________________________ 

g) Puerto Rico___________________________ 

 

 
 

Creación propia. Nombres obtenidos a partir de búsqueda en Internet. 
 

1. Lee la información que aparece a continuación y descubre el país. 
 

a) Es uno de los países que exporta más 
petróleo en todo el mundo. 
La mayoría de los pozos está en el Lago 
Maracaibo. 
________________________ 

d) La minería del cobre es muy importante 
en este país. Las exportaciones de cobre 
constituyen en la actualidad el 30% del total 
de exportaciones del país. 
________________________ 
 

 
b) Los nativos de este país son conocidos 
también como ticos. Este nombre se debe al 
empleo que hacen de los sufijos 
diminutivos en –ico en lugar de –ito o –illo. 
__________________________ 
 

 
e) Tiene dos lenguas oficiales: el español y el 
guaraní, una lengua amerindia. De hecho, la 
mitad de la población es bilingüe. 
 
_________________________ 

c) Es una gran potencia pesquera y el 
primer país productor de harina de pescado, 
que se utiliza para el alimento del ganado. 
El guano, excremento de aves marinas que 
se usa como abono, es también fuente de 
ingresos. 
 
___________________________ 

f) Su café es considerado uno de los de mejor 
calidad del mundo. La imagen internacional 
de este café es Juan Valdez, personaje creado 
por la Federación Nacional de Cafeteros de 
este país. 
 
________________________________ 

 
Adaptado de Español Lengua viva 2 – Libro del alumno 
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Anexo 8 - Grupo: 11.ºL           Unidad 6: Comercio        Ficha de trabajo n.º1      

 
1. Completa el diagrama con palabras relacionadas con el tema presentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiendas y productos 

2. ¿A qué se refieren las siguientes definiciones? 

a)  comprar especialmente el conjunto de los comestibles que se adquieren para el consumo 

diario:__________________________________ 

b) comprarse algo para uno mismo o un regalo para alguien:___________________________ 

3. Indica el lugar dónde están las personas que ves en las imágenes.  

 
 

En una__________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

comercio  

 

 

 

 

 



 

 

103 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 
 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

4. Contesta a la pregunta uniendo los elementos de la columna A con los de la columna B. 

¿Adónde vas si quieres comprar… 

Columna A Columna B 

a) flores? 1) a una pescadería. 

b) un jarabe? 2) a una tienda de informática. 

c) un chándal? 3) a una perfumería. 

d) una silla? 4) a una tienda de golosinas. 

e) un bolígrafo? 5) a una farmacia. 

f) una pulsera y un pañuelo? 6) a una joyería. 

g) pescado? 7) a una tienda de electrodomésticos. 

h) un reloj? 8) a una papelería. 

i) joyas? 9) a una floristería. 

j)  un perfume? 10) a una tienda de deporte. 

k) un ordenador? 11) a una tienda de muebles. 

l) golosinas? 12) a una relojería. 
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Anexo 9 - Grupo: 10.ºK           Unidad 7: A la mesa       Ficha de trabajo n.º7 
 

1-Lee el diálogo a continuación. Algunas partes del diálogo no están ordenadas. (¡Ahora español 1! – adaptado) 

Una cena entre amigos. 

Camarero: -Buenas tardes. 
Pepe: -Buenas tardes. ¿Puede traernos el menú, por favor? 
Camarero: -Sí. Aquí está. 
Luna: -¿Qué vais a pedir de primer plato? 
Pepe: -Yo quiero gambas al ajillo, calamares, pimientos de padrón y patatas bravas. 
Marisol: -¿Qué dices? ¿Es para todos? 
Pepe: -No, es solo para mí. No he merendado nada… Me estoy muriendo de hambre. 
Luna: -Yo no quiero nada picante porque me salen espinillas. 
Marisol: -Yo tampoco. ¿Pedimos una ensalada de tomate y queso con orégano para las dos? 
Luna: -Vale.  
Ángel: -Pues… Para mí… Mejillones a la catalana. 
Camarero: -¿Y para beber? 
Pepe: -Para mí una cerveza. 
Ángel: - Una jarra de sangría. 
Luna: - Para mí una botella de agua sin gas. Y del tiempo, por favor. 
Marisol: - Un zumo de naranja natural. 

