
2º CICLO 
MESTRADO EM PORTUGUÊS LÍNGUA SEGUNDA/LÍNGUA ESTRANGEIRA 

  

Prática das Subcompetências Orais para o 
Desenvolvimento da Competência Comunicativa em 
Situações da Vida Quotidiana: Estudo de caso na 
Universidade de Valência 
 
Daniel André Marques Ferreira 
 

M 
 2019 
 
 



 

Daniel André Marques Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prática das Subcompetências Orais para o Desenvolvimento da 

Competência Comunicativa em Situações da Vida Quotidiana: 

Estudo de caso na Universidade de Valência 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira, 

orientado pela Professora Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte e coorientado 

pela Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira Renna de Carvalho 

Orientadora de Estágio, Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira Renna de Carvalho 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 

setembro de 2019 



 

 



 

Prática das Subcompetências Orais para o Desenvolvimento da 

Competência Comunicativa em Situações da Vida Quotidiana: 

Estudo de caso na Universidade de Valência 

 

 

Daniel André Marques Ferreira 

 

 

Relatório realizado no âmbito do Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira, 

orientado pela Professora Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte e coorientado 

pela Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira Renna de Carvalho 

Orientadora de Estágio, Professora Doutora Ângela Cristina Ferreira Renna de Carvalho 

 

 
 

Membros do Júri 
 

 

Professora Doutora Isabel Margarida Ribeiro de Oliveira Duarte  

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

Professor Doutor Rogelio Ponce de León Romeo 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

Professora Doutora Maria de Fátima da Costa Outeirinho 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

 

Classificação obtida: 18 valores 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

vii 

Sumário 

 

Declaração de Honra ........................................................................................................ x 

Agradecimentos ............................................................................................................... xi 

Resumo ........................................................................................................................... xii 

Resumen ........................................................................................................................ xiii 

Abstract .......................................................................................................................... xiv 

Índice de figuras ............................................................................................................. xv 

Índice de gráficos ........................................................................................................... xvi 

Índice de quadros .......................................................................................................... xvii 

Lista de abreviaturas e siglas ....................................................................................... xviii 

Introdução ......................................................................................................................... 1 

I. Estudo Teórico .............................................................................................................. 4 

1. O ensino comunicativo de línguas estrangeiras ........................................................ 4 

2. A competência comunicativa .................................................................................. 14 

3. As subcompetências comunicativas orais ............................................................... 19 

3.1. Compreensão oral ................................................................................................ 21 

3.1.1. Caraterísticas ................................................................................................. 22 

3.1.2. Estratégias ..................................................................................................... 26 

3.1.3. Tratamento didático ....................................................................................... 29 

3.1.4. Seleção de materiais orais ............................................................................. 30 

3.1.5. Atividades ...................................................................................................... 33 

3.1.5.1. Caraterísticas .............................................................................................. 33 

3.1.5.2. Tipos ........................................................................................................... 36 



 

viii 

3.2. Expressão oral ...................................................................................................... 42 

3.2.1. Caraterísticas ................................................................................................. 43 

3.2.2. Estratégias ..................................................................................................... 45 

3.2.3. Tratamento didático ....................................................................................... 48 

3.2.4. Atividades ...................................................................................................... 49 

3.2.4.1. Caraterísticas .............................................................................................. 50 

3.2.4.2. Tipos ........................................................................................................... 53 

3.2.5. Avaliação e tratamento de erros .................................................................... 59 

4. O aluno de iniciação (A1) ....................................................................................... 62 

II. Estudo de Caso ........................................................................................................... 67 

1. Enquadramento Letivo ............................................................................................ 70 

1.1. Contextualização do estágio ............................................................................. 70 

1.2. Caraterização do público-alvo .......................................................................... 71 

1.3. Opções metodológicas e objetivos ................................................................... 76 

2. Prática Letiva .......................................................................................................... 79 

2.1. Curso Livre de Práticas de Conversação .......................................................... 79 

2.2.  Propostas didáticas .......................................................................................... 80 

2.2.1. Sessão 1 ......................................................................................................... 81 

2.2.2. Sessão 2 ......................................................................................................... 83 

2.2.3. Sessão 3 ......................................................................................................... 84 

2.2.4. Sessão 4 ......................................................................................................... 86 

2.2.5. Sessão 5 ......................................................................................................... 88 

2.2.6. Sessão 6 ......................................................................................................... 89 

2.2.7. Sessão 7 ......................................................................................................... 91 

2.2.8. Sessão 8 ......................................................................................................... 92 

3. Análise dos resultados obtidos ................................................................................ 94 

3.1. Avaliação da prática letiva na perspetiva dos alunos ....................................... 94 

3.2. Comentário crítico-reflexivo à prática letiva ................................................... 98 

Considerações Finais .................................................................................................... 102 



 

ix 

Referências bibliográficas ............................................................................................ 105 

Anexos .......................................................................................................................... 111 

Anexo 1 – Questionário 1 ......................................................................................... 111 

Anexo 2 – Sessão 1 (PowerPoint) ............................................................................. 113 

Anexo 3 – Sessão 1 (Ficha de Exercícios) ................................................................ 122 

Anexo 4 – Sessão 2 (PowerPoint) ............................................................................. 124 

Anexo 5 – Sessão 2 (Folha de Exercícios) ................................................................ 134 

Anexo 6 – Sessão 3 (PowerPoint) ............................................................................. 136 

Anexo 7 – Sessão 3 (Folha de Exercícios) ................................................................ 143 

Anexo 8 – Sessão 4 (PowerPoint) ............................................................................. 145 

Anexo 9 – Sessão 4 (Ementa) ................................................................................... 155 

Anexo 10 – Sessão 5 (PowerPoint) ........................................................................... 157 

Anexo 11 – Sessão 5 (Folha de Exercícios) .............................................................. 165 

Anexo 12 – Sessão 6 (PowerPoint) ........................................................................... 167 

Anexo 13 – Sessão 6 (Folha de Exercícios) .............................................................. 178 

Anexo 14 – Sessão 6 (Flashcards) ............................................................................ 180 

Anexo 15 – Sessão 7 (PowerPoint) ........................................................................... 183 

Anexo 16 – Sessão 7 (Folha de Exercícios) .............................................................. 190 

Anexo 17 – Sessão 8 (PowerPoint) ........................................................................... 192 

Anexo 18 – Sessão 8 (Folha de Exercícios) .............................................................. 199 

Anexo 19 – Questionário 2 ....................................................................................... 201 

Anexo 20 – Certificado ............................................................................................. 203 

Anexo 21 – Calendarização letiva ............................................................................ 204 

 



 

x 

Declaração de Honra 
 
 
Declaro que o presente relatório de estágio é de minha autoria e não foi utilizado 

previamente noutro curso ou unidade curricular, desta ou de outra instituição. As 

referências a outros autores (afirmações, ideias, pensamentos) respeitam 

escrupulosamente as regras da atribuição, e encontram-se devidamente indicadas no texto 

e nas referências bibliográficas, de acordo com as normas de referenciação. Tenho 

consciência de que a prática de plágio e auto-plágio constitui um ilícito académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, setembro de 2019 

 

Daniel André Marques Ferreira



 

xi 

Agradecimentos 
 

 

 À Professora Doutora Isabel Margarida Duarte, minha orientadora, pelo apoio e 

incentivo constantes à conclusão deste trabalho. 