 
1.1 – Ordena esta parte del diálogo. 
 
Marisol: - Yo quiero una merluza a la plancha.  
Luna: - ¡Comes con los ojos!  
Marisol: - ¡Claro! ¡Con todo lo que has comido!  
Luna: -¡Qué goloso!  
Camarero: -¿Qué van a tomar de segundo?  
Marisol: - Para mi amiga y para mí puede traernos dos rodajas de sandía.  
Luna: - Para mí puede ser ternera en su salsa.  
(…) (…)  
Ángel: -Pero… ¿no has dicho que estabas llenísimo?  
Camarero: -¿Es todo?  
Pepe: -Yo no voy a pedir nada. No me entra nada más. Estoy llenísimo.  
Marisol: -¿Y tú, Pepe, ¿qué vas a pedir?  
Ángel: -Yo quiero tarta casera.  
Camarero: -¿Qué van a tomar de postre?  
Pepe: -No, espere. Quería unas natillas.  
Ángel: -Yo voy a querer paella valenciana.  
Pepe: -Pues…euhh… es que para el postre ¡siempre hay sitio!  
 

1.2 Lee la última parte del diálogo. 

Pepe: -Por favor, ¿Puede traernos la cuenta? 
Camarero: -Sí. Se la traigo ahora mismo. ¿Cómo van a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? 
Pepe: -En efectivo. 
 

1.3 Completa el recuadro a continuación con expresiones del texto. 

Pedir el menú: Pedir algo de postre 

 

Pedir un plato: 

 

Pedir la cuenta: 

 

Pedir una bebida: 

 

Preguntar sobre la forma de pago: 

 

 



 

 

105 

 

Anexo 10 - Grupo: 10.ºK           Unidad 7: A la mesa       Ficha de trabajo n.º8   
 

En el restaurante 
 

1. Ordena las letras y forma la palabra correcta: 
 
a) sotreibuc:__________________________________ 

b) otalp:______________________________________ 

c) denetro:____________________________________ 

d) sevirllate:__________________________________ 

e) savo:______________________________________ 

f) telman:____________________________________ 

g) chucillo:___________________________________ 

h) sema:_____________________________________ 

i) dortene:___________________________________ 

j) llasi:______________________________________ 

 
creación de la profesora en prácticas 

2. Relaciona cada elemento de la lista presentada con una de las diferentes partes 
del menú. 
 

 
 

Endirecto.com 2 y ¡Ahora español 1! (adaptado) 
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Copiado de internet  - autoría de Jorge Gutiérrez Gamón  

 
3. En grupos de cuatro, elaborad un menú de un restaurante. Enseguida, escribid un 
diálogo en el restaurante y presentádselo en clase. 
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Anexo 11 - Grupo: 11.ºL           Unidad 7:  Vacaciones       
  

1- Junto con tu pareja, comenta los cómics que aparecen a continuación 
relacionándolos con las frases dadas. Dadle un título al segundo cómic y 
justificad vuestra sugestión. 

 

Adaptado de internet 

Frases 
 

“Las vacaciones consisten en no tener 
nada que hacer y disponer de todo el día 
para hacerlo.” 
 
Robert Orben 

“Nadie necesita más de unas vacaciones 
de que el que acaba de tenerlas.” 
 
 
Elbert Hubbard 
 

 
“La risa son unas vacaciones 
instantáneas.” 
 
Milton Berle 

 
“Lo mejor de las vacaciones es 
planearlas” 
 
Andrew A. Rooney. 

 
Adaptado de Endirecto.com.2 – libro de actividades 
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Anexo 12 -  11.ºL           Unidad 6: Comercio         
 

(Frases para comentar) 

 

 

Los consumidores modernos pueden identificarse con la fórmula siguiente: yo soy lo que tengo 
y lo que consumo.  

Erich Fromm. 

 
 

Nunca se puede conseguir bastante de lo que no es necesario para hacerte feliz. 

 Eric Hoffer (1902-1985), filósofo y escritor estadounidense 

 

 

 

 

En una sociedad de consumo hay, inevitablemente dos clases de esclavos, los prisioneros 
de la adicción y los presos de la envidia. 

 Ivan Rech (1926-2002) critico y pensador austriaco. 

 

 

 

Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar el dinero que no tenemos en cosas que 
no necesitamos, para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan. 

 Emile H. Gauvreay 
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Anexo 13 –  Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa 

 Roleta dos alimentos (jogo interativo - amostra)  
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Anexo 14 - Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa (amostra de jogo) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                         

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

     

   

 

 

   

 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

¿Qué dices si…  
 
 quieres expresar 
acuerdo con la frase: 
„Me gusta el 
chocolate.“ 
 

¿Qué dices si…  
 
quieres expresar 
desacuerdo con la 
frase:  
„No me gusta comer 
lentejas.“ 
 

¿Qué dices si…  
 
quieres preguntar  a 
alguien de qué forma 
pretende pagar la 
cuenta? 
 

¿Qué dices si…  
 
quieres hablar de 
tus gustos  con 
relación a frutas? 
 

¿Qué dices si…  
 
quieres hablar de tus 
gustos con relación a 
verduras y hortalizas? 
 

¿Qué dices si…  
     
quieres mencionar 
algunos platos 
típicos de los 
españoles?  
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Anexo 15 - Grupo: 11.ºL          Unidad 10: Vacaciones      Ficha de trabajo n.º1      
  
 
1. El texto que aparece a continuación pertenece a una canción pero no está en su 
formato original. Restaura el texto  y completa la canción según tu imaginación con una 
palabra o expresión. 
 
 Voy sobre el mar el sol 1)_____________________________ un día perfecto es no hay 

nada 2) ______________________________ es verano y voy a verte Apuesto a que irás 

que me 3)______________________________ y te pienso mientras voy al sur quiero 

correr contigo bajo 4)______________________________ y sueño solo a venir y estar 

ya frente a ti Fiesta bajo el sol, sol vacaciones son voy 

5)______________________________, espérame fiesta y 6)______________________________ 

vacaciones son vacaciones otra vez Y llegar a la playa 

7)______________________________sin parar y así nadar en el agua y disfrutar 

tostando mi 8)______________________________en la arena escuchándote entre olas 

voleibol, futbol vamos  a jugar sabes, sabes que voy 

9)______________________________. 

Formato original de la canción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado) 
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2. Escucha la canción y comprueba tus ideas. 

3. Haz una lista de palabras/expresiones de la canción que estén relacionadas con 
actividades de ocio en tiempos de vacaciones. 

Palabras/expresiones de la canción Actividades vacacionales 
 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

creación propia 
3. ¿Qué otro tipos de actividades sueles llevar a cabo en las vacaciones de verano para 
pasarlo de maravilla? Escribe una frase para cada uno de los verbos que aparecen a 
continuación y añade dos actividades con los respectivos verbos. 
disfrutar  

salir  

ir  

leer  

visitar  

vivir  

conocer  

hacer  

  

  

creación propia 
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Anexo 16 - Grupo: 11.º L           Unidad 6: Comercio        Ficha de trabajo n.º 2    
 

TEST 

 

¿Cómo eres de compras? 
 

¿Salir de compras es el mejor de 

tus sueños o tu peor pesadilla? 

 

Tu forma de ir de tiendas habla 

de ti. Haz el test y discute los 

resultados con tus compañeros. 