 À Professora Doutora Ângela Carvalho, minha orientadora de estágio, pelas 

sugestões atentas e sempre pertinentes. 

 À Professora Doutora Rosa Álvarez e Prof.ª Dra. Adriana Soromenho pelas boas-

vindas na Universidade de Valência. 

 Ao meu irmão, Paulo. Aos meus pais, Matilde e Carmindo.  

 À Cátia, à Jaquelina e à Sandrine pela amizade que se prolonga no tempo. 

 Ao Aoran, à Elena, à Inês e à Marlene, meus colegas de mestrado, pela amizade e 

companheirismo.  

 Ao Rafael, por tudo que nem tenho palavras. 

 Aos meus alunos na Universidade de Valência pela colaboração nesta 

investigação.  

  



 

xii 

Resumo 
 

 No âmbito do estágio pedagógico do Mestrado em Português Língua 

Segunda/Língua Estrangeira que, ao abrigo do programa de mobilidade europeia Erasmus 

+ Estágios, se realizou na Faculdade de Filologia, Tradução e Comunicação, da 

Universidade de Valência (Espanha), este relatório descreve um estudo de caso cujo 

público-alvo contemplou alunos de iniciação de Português Língua Estrangeira, em 

contexto de não-imersão. Neste enquadramento, no decurso da prática letiva pretendeu-

se, sobretudo, averiguar a pertinência da lecionação de aulas extracurriculares de práticas 

de conversação como complemento às aulas curriculares frequentadas pelo público-alvo, 

com foco na prática das subcompetências orais de comunicação, designadamente a 

compreensão e expressão para situações comuns da vida quotidiana. Para este efeito, a 

partir dos princípios metodológicos do Ensino Comunicativo de Línguas, criou-se o 

designado Curso Livre de Práticas de Conversação, cuja lecionação abrangeu uma 

amostra de vinte e quatro alunos. De antemão, perante os resultados obtidos nesta 

investigação, a criação deste tipo de iniciativas revelou-se uma mais-valia, sobretudo, 

tendo em vista o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos, 

proporcionando-lhes uma oportunidade a mais para o exercício da oralidade na língua-

alvo. 

 

 

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, ensino comunicativo, competência 

comunicativa, compreensão oral, expressão oral. 
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Resumen 
 

En el ámbito de las prácticas pedagógicas del Máster en Portugués Lengua 

Segunda/Lengua Extranjera que, bajo el programa de movilidad europea Erasmus + 

Prácticas, se llevó a cabo en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, 

Universidad de Valencia (España), este informe describe un estudio de caso cuyo público 

objetivo incluyó un grupo de estudiantes de Portugués Lengua Extranjera de nivel A1 en 

un contexto de no inmersión. En este entorno y en el ejercicio de la práctica docente, se 

pretendía, sobre todo, verificar la pertinencia de la enseñanza de clases extracurriculares 

de prácticas de conversación como complemento de las clases curriculares a las que 

asistía el público objetivo, con enfoque en la práctica de subcompetencias de 

comunicación oral, es decir, la comprensión y expresión en situaciones comunes de la 

vida cotidiana. Para este propósito, basado en los principios metodológicos de la 

Enseñanza Comunicativa de Lenguas, se creó el llamado Curso Livre de Práticas de 

Conversação, englobando veinticuatro estudiantes. De antemano, según los resultados 

obtenidos en esta investigación, la creación de dichas iniciativas ha demostrado ser una 

ventaja, especialmente en vista del desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes, ofreciéndoles una oportunidad extra para la práctica efectiva de la oralidad, 

utilizando la lengua-meta. 

 
 
Palabras clave: Portugués Lengua Extranjera, enseñanza comunicativa, competencia 

comunicativa, comprensión oral, expresión oral.   
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Abstract 
 

Within the scope of the Master in Teaching Portuguese as a Second Language/Foreign 

Language and, in particular, the teaching practice that, under the Erasmus + Traineeships 

European mobility programmes, was held at the Faculty of Philology, Translation and 

Communication of the University of Valencia (Spain), this report describes a case study 

whose target audience included A1 level Portuguese as a Foreign Language learners in a 

non-immersion context. According to this background, the performance of the teaching 

practice was intended, above all, to verify the pertinence of the implementation of 

extracurricular classes of conversation practices as a complement to the curricular classes 

attended by the target audience, focusing on the practice of oral communication sub 

competences, namely the comprehension and expression for common situations of 

everyday life. For this purpose and based on the methodological principles of 

Communicative Language Teaching, the so-called Curso Livre de Práticas de 

Conversação was created in order to provide learners with more opportunities for oral 

comprehension and expression, covering twenty-four students. Beforehand, given the 

results obtained in this research, the creation of such initiatives has proved to be an 

advantage, especially when it comes to the student’s development of communicative 

competences, providing them with an additional opportunity for the effective practice of 

speaking skills using the foreign language. 

 

 

Keywords: Portuguese as a foreign language, communicative teaching, communicative 

competence, listening comprehension, oral expression. 
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Introdução 
 

O ensino de uma língua estrangeira implica equacionar com clareza 

quais as finalidades que com ele queremos atingir, para que 

aprendam os estudantes essa língua. Como sabemos, há́ ensino da 

língua para fins específicos, isto é, com frequência, os alunos 

querem conhecer uma língua por motivos muito focados, práticos 

e pontuais. Podem aprender, e pensando agora, especificamente, no 

português, Português para turismo, Português para fins 

económicos, Português para juristas, etc. Mas, para a grande 

generalidade dos aprendentes de uma língua estrangeira, o objetivo 

central da aprendizagem dessa língua é poderem comunicar através 

dela e com ela. (Duarte, 2015, p. 56) 

 

 O relatório em apreço surge no âmbito do estágio de iniciação à prática letiva do 

Mestrado em Português Língua Segunda/Língua Estrangeira, realizado na Faculdade de 

Filologia, Tradução e Comunicação, da Universidade de Valência (Espanha), no 1º 

semestre, do ano letivo 2018/2019, ao abrigo do programa de mobilidade europeia 

Erasmus + Estágios. 

 Este estudo de caso visou a prática das subcompetências orais, designadamente a 

compreensão e a expressão, para o desenvolvimento da competência comunicativa em 

situações da vida quotidiana, tendo como público-alvo vinte e quatro alunos de iniciação 

de Português Língua Estrangeira (PLE), em contexto de não-imersão, guiando-se pela 

questão de investigação que se segue:  

 

Pode a lecionação de aulas extracurriculares de práticas de conversação, em 

articulação com as aulas curriculares de PLE e respetivos conteúdos 

programáticos, incentivar a prática e o desenvolvimento das competências 

comunicativas orais dos alunos? 
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Assim, a partir da aplicação de uma abordagem comunicativa de ensino, orientada 

para a ação, como descrita pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR) (Conselho da Europa, 2001), a intervenção letiva teve como objetivo genérico o 

teste à eficácia da implementação de aulas extracurriculares de práticas de conversação 

como complemento às aulas curriculares frequentadas pelo público-alvo. Mais ainda, em 

concordância com os pressupostos teóricos que sustentam este estudo de caso, teve-se em 

vista a prática da compreensão e expressão orais para situações típicas da rotina 

quotidiana, tanto em registos formais como informais e, consequentemente, averiguar se 

a realização de atividades de compreensão prévias à expressão auxilia a comunicação 

efetiva dos alunos.  