 

 

  

1. La última vez que has comprado ropa, ha sido… 
a) Una prenda que necesitabas. 

b) Una prenda que no necesitabas, pero que te vas a poner un montón. 

c) Una prenda carísima, pero que te queda genial. 

 

2. La cola del probador llega casi hasta la entrada de la tienda. 
a) Dejo las prendas en el primer sitio que puedo. Se me han quitado las ganas. 

b) Me intento probar la ropa, aunque sea en un espejo de la tienda. 

c) Aguanto el tiempo que haga falta en la cola; no me pienso quedar sin esa camiseta tan 

guay. 

 

3. ¿Tienes entre tu ropa algo sin estrenar hace meses? 
a) ¡Imposible! 

b) No, al poco tiempo lo estreno. 

c) Sí, y a veces hasta se me olvida que lo había comprado. 

 

4. Se te estropean los zapatos. ¿Qué haces? 
a) Los guardo en el armario. ¡Me da pena tirarlos! 

b) Los llevo al zapatero a ver si se pueden arreglar. 

c) ¡A zapatos muertos, zapatos nuevos! Los tiro y aprovecho para comprarme otros. 

 

5. ¿Sueles pasarte por las rebajas? 
a) No, con tanto lío de gente no encuentro tallas ni colores ni nada que me pueda gustar. 

b) Sí, compro lo que me gusta a precios más bajos. 

c) ¡Claro! A veces compro cosas que ni necesito, pero no me resisto. 
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Soluciones 

Mayoría a.: sufridor(a) 

Para ti, hasta comprar unos calcetines supone una decisión estresante. Ves lo de ir de 

compras como algo necesario pero ¡no apetecible! Eso hace que te sientas como pez fuera 

del agua en unos grandes almacenes. ¡Relájate y disfruta más! 

 

Mayoría b.: sensato(a) 

Te gustan las compras, ¿para qué negarlo? Pero tampoco hasta el punto de perder la cabeza 

por unos zapatos que después no volverás a usar. Las tiendas son uno más de los 

pasatiempos que tienes. Sigue así. 

 

Mayoría c.: tiendadicto(a) 

Lo tuyo con el ir de compras se define en dos palabras: ¡comprador compulsivo! Te conoces 

todas las tiendas de tu zona desde el escaparate hasta la última estantería y eres un(a) 

experto(a) en encontrar gangas. La parte “menos buena” es que a menudo compras por 

comprar y gastas demasiado tiempo, energía, y cómo no, dinero en ello.  ¡Aprovecha más 

los tesoros de tu armario! 

 
Fuente: Manual Contigo.es 10, Porto Editora 

 

Curiosidades… 

Hábitos de consumo de los jóvenes españoles 

 El Instituto Nacional del Consumo ha realizado estudios para conocer las pautas del 

comportamiento de los consumidores españoles de 14 a 29 años. 

 
 

 

5 

 

Según los estudios que se han realizado, los chicos son más consumistas que las chicas, pero 
ellas gastan la mitad de sus ingresos en ropa. En contra de la creencia generalizada, los 
chicos son más consumistas que las chicas, y se dejan influir más por cuestiones como la 
moda, las marcas o la publicidad. "El dato rompe clichés, pero es que los hábitos  de consumo 
de los jóvenes españoles han cambiado mucho en los últimos diez o quince años", según el 
profesor Manuel Martín Serrano, autor de la encuesta Juventud y Consumo presentada por el 
Instituto Nacional del Consumo. 

 

10 

La encuesta revela que los jóvenes destinan sus ingresos principalmente a la compra de 
vestuario (más de la mitad de su dinero) y la elección depende mucho de la "tribu" o grupo al 
que pertenecen, aunque esta influencia disminuye con la edad. A partir de los 24 años, los 
factores determinantes de la compra son ya siempre el precio y, en buena medida (un 79 %), 
la calidad.  

 

¿Y tú? ¿También destinas gran parte de tu dinero a la compra de vestuario o complementos? 

Justifica tu respuesta. Comparte tus ideas con tus compañeros de clase. Resúmelas en las 

líneas que aparecen a continuación. 
__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 17 -  Grupo 10.ºK  - Unidad 7: A la mesa 

1.Lee la expresión a continuación y explica su significado. 

  ¡Comes con los ojos! – significa que__________________________________________. 

2. Hay otros ejemplos de expresiones idiomáticas relacionadas con “comida” cuyo significado no puede 

tomarse a la letra. A continuación tienes algunos ejemplos. Léelos y descubre el verdadero significado de 

cada una de las expresiones, señalando la opción correcta. 

2.1.1. Tere se puso como un tomate cuando el profe le preguntó cómo se llamaba el primer día de  
clase. 

Es una chica… 
atrevida. 
vergonzosa. 
maleducada. 

2.1.2. A mí el deporte me importa un comino, lo mío son los videojuegos. 
Al chico el deporte… 

le encanta. 
le da igual. 
le fastidia. 

2.1.3. Chica, estás como un fideo. A ver si empiezas a comer mejor. 
La chica está… 

muy delgada. 
gordita. 
muy floja. 

 
2.1.4. ¿Qué quieres? ¡Vete a freír espárragos! 

María quiere que Sara… 
coma espárragos fritos. 
la deje en paz. 
la ayude en la cocina. 

2.1.5. Es la segunda vez que esto ocurre; alguien va a pagar el pato. Esta vez no me tocará a mí, os lo  
aseguro. 

Alguien va a quedarse con… 
las culpas de lo sucedido. 
la cuenta del restaurante. 
la compra del pato. 

3-  Lee de nuevo las expresiones idiomáticas del ejercicio anterior e Intenta descubrir su correspondiente 
en portugués. 

Español 
 

Portugués 

a) Ponerse como un tomate 
 

 

b) Importarle (a alguien) un comino. 
 

 

c) Estar como un fideo 
 

 

d) Irse a freír espárragos 
 

 

e) Pagar el pato  
 

Pasapalabra 8 – porto editora (adaptado) 
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Anexo 18  - Grupo: 11.ºL          Unidad 10: Vacaciones     Ficha de trabajo n.º2     
 

Anuncio: “Necesito España” 
1. Vas a ver  cuatro publicidades de promoción de España como destino turístico. Cada 
una de ellas representa un grupo de personas diferente. Ordena estos grupos de 
personas, siguiendo el orden de los anuncios. 
 
a) jóvenes (amigos)  

b) Asiáticos (parejas jóvenes)  

c) Familia (padre, madre e hijos)  

d) Tercera edad (pareja)  

 

2. Señala algunas de las cosas que un turista asocia a España. Identifica lo que veas 
1,2,3,4 de acuerdo con el anuncio en que aparece. 
Sagrada Familia  Ir  de compras  

Museo de la 

ciencia 

 Mezquita  

Playa  Camino de Santiago  

Montaña  Playa  

Flamenco  Las Ramblas  

Paella  La Giralda  

Alhambra  Museo del Prado  

Hacer Surf  Salir por la noche  

Jugar al Golf  Fútbol  

Tapas  Motociclismo  

 
 
4. ¿Cuáles de los elementos de la cultura española de la actividad anterior no conoces y 
te gustaría conocer? Elije uno de ellos y haz una búsqueda en Internet. En la próxima 
clase entrégale a tu profesora en una hoja la información que hayas obtenido y las 
razones para tu elección. 
 