Não por acaso, como se lê na citação de abertura, a maioria dos aprendentes de 

uma língua estrangeira (LE) tem como objetivo primeiro ser capaz de comunicar na e pela 

língua que aprende (Duarte, 2015). No entanto, dir-se-ia que, em alguns casos, o contexto 

de não-imersão pode não facilitar a prática efetiva da oralidade. Inclusive, dado o restrito 

contacto com a língua-alvo, circunscrito ao espaço e ao tempo da sala de aula, muitas 

vezes, não se assegura uma plena aquisição das competências de comunicação. Por isto, 

no âmbito da prática letiva efetivada na Universidade de Valência, a criação e lecionação 

do designado Curso Livre de Práticas de Conversação revelou-se, desde logo, uma 

oportunidade para a superação deste tipo de obstáculos. 

Assim, o presente estudo de caso partiu da constatação das necessidades 

específicas do público-alvo abrangido, a partir da observação de aulas curriculares de 

PLE, numa única turma de mais ou menos cinquenta alunos, onde se verificou a carência 

de momentos de oralidade em aula. Nesta situação, como se supõe, o período de quatro 

horas semanais de aula, para muitos o único momento de contacto efetivo com a língua-

alvo, revelar-se-ia, porventura, insuficiente. Mas, como se testemunhou, a dinamização 

de aulas extracurriculares de práticas de conversação, em articulação com as aulas 

curriculares de PLE e respetivos conteúdos programáticos, com grupos mais reduzidos 

de alunos, permite, à partida, uma melhoria em continuum das competências 

comunicativas orais dos alunos. 

 Posto isto, quanto à sua organização, este relatório divide-se entre estudo teórico 

(parte I) e estudo de caso (parte II).  
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 Na parte I, expõem-se alguns argumentos teóricos de suporte à implementação do 

projeto de intervenção letiva que origina o estudo de caso em vista. O capítulo 1 debruça-

se sobre o ensino comunicativo de línguas estrangeiras contrapondo-o a outras 

metodologias de ensino, tais como o tradicionalista Método Gramática-Tradução ou o 

Método Áudio-Lingual. O capítulo 2 dedica-se ao tratamento do conceito de competência 

comunicativa. O capítulo 3 versa sobre as subcompetências comunicativas orais, 

designadamente a compreensão e a expressão. Por fim, no capítulo 4, traça-se o perfil do 

aluno de iniciação (A1), sobretudo baseado nos descritores de desempenho relativos às 

subcompetências orais de comunicação em estudo, a partir, entre outras orientações, do 

QECR (Conselho da Europa, 2001).  

 Na parte II, descreve-se a prática letiva concretizada na Universidade de Valência. 

No capítulo 1, enquadra-se o estágio pedagógico e carateriza-se o público-alvo deste 

estudo de caso. Depois, lê-se uma exposição das opções metodológicas tomadas e 

objetivos de trabalho. O capítulo 2 consagra-se à exposição do projeto de intervenção 

letiva, nomeadamente a criação do designado Curso Livre de Práticas de Conversação, 

seguindo-se o relato das experiências letivas e respetivas propostas de didatização. No 

final, o capítulo 3 contempla uma análise dos resultados obtidos neste estudo, tanto na 

perspetiva do público-alvo, a partir da análise dos inquéritos aplicados, como na 

perspetiva do estagiário, a partir do comentário crítico-reflexivo sobre a experiência 

letiva. 

 Em desfecho, são realçados os pontos fortes do trabalho realizado e, inclusive, as 

suas limitações, abrindo-se algumas perspetivas para a continuação desta investigação. 
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I. Estudo Teórico 
 

1. O ensino comunicativo de línguas estrangeiras 
 

Perhaps the majority of language teachers today, when asked to 

identify the methodology they employ in their classrooms, mention 

“communicative” as the methodology of choice. However, when 

pressed to give a detailed account of what they mean by 

“communicative”, explanations vary widely. (Richards, 2006, p. 2) 
 

 Sensivelmente nos últimos cinquenta anos a visão que temos sobre o ensino-

aprendizagem de LE alterou-se significativamente e, entre outras renovações, a promoção 

do Ensino Comunicativo de Línguas (na designação inglesa, Communicative Language 

Teaching) protagonizou uma mudança de paradigma no âmbito da Didática de Línguas. 

Divulgado em meados dos anos 70 do século XX, a abordagem comunicativa de ensino 

continua a exercer a sua influência na prática letiva de LE até aos dias de hoje. No entanto, 

como se lê em epígrafe, ainda que a maioria dos professores de LE categorize como 

comunicativa a metodologia aplicada nas suas aulas, quando desafiados a explicitar o que 

significa uma aula comunicativa, as explicações são um tanto variáveis.  

 O ensino de LE, como proposto em Communicative Language Teaching Today, 

de Jack C. Richards (2006), pode ser agrupado em três fases, designadamente: 1) 

metodologias tradicionais (em vigor até finais dos anos 60); 2) ensino comunicativo de 

línguas clássico (datado entre os anos 70 e os anos 90); 3) ensino comunicativo de línguas 

na atualidade (datado entre finais dos anos 90 e os dias de hoje).   

 Entre as metodologias tradicionais, distingue-se o Método Gramática-Tradução 

(Grammar-Translation Method) ou Método Clássico (Classic Method)1. A metodologia 

baseava-se na crença de que uma LE poderia ser aprendida exclusivamente a partir da 

exposição e da repetição (i.e., pela memorização de regras e pela sua utilização na 

 
1 A designação Método Clássico deve-se à aplicação da metodologia ao ensino das Línguas Clássicas, 

nomeadamente o Grego e o Latim. 
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resolução de exercícios regulares, sobretudo de tradução). Dava-se ênfase às 

correspondências entre a língua materna (LM) e a LE, pois acreditava-se que o estudo das 

regras gramaticais da LE facilitaria a compreensão das regras gramaticais da LM. Assim, 

como frisado por Larsen-Freeman & Anderson (2011, p. 11), “it was recognized that 

students would probably never use the target language, but the mental exercise of learning 

it would be beneficial anyway”.  

 Neste seguimento, o exercício da tradução e retroversão (i.e., da LM para a LE e 

da LE para a LM) era visto como uma aptidão decisiva para o êxito dos alunos, segundo 

os pressupostos do Método Gramática-Tradução (MGT). Por esta via, a leitura de textos 

literários na língua-alvo era um objetivo-chave da metodologia, privilegiando-se a língua 

erudita em detrimento da língua coloquial. Deste modo, a leitura e a escrita são vistas 

como as competências basilares do MGT e, no oposto, a oralidade não era minimamente 

valorizada. Na perspetiva dos alunos, a comunicação quase não existia na sala de aula. 

No caso, “[m]ost of the interaction in the classroom is from the teacher to the students”, 

pelo que “[t]here is little student initiation and little student-student interaction” (idem, p. 

18). 

 Todavia, esta realidade viria a alterar-se com o surgimento do Método Direto 

(Direct Method). Enquanto que o MGT se baseava quase em exclusivo no ensino das 

regras gramaticais e, por conseguinte, no exercício da tradução, o Método Direto (MD) 

introduziu a prática da oralidade na aula de LE. Inclusive, à época, esta foi uma das razões 

para a popularidade da nova metodologia. O propósito de aprender uma LE passou a 

integrar a comunicação na língua-alvo, evitando-se o uso da LM. Em suma, como 

sublinhado por Larsen-Freeman e Anderson (idem, p. 23), “[t]he Direct Method receives 

its name from the fact that meaning is to be conveyed directly in the target language 

through the use of demonstration and visual aids, with no recourse to the students’ native 

language”.  

 Assim, em evidente oposição ao MGT, o MD circunscrevia-se a uma regra clara: 

a rejeição da prática da tradução ou retroversão. Neste seguimento, o currículo dos cursos 

passou a adotar uma organização temática que não obedecia a uma programação 

estritamente guiada pelos tópicos gramaticais em si mesmos. Portanto, aprender uma 

outra língua passou a incluir mais do que conhecimentos gramaticais, abrangendo outros 
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aspetos da língua-alvo, nomeadamente aspetos culturais que não somente a Literatura e 

as Belas-Artes, como proposto pelo tradicionalista MGT. Quanto à ocorrência de erros, o 

MD, ao contrário do MGT, que via o erro como algo a ser evitado a todo o custo, reforçou 

a ideia de autocorreção. Inclusivamente, o MD veio oferecer ao aluno uma atividade mais 

dinâmica, pelo que a interação na sala de aula realizava-se tanto na sequência professor-

aluno como na sequência aluno-professor. 

 Do mesmo modo que o MD, o subsequente Método Áudio-Lingual (Audio-

Lingual Method), que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, seguiu igualmente uma 

perspetiva mais comunicativa, partilhando em muito os pressupostos da metodologia 

prévia (entre outros aspetos, a prática de registos comunicativos mais úteis para a rotina 

quotidiana). Todavia, enquanto que o primeiro frisa a aquisição do léxico a partir da 

exposição ao seu uso em situações concretas, o novo método opta pela aquisição de léxico 

a partir do uso de padrões gramaticais. Além disso, de acordo com o Método Áudio-

Lingual (MAL), o professor deveria ser para o aluno um modelo de falante da língua-

alvo, uma vez que “[b]y listening to how it is supposed to sound, students should be able 

to mimic the model” (idem, p. 42).  

 Não obstante, o ato de aprender uma LE relacionava-se intrinsecamente com a 

formação de hábitos e o aprendente deveria estar apto para uma resposta imediata2. Nesta 

sequência, quanto ao erro, um tanto como o MGT, este deveria ser evitado. Segundo o 

MAL, o erro deveria ser corrigido de imediato, evitando a formação de maus hábitos. 

Esta realidade, como se atestou previamente, difere do MD que valorizava a autocorreção. 

No entanto, o MAL trouxe consigo alguns aspetos pedagógico-didáticos aplicados ainda 

nos dias de hoje, nomeadamente o reforço positivo dirigido aos alunos e a função do 

professor enquanto orientador do processo de ensino-aprendizagem. 

 Em síntese, a vertente mais tradicionalista de ensino, protagonizada pelo MGT, 

pressupunha que aprender uma LE passava forçosamente pela memorização de regras 

gramaticais e de extensos reportórios lexicais. Primeiro, dava-se a exposição da gramática 

e, de seguida, incentivava-se a sua prática em exercícios fechados em si mesmos, não 

integrando a promoção da comunicação como objetivo inerente. Mais tarde, apesar de 

 
2 Larsen-Freeman & Anderson (2011, p. 45), para esta situação, fazem referência  ao termo inglês overlearn. 
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redirecionados para a oralidade na sala de aula, o MD e, sobretudo, o MAL, previa que 

aprender uma língua correspondia ao conhecimento de padrões linguísticos e, 

consequentemente, à sua reprodução exata na situação apropriada, por analogia. No 

entanto, como se provou a seu tempo, a acumulamento de conhecimentos sobre uma 

língua não constitui, à partida, uma garantia quanto ao seu uso efetivo.  

 Widdowson (2001, pp. 18-19), a este propósito, em Teaching Language as 

Communication, escreve:  

 

Knowing a language is often taken to mean having a knowledge of a correct usage 

but this knowledge is of little utility on its own: it has to be complemented by a 

knowledge of appropriate use. A knowledge of use must of necessity include a 

knowledge of usage but the reverse is not the case: it is possible for someone to 

have learned a large number of sentence patterns and a large number of words 

which can fit into them without knowing how they are actually put to 

communicative use. 

 

 Ora, a aquisição de conhecimentos sobre a estrutura de uma língua constitui 

somente uma das habilidades necessárias para o seu uso efetivo, que envolve muito mais 

do que o controlo de regras gramaticais e as suas respetivas exceções. Daí que não se 

estranhe quando se ouve alguém dizer que estudou durante muitos anos uma língua, mas 

que não é capaz de a usar (sobretudo, na oralidade). Isto porque, durante muito tempo, 

assumiu-se que a partir do conhecimento dos aspetos mais formais da língua-alvo, o 

aprendente seria capaz de aplicá-los, a posteriori, na comunicação. Mas, em verdade, 

“[t]he evidence seems to be that learners who have acquired a good deal of knowledge of 

the usage of a particular language find themselves at a loss when they are confronted with 

actual instances of use” (idem, p. 19).  

 Mais à frente, Widdowson (ibidem) atesta a pertinência da aplicação do que hoje 

se designa comummente por Ensino Comunicativo de Línguas (ECL).  

 

The teaching of usage does not appear to guarantee the learning of usage since the 

latter is represented as a necessary part of the former. This being so, it would seem 



 

8 

to be sensible to design language teaching courses with reference to use. This does 

not mean that exercises in particular aspects of usage cannot be introduced where 

necessary; but these would be auxiliary to the communicative purposes of the 

course as a whole and not introduced as an end in themselves. 

  

 Muito sumariamente, com o advento das abordagens comunicativas de ensino, a 

aula de línguas modifica as suas dinâmicas, privilegiando um ensino muito mais indutivo 

do que dedutivo, com foco no caráter comunicativo da língua. Neste âmbito, como se lê 

na abertura de Communicative Language Teaching – An introduction, de Littlewood 

(2010, p. 1), “[o]ne of the most characteristic features of communicative language 

teaching is that it pays systematic attention to functional as well as structural aspects of 

language, combining these into a more fully communicative view”. Na perspetiva do 

ECL, a língua-alvo constitui-se como veículo para a comunicação na sala de aula e não 

meramente como objeto de estudo. Assim, ao invés da realização de exercícios 

estritamente mecânicos, onde a língua é tanto o objeto como a finalidade, a prática 

comunicativa de ensino coloca a sua ênfase num uso mais significativo da língua. Nestas 

circunstâncias, a prática em aula da língua-alvo leva em consideração tanto as 

necessidades linguísticas como as expectativas e/ou interesses dos alunos, numa clara 

oposição aos métodos mais tradicionais. 

 Christiano (2017, p. 82)3, em traços gerais, descreve estas práticas mais 

tradicionalistas na sala de aula: 

  

Partia-se do princípio de que todos os alunos presentes em aula queriam aprender 

a língua e, logo, deviam simplesmente executar todas as tarefas que lhes fossem 

passadas pelo professor. Os exercícios de língua iam sendo propostos mais com 

base nas caraterísticas gramaticais da língua do que no interesse dos alunos. 