 
Adaptado de Mochila 7 – Guía del profesorado 
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Anexo 19 - Grupo: 10.ºK           Unidad 7: A la mesa       Ficha de trabajo n.º3     
 

Gastronomía española – presentación en  PowerPoint 
1. Mientras visualizas la presentación sobre gastronomía española, realiza los ejercicios que 
aparecen a continuación. 
1.1- Rellena el recuadro. 
Hora Comida ¿Qué comen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
1.2- Pon  ejemplos para cada una de las siguientes opciones. 

Platos típicos Tapas Postres 
1. 1. 1. 

 
2. 
 

2. 2. 

3. 
 

3. 3. 

4. 
 

4. 4. 

5. 
 

5. 5. 

 
 

Creación de la profesora en prácticas. 

2. ¿Qué opinas acerca de la gastronomía española? Elige lo que te parece más adecuado según 
lo que has visto/leído. 

1. La gastronomía española es muy variada. 
2. Los españoles comen mucha comida sabrosa. 
3. Los platos típicos de los españoles son muy sabrosos. 
4. Las tapas me parecen muy ricas. 
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5. Me gustan mucho los postres. 
6. Las comidas españolas contienen muchos nutrientes. 
7. Los españoles comen mucho. 
8. En la gastronomía española los alimentos tienen que ser muy bien cocinados. 

 
2.1. Observa las palabras en negrita y completa la tabla que aparece a continuación. 

Muy Mucho/a/os/as* 
 
Se utiliza antes de__________________ 
y______________________________. 
 
Ejemplo(s):_______________________ 
 
________________________________ 
 

 
Se utiliza después de____________________ 
y antes de_____________________. 
 
Ejemplo(s):_________________________ 
 
__________________________________ 

 
*Nota: Excepciones: mucho + comparativos (mejor, peor, mayor,  menor, más, menos, antes o después) 
 
Ej.: Los españoles ingieren mucho más aceite de oliva 
que los ingleses. 
 
Ej. :Los alemanes comen muchas menos patatas que 
los españoles. 
 

 
Ej.: Me duché mucho antes/después del desayuno. 
 
 
Ej.: Los españoles comen mucho mejor que los 
franceses. 
 
 

Creación de la profesora en prácticas. 

2.2. Completa el texto con muy o mucho/a/os/as. 
A Felipe le gustan a) ____________________ los calamares a la plancha, pero tienen que estar 
b)____________________ calientes. Cuando tiene c) ________________sed, el agua es la 
mejor opción. También le gustan las patatas fritas, sobre todo si están 
d)____________________ crujientes y e)____________________ saladas, pero no le gusta f) 
____________________ la sopa. De postre, si hace g) ____________________ calor, Felipe 
come h)____________________ helados, sin embargo la fruta es i)____________________ 
rica, por eso come j)____________________ fruta también. 
Felipe es k)_______________________ comilón y come l)______________________  más que 
su hermano. 

Endirecto.com1 – endirecto actividades página 46 (adaptado). 

 
3. ¿Conoces a alguien que haya probado ya algún plato típico de España? Escribe un pequeño 
texto sobre tus hábitos alimenticios. Debes referir cuántas comidas haces al día, dónde comes, lo 
que te gusta/no te gusta comer, si crees que tienes una alimentación equilibrada, etc… 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Anexo 20 - Grupo: 11.ºL          Unidad 10: Vacaciones       
 
 
Mientras observas las presentaciones de tus compañeros completa las tablas y elige el 
mejor destino para iros de vacaciones juntos. 

 
Grupo 1 Puntuación            (1-10 

puntos) 
Destino  

 
 

Transporte  
 

 

Alojamiento  
 

 

Paisajes  
 

 

Diversión  
 

 

 
Grupo 2 Puntuación    (1-10 puntos) 

Destino  
 

 

Transporte  
 

 

Alojamiento  
 

 

Paisajes  
 

 

Diversión  
 

 

 
Grupo 3 Puntuación    (1-10 puntos) 

Destino  
 

 

Transporte  
 

 

Alojamiento  
 

 

Paisajes  
 

 

Diversión  
 

 

 