Copiar inúmeras vezes as conjugações, repetir muitas vezes uma frase ou palavra, 

memorizar tabelas com preposições, preencher lacunas com um elemento 

 
3 Tanto neste trecho como em outros da mesma autoria, optou-se pela preservação da ortografia na norma 

do Português do Brasil.  
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gramatical em falta (que é dado entre parênteses), são todas atividades bastante 

correntes oriundas dos métodos de ensino de língua mais antigos. Estas não são, 

em si, atividades comunicativas. 

 

 Estes tipos de atividades não têm em si a promoção da comunicação como 

objetivo intrínseco, mas não são, por isso, inadequadas. Tecnicamente, os seus propósitos 

são outros, ainda que não comunicativos4. Ao contrário de outras estratégias5 de ensino-

aprendizagem, o ECL entende que a usabilidade da língua não se circunscreve ao 

manuseio de regras gramaticais e reportórios lexicais. Estes são agora o meio e não uma 

finalidade em si no processo de ensino-aprendizagem de uma LE. Deste modo, como 

atenta Littlewood (2010, p. 4), “[t]he most efficient communicator in a foreign language 

is not always the person who is best at manipulating its structures”. Pelo contrário, 

 

[i]t is often the person who is most skilled at processing the complete situation 

involving himself and his hearer, taking account of what knowledge is already 

shared between them (e.g. from the situation or from the preceding conversation), 

and selecting items which will communicate his message effectively. (ibidem) 
 

 Numa perspetiva mais abrangente, o ECL visa o desenvolvimento da competência 

comunicativa (CC), a finalidade do ensino de LE (Conselho da Europa, 2001). Por esta 

via, o principal objetivo do ECL é que o aluno seja capaz de usar a língua-alvo para se 

comunicar de forma efetiva. Portanto, a aula de línguas deve criar situações em que o 

 
4 Em verdade, o conhecimento dos aspetos mais formais da língua não define em exclusivo os objetivos do 

processo de ensino-aprendizagem de uma LE. Assim, como escreve Llobera (1995, p. 7), “[e]stos objetivos, 

que participaban del convencimiento más o menos explícito de que un buen dominio de la fonología, 

morfología, sintaxis y un buen conocimiento de un léxico tan vasto como posible aseguraban un buen 

dominio de una lengua, es un concepto que hoy en día no se puede suscribir”. No entanto, como sublinha 

ainda o autor, “tampoco se puede suscribir la tesis de la inutilidad del aprendizaje de las formas de la lengua, 

de la gramática en definitiva, excusándose en que lo importante es ‘comunicar’” (ibidem). 
5 Em concordância com o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 30), usa-se aqui o termo estratégias(s) 

como “uma linha de ação organizada, regulada e com uma finalidade determinada pelo indivíduo para a 

realização de uma tarefa que ele escolhe ou com a qual se vê confrontado”. 
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aluno comunique, desenvolvendo a sua proficiência na língua-alvo. Por isto, ao contrário 

da maioria das metodologias precedentes, o aluno passa a ocupar um lugar de centralidade 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo a figura do professor, porventura, 

descentralizada: “São os alunos que falam a maioria do tempo, e este é o maior objetivo 

de uma aula que utiliza uma abordagem comunicativa. Quem precisa praticar a língua é 

o aluno, muito mais do que o professor” (Christiano, 2017, p. 85). 

 Neste enquadramento, uma aula comunicativa é uma aula que se deseja dinâmica 

e cuja intervenção dos alunos deve ser ativa, reforçando o trabalho colaborativo em pares 

e/ou grupos. Esta trata-se, sem dúvida, de uma forma eficaz de levar a cabo atividades em 

aula e, consequentemente, organizar situações comunicativas efetivas. Assim, como, 

adotado pelo QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 29), a abordagem é 

 

orientada para a ação na medida em que considera antes de tudo o utilizador e o 

aprendente de uma língua como atores sociais, que têm que cumprir tarefas (que 

não estão apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e ambientes 

determinados, num domínio de atuação específico.6 

 

 Mais ainda, as atividades em aula devem permitir o desenvolvimento das quatro 

destrezas em língua pelos alunos, através de textos7 e situações comunicativas autênticas.  

 À vista disto, tratando-se de uma abordagem que se apoia numa perspetiva realista 

do mundo e, portanto, no tratamento de situações reais de comunicação (como são as 

situações comunicativas caraterísticas do dia a dia), o ensino com fins comunicativos vê 

o erro como parte integrante do processo de aprendizagem e não como algo a ser evitado 

 
6 Em todas as citações diretas do QECR (Conselho da Europa, 2001), optou-se pela atualização da 

ortografia, segundo o novo acordo ortográfico. 
7 De acordo com o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 30), neste trabalho usa-se a designação texto(s) 

como sinónimo de “qualquer sequência discursiva (falada e/ou escrita) relacionada com um domínio 

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

linguísticas no decurso da realização de uma tarefa”. 
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a qualquer custo8. Adota-se, pois, uma posição mais pragmática que “ao invés de tentar 

criar uma situação que inexiste no mundo real (ou seja, a de um falante que acerta 100% 

de todas as formas linguísticas que utiliza), procuramos verificar se a comunicação foi 

conseguida e se o resultado foi aceitável” (Christiano, 2017, pp. 88-89). Ou seja, do 

mesmo modo que um falante nativo no seu uso efetivo da língua, por vezes, comete erros 

(orais e/ou escritos), o mesmo se aplica naturalmente aos falantes não nativos. 

 Neste seguimento, o erro encaminha-nos para o processo avaliativo, no qual, ainda 

segundo Christiano (idem, pp. 153-170), encontramo-nos perante a possibilidade de uma 

avaliação destrutiva (i.e., o tipo de avaliação que se foca no erro e na sua eliminação) ou 

de uma avaliação construtiva (i.e., o tipo de avaliação que vê o erro como uma etapa do 

processo de aprendizagem e que, consequentemente, incentiva a sua superação). Todavia, 

a prática letiva quando baseada numa perspetiva comunicativa deve adotar uma avaliação 

sobretudo construtiva. Uma avaliação que não se foca tão-somente na existência do erro 

e que, pelo contrário, assume o erro com naturalidade, visto que se trata eventualmente 

de uma manifestação da interlíngua do aluno. Por outras palavras, como escreve 

Christiano (idem, p. 157), 

 

[s]e o meu objetivo é fazer com que o estudante passe a utilizar a forma correta de 

um verbo ou a flexão correta de um substantivo, o melhor é mostrar-lhe estes 

elementos quando estão bem escritos ao invés de dar ênfase ao que foi malformado 

e esperar que o aluno se lembre da forma correta, contrariando a forma natural de 

se memorizar algo. 
 

 
8 De facto, como atestado desde o pioneiro “The significance of learner’s errors” de Pit Corder (1967), a 

ocorrência do erro constitui um procedimento involuntário de aprendizagem, neste caso uma oportunidade 

de constatação de hipóteses sobre o funcionamento da língua-alvo. Inclusive, ainda que inconsciente, a 

ocorrência de erro é uma estratégia utilizada pelas crianças na aquisição da sua LM, tal como se supõe no 

caso dos aprendentes de uma LE. Entre outros, para uma leitura mais extensiva sobre este tema leia-se 

Error Analysis and Interlanguage de Pit Corder (1981). Em português, sugere-se a leitura de Análise de 

Erros em Falantes Nativos e Não Nativos – Ensino e aprendizagem do português para falantes de outras 

línguas, de José Manuel Cristiano (2010). 
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 Não por acaso, no âmbito do ECL, ao contrário de outras metodologias como o 

tradicionalista MGT, o erro não é visto como algo negativo, sendo a sua presença na aula 

de língua entendida como algo intrínseco ao processo de aprendizagem. O erro resulta 

numa oportunidade de superação não apenas para aquele que erra, mas de igual modo 

para o grupo que o acompanha. Inclusive, a ocorrência do erro auxilia a prática letiva 

quando fornece aos professores pistas de atuação futura. 

 Sintetizando, o ECL tem como objetivo a comunicação na língua-alvo, a partir de 

uma visão autêntica do mundo e das situações reais de comunicação. Significa isto que 

a execução de exercícios, via de regra, implica um enquadramento, a criação de uma 

situação de alguma verossimilhança, onde o aluno coloque em prática os seus 

conhecimentos e estratégias, a partir do uso efetivo da língua.  

 Nesta lógica, referindo-se ao caso específico do português, Christiano (idem, p. 

87) sublinha: 

 

O ensino de PLE é comunicativo quando as atividades que são feitas em sala de 

aula procuram criar situações de comunicação em que os alunos precisam utilizar 

a língua para resolver alguma situação análoga a uma que poderia acontecer no 

mundo real, ou seja, fora da sala de aula. 

 

Ou, ainda, uma situação análoga à vida letiva, porque a situação de comunicação pode 

recriar, sem entraves, a atmosfera da sala de aula.  

 Em linhas gerais, ao invés de se sugerir aos alunos a realização de exercícios 

puramente estruturais (p.e., a conjugação de verbos), o ensino comunicativo propõe a 

realização de atividades a partir de situações reais ou verossímeis, onde os alunos vão 

aplicar os seus conhecimentos para concluir as mesmas com êxito9. Em suma, nas 

palavras de Christiano, “[o] que a abordagem comunicativa sempre implica é a criação 

de situações em que a comunicação se faça necessária” (idem, p. 88). Assim, na 

 
9 Aliás, como conclui Littlewood (2010, p. 95), “foreign language teaching must be concerned with reality: 

with the reality of communication as it takes place outside the classroom and with the reality of learns as 

they exist outside and inside the classroom”.  
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atualidade, a prática letiva de LE aponta para uma prática voltada para o desenvolvimento 

da CC. Mas, ao invés de se centrar nos aspetos mais formais da língua-alvo, articula-os 

com a criação de situações comunicativas mais significativas que facilitem a 

aprendizagem mediante tarefas10 onde uns e outros participam em colaboração.  

 Não obstante, se considerarmos um método numa lista de instruções (i.e., uma 

espécie de prescrição), não se poderá considerar o ECL um método11. Na verdade, como 

escreve Christiano (idem, p. 80), “[u]m método é feito para todos”, pelo que “[e]le não 

leva em consideração as diferenças individuais que existem entre as pessoas: seus gostos, 

seus talentos, suas preferências”. Ao contrário de um método que obriga quem o segue a 

adaptar-se a ele, o ECL12 é, antes de mais, uma abordagem no sentido em que permite 

uma adaptação a quem o segue.  

 Dito isto, cabe aqui frisar que, na verdade, não existe uma metodologia que se 

sobreponha. Efetivamente, cada metodologia tem o seu propósito de acordo com o 

enquadramento de atuação e a sua adoção obedece a fatores mais ou menos fortuitos. A 

decisão subordina-se tanto ao tipo de aula como ao tipo de grupo ou, ainda, aos 

regulamentos das instituições.  

 De antemão, a opção por uma vertente comunicativa de ensino para o presente 

projeto, justifica-se pelo enquadramento do estudo de caso, nomeadamente a lecionação 

de aulas extracurriculares de práticas de conversão, direcionadas para o desenvolvimento 

 
10 Tal como descrito pelo QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 30), entende-se uma tarefa como “qualquer 

ação com uma finalidade considerada necessária pelo indivíduo para atingir um dado resultado no contexto 

da resolução de um problema, do cumprimento ou da realização de um objetivo”. 
11 A propósito, Pilar Melero Abadía (2016, p. 82), escreve: “Acostumbrados, quizás, a hablar del método 

gramatical, método directo o método audiolingual, cuando nace esta nueva concepción metodológica se 

denomina método comunicativo a lo que realmente sólo es un enfoque que toma como base una reflexión 

teórica sobre la lengua y sobre el aprendizaje, sobre qué lengua enseñar/aprender y cómo 

enseñarla/aprenderla”. Os itálicos são da autora.  
12 Na visão de Christian Puren (2004, 2006), atualmente estamos, porventura, à frente da abordagem 

comunicativa, não sendo esta a mais atual e eficaz. Entre outros aspetos, na teorização de Puren, uma 

abordagem orientada para a ação, como a descrita pelo QECR (Conselho da Europa, 2001), deveria ser 

reformulada para uma abordagem orientada para a co-ação, enfatizando o caráter coletivo e social da 

comunicação. 
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das competências comunicativas orais em situações da vida quotidiana, na Universidade 

de Valência.  

 

2. A competência comunicativa  
 

 A noção de CC tem as suas origens na teorização da Gramática Generativa de 

Chomsky (1965), que coloca em confronto competence e performance. Na proposta de 

Chomsky, competence constitui o conhecimento intrínseco que o falante-ouvinte dispõe 

da língua e performance o uso efetivo da língua em situações concretas. No entanto, o 

estudo de Chomsky foca-se na competência e não na atuação. Trata-se esta de uma 

perspetiva que vê a língua como sistema e que, por esta via, não valoriza o seu uso e, 

menos ainda, a sua aplicabilidade ao ensino de línguas. A sua teorização dirige-se para o 

desenvolvimento de uma conceção de língua que se centraliza nas regras gramaticais, de 

modo que a gramática pretende ser uma descrição da competência intrínseca do falante-

ouvinte ideal. 

 

Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a 

completely homogeneous speech-community, who knows its language perfectly 

and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory 

limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or 

characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance. 

(Chomsky, 1965, p. 3). 

 

 Mais ainda, para Chomsky a competência linguística (CL) restringe-se ao 

conhecimento da língua por parte de falantes monolingues nativos e, como sublinha 

Cenoz (2016, p. 450), a ideia de um falante nativo ideal “es difícil de aceptar puesto que 

no todos los hablantes de una lengua son competentes y pueden distinguir oraciones 

gramaticales de no gramaticales”. Inclusive, muitas vezes, falantes não nativos 

distinguem orações gramaticais de orações não gramaticais com mais exatidão do que 

alguns falantes nativos. Todavia, a controvérsia em volta da teorização chomskyana 

ocasionou outras perspetivas, nomeadamente o surgimento da noção de CC como 
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conceito-chave para o ensino de LE ainda hoje. Entre as reações mais significativas, 

distingue-se o contributo de Hymes (1972) que, ao contrário de Chomsky, se distancia de 

uma análise da língua fechada em si mesma enquanto sistema.  

 

Attention to the social dimension is thus not restricted to occasions on which 

social factors seem to interfere with or restrict the grammatical. The engagement 

of language in social life has a positive, productive aspect. There are rules of use 

without which the rules of grammar would be useless. Just as rules of syntax can 

control aspects of phonology, and just as semantic rules perhaps control aspects 

of syntax, so rules of speech acts enter as controlling factor for linguistic form as 

a whole. (Hymes, 1972, p. 278) 

 

 O sociolinguista enfatiza que o conhecimento de uma língua não se restringe à 

compreensão e ao uso das suas regras gramaticais, sendo o conceito de CL limitador e 

insuficiente. De facto, como frisa Hymes, a realidade linguística de qualquer falante-

ouvinte envolve outros aspetos como os relacionamentos socioculturais ou a adequação 

ao contexto13. Ou seja, o uso da língua não se restringe às regras estritamente gramaticais, 

incorporando a habilidade de uso desses mesmos conhecimentos. Enquanto para 

Chomsky a competência é o conhecimento, na proposta de Hymes o conhecimento integra 

a competência em si. Além disso, como frisa Cenoz, a CC segundo Hymes contempla “el 

grado en que algo resulta formalmente posible (gramaticalidad), el grado en que algo 

resulta factible, el algo en que algo resulta apropiado y el grado en que algo se da en la 

realidad” (2016, p. 451). Portanto, ser competente numa língua ultrapassa o conhecimento 

das suas regras formais. Assim, como sintetiza Cenoz (ibidem; itálico do autor), 
 

[l]a competencia comunicativa no es solamente una extensión de la competencia 

lingüística a la que se le han añadido las reglas relacionadas con el uso, no se trata 

 
13 O contexto, como se lê no QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 30), diz respeito “à constelação de 

acontecimentos e de fatores situacionais (físicos e outros), tanto internos como externos ao indivíduo, nos 

quais os atos de comunicação se inserem”.  
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únicamente de una adición cuantitativa, es también y, sobre todo, una ampliación 

cualitativa. El concepto de competencia lingüística se refiere al conocimiento de 

determinadas reglas mientras que la competencia comunicativa incluye además la 

habilidad o la destreza para utilizar ese conocimiento. Esta habilidad para usar el 

conocimiento puede distinguirse de la actuación, aunque solamente la actuación 

sea observable. La competencia es, en este sentido, conocimiento y habilidad, 

mientras que la actuación es lo que el hablante hace en el acto de comunicación.  
 

 Deste modo, a crítica de Hymes à visão estruturalista de Chomsky, abre caminho 

a novas perspetivas. De salientar a reformulação do conceito de CC por Canale e Swain 

(1980) e a sua revisão, três anos depois, por Canale (1983), sendo este o modelo de CC 

mais utilizado nos últimos anos e que compreende quatro competências relacionadas 

entre si: 

 

a) Competência Gramatical (ou Linguística): Domínio da gramática e do léxico 

(correspondendo ao conceito chomskyano de competência).  

b) Competência Sociolinguística: Uso apropriado da língua de acordo com os 

contextos socioculturais onde se concretiza a comunicação. 

c) Competência Discursiva: Relação entre os elementos de uma mensagem e 

destes com o resto do discurso. 

d) Competência Estratégica: Domínio de estratégias verbais e não verbais usadas 

como resolução para carências comunicativas, inclusive noutras 

competências. 

  

 Não obstante, a proposta de CC de Canale e Swain (1980) e a sua revisão por 

Canale (1983) estão por trás de outras propostas contemporâneas14. Na atualidade, o 

conceito de CC assume uma posição relevante no ensino-aprendizagem de LE, tal como 

 
14 Nesta investigação não se pretende uma revisão exaustiva dos distintos modelos de CC, pelo que para 

uma contextualização mais exaustiva sobre outros autores, tais como Bachman (1990) e Celce-Murcia, 

Dörnyei e Thurrell (1995), sugere-se a leitura, na íntegra, do artigo “El concepto de competencia 

comunicativa” de Cenoz (2016). 
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descrito pelo QECR (Conselho da Europa, 2001). Segundo este, a CC integra as 

competências linguísticas, sociolinguísticas e pragmáticas (2001, pp. 34-35): 

 

a) Competência Linguística15: Diz respeito ao conhecimento dos recursos 

formais da língua, a gramática e o seu léxico, “a partir dos quais se podem 

elaborar e formular mensagens corretas e significativas, bem como a 

capacidade para os usar” (idem, p. 157). Esta competência integra as seguintes 

(sub)competências: lexical, gramatical, semântica, fonológica, ortográfica e 

ortoépica (i.e., a capacidade de articular uma pronúncia correta, a partir de 

forma escrita). O QECR (idem, pp. 159-168) descreve cada uma destas 

(sub)competências e para os seis níveis de proficiência em língua propõe 

algumas escalas de descritores referentes ao âmbito linguístico geral, à 

amplitude do vocabulário, ao domínio do vocabulário, à correção gramatical, 

ao domínio fonológico e ao domínio ortográfico. 

b) Competência Sociolinguística16: Corresponde ao conhecimento e às 

capacidades exigidas para o uso efetivo da língua, partindo do princípio de que 

“a língua é um fenómeno sociocultural” (idem, p. 169). Esta competência 

integra a negociação de marcadores linguísticos de relações sociais (i.e., o uso 

e a escolha de formas de saudação e de tratamento), de regras de delicadeza 

(ou cortesia), das diferenças de registo (entre registos oficiais, formais, 

neutros, informais, familiares ou íntimos), dos dialetos e dos sotaques (idem, 

pp. 169-172). A propósito, o QECR (idem, p. 173) propõe uma escala de 

 
15 “A competência linguística inclui os conhecimentos e as capacidades lexicais, fonológicas e sintáticas, 

bem como outras dimensões da língua enquanto sistema, independentemente do valor sociolinguístico da 

sua variação e das funções pragmáticas e suas realizações” (QECR, Conselho da Europa, 2001, p. 34). 
16 “As competências sociolinguísticas referem-se às condições socioculturais do uso da língua. Sensível às 

convenções sociais (regras de boa educação, normas que regem as relações entre gerações, sexos, classes e 

grupos sociais, codificação linguística de certos rituais fundamentais para o funcionamento de uma 

comunidade), a componente sociolinguística afeta fortemente toda a comunicação linguística entre 

representantes de culturas diferentes, embora os interlocutores possam não ter consciência desse facto” 

(QECR, Conselho da Europa, 2001, p. 35). 
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descritores referente à adequação sociolinguística para os seis níveis de 

proficiência em língua. 

c) Competência Pragmática17: Trata-se da capacidade de uso efetivo da língua 

que interrelaciona o conhecimento do sistema linguístico, mais os 

interlocutores e respetivo contexto comunicativo. Esta competência integra as 

(sub)competências: discursiva, funcional e organizativa (ou competência de 

conceção). Neste âmbito, para os seis níveis de proficiência em língua, o 

QECR (idem, pp. 174-184) propõe descritores em categorias como a 

flexibilidade, a tomada de palavra, o desenvolvimento temático, a coerência e 

coesão, a fluência na oralidade e a precisão na transmissão de uma mensagem.  

 

 Dito isto, a CC tem implicações didático-pedagógicas a diversos níveis na aula de 

línguas. Desde logo, na eleição das estratégias adotadas, ou, mesmo, na fixação de 

objetivos. Em suma, o ensino-aprendizagem da CC, nas suas várias dimensões, deve ser 

o propósito do ensino de L2/LE, articulando todas as competências comunicativas em 

língua: 

  

En definitiva, hoy en día es evidente que los estudiantes de segundas lenguas y 

lenguas extranjeras deben aprender a utilizar la lengua en un contexto adecuado, 

transmitir y comprender intenciones comunicativas, elaborar y comprender textos 

orales y escritos y disponer de recursos para superar las dificultades de la 

comunicación. El reto actual consiste en que sean capaces de adquirir estas 

 
17 “As competências pragmáticas dizem respeito ao uso funcional dos recursos linguísticos (produção de 

funções linguísticas, atos de fala) e criam um argumento ou um guião de trocas interacionais. Diz também 

respeito ao domínio do discurso, da coesão e da coerência, à identificação de tipos e formas de texto, à 

ironia e à paródia. Em relação a esta componente, mais ainda do que à componente linguística, é 

desnecessário acentuar o forte impacto das interações e dos ambientes culturais nos quais estas capacidades 

são construídas” (QECR, Conselho da Europa, 2001, p. 35). 
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dimensiones de la competencia en varias lenguas y en relación a sus propias 

necesidades comunicativas (Cenoz, 2016, p. 462) 

 

 3. As subcompetências comunicativas orais 
 

La expresión oral está íntimamente unida a la comprensión auditiva 

– la otra destreza oral –, y con las destrezas escritas – expresión 

escrita y comprensión lectora – constituyen las cuatro destrezas 

lingüísticas básicas: hablar, escuchar, escribir y leer. (Pinilla 

Gómez, 2016, p. 273) 

 

 Entre outras motivações, ser capaz de comunicar oralmente na e pela língua que 

se aprende constitui, sem dúvida, de um dos principais objetivos para qualquer aprendente 

de uma LE (Duarte, 2015). E, nesta perspetiva, a prática da oralidade – a compreensão 

oral (CO) e a expressão oral (EO), respetivamente – na aula de LE supõe o exercício de 

uma comunicação autêntica. Trata-se, pois, de preparar o aluno para o mundo fora da sala 

de aula, para as mais comuns situações comunicativas da vida quotidiana, baseadas no 

contacto com falantes nativos da língua-alvo, interlocutores com os quais necessitará de 

comunicar, transmitindo e negociando informação para a concretização de objetivos 

específicos. No entanto, apesar da relevância da oralidade no dia a dia, a aula de LE deve 

considerar a integração e a prática de outras competências: 
 

De forma práctica, la integración de destrezas en una misma actividad de lengua, 

de las que se llevan a cabo en clase, constituye un acercamiento más a las 

características de esa situación artificial que supone la clase a las situaciones 

comunicativas reales, ya que en la comunicación tanto las destrezas productivas – 

hablar y escribir – como las receptivas – escuchar y leer – suelen aparecer de esta 

manera, integradas. (Pinilla Gómez, 2016, p. 273; itálico da autora). 
 

 Nesta visão, a aula de LE visa a promoção e a realização de atividades 

comunicativas, a partir das quais os alunos aprendem uma nova língua mediante o seu 
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uso autêntico e efetivo, integrando em simultâneo as várias competências comunicativas 

em língua. Todavia, não existe uma sequência mais ou menos correta e predefinida para 

a sua integração. Do mesmo modo que uma atividade de CO não antecede 

obrigatoriamente uma atividade de EO, também numa atividade de compreensão da 

leitura não precede forçosamente uma atividade de produção escrita. Pelo contrário, como 

sublinha Pinilla Gómez (idem, p. 274), “existe una gama de posibles combinaciones entre 

las cuatro destrezas, sin que tampoco sea posible establecer un orden definido, ya que 

cada destreza puede ser propulsora o consecuencia de cualquiera de las otras tres”.  

 Esta mesma ideia surge ilustrada no esquema abaixo, adaptado de Pinilla Gómez 

(ibidem): 

 

 

Figura 1: Combinação das competências comunicativas (Pinilla Gómez, 2016, p. 274) 

  

 Dito isto, ainda que conscientes da necessidade de integração das quatro destrezas 

comunicativas na aula de LE, debruçamo-nos, de seguida, somente sobre as 

subcompetências orais de comunicação, designadamente a compreensão e a expressão, 

de acordo com as caraterísticas particulares do plano de intervenção letiva que origina o 

relatório em mãos.  

 Mais ainda, sublinha-se que o uso da denominação expressão oral neste relatório 

procura referir-se tanto às subcompetências de produção como de interação em situações 

EXPRESSÃO 
ORAL

COMPREENSÃO 
ESCRITA

EXPRESSÃO 
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comunicativas orais, visto que, como atesta Pinilla Gómez (2016), referir-se à expressão 

oral será, numa perspetiva mais abrangente, referir-se tanto a atividades orais de produção 

(PO) como a atividades orais de interação (IO).  

 

En líneas generales, y a pesar de la importancia metodológica y didáctica que 

supone la inclusión de la interacción como destreza al mismo nivel que la 

expresión, podemos afirmar que cuando se habla de expresión oral, se tienen en 

cuenta tanto aquellas situaciones comunicativas en las que el hablante actúa sólo 

como tal, produciendo un discurso — por ejemplo, al pronunciar una conferencia 

cantar o dejar un mensaje en un contestador automático –, como aquellas en las 

que alternativamente actúa como hablante y oyente, situaciones en las que no se 

puede negar que la interacción es más acusada como sucede, por ejemplo, en una 

conversación, un debate o una entrevista de trabajo. (Pinilla Gómez, 2016, p. 272; 

itálicos da autora). 

 

3.1. Compreensão oral 
  

 Durante anos a CO foi tida como uma competência garantida e o seu treino 

negligenciado pela aula de LE. Enquanto o tradicionalista MGT ignorava a prática da 

oralidade em aula, outras metodologias, tais como o MD ou o MAL, assumiram que a CO 

se desenvolveria automaticamente pela exposição à língua-alvo, a partir da memorização 

e repetição exaustiva de estruturas linguísticas. Só mais tarde, o ECL avivou a prática em 

aula das destrezas orais, atribuindo à CO a mesma relevância que às restantes 

competências comunicativas. Desde então, a aula de LE integrou na sua programação 

atividades de CO, justificando a prática desta destreza, antes de mais, pela sua relevância 

na comunicação quotidiana18. 

 De facto, no dia a dia, a CO é a destreza que ativamos com mais frequência, desde 

logo em situações tão comuns como quando ouvimos uma canção. No entanto, na maioria 

 
18De acordo com Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 97), entre as destrezas comunicativas em língua, as 

destrezas orais são as mais ativadas no dia a dia: ouvir (45%), falar (30%), ler (16%) e escrever (9%). 



 

22 

das situações comunicativas, a CO não se limita a ser uma atividade passiva, muito menos 

silenciosa. A CO, salvo exceções, é um processo ativo no qual o ouvinte é orientado por 

expectativas e objetivos específicos. Na maioria dos casos, tanto na sala de aula como no 

mundo fora dela, a CO não constitui uma atividade isolada para o ouvinte, mas, sim, uma 

situação comunicativa que envolve ouvinte(s) e falante(s) e cujos papéis estão em 

ininterrupto movimento de alternância. Isto é válido maioritariamente em conversas face 

a face, onde a audição é recíproca e colaborativa entre os intervenientes, envolvendo 

muito mais do que a compreensão do texto. 

 Assim, como descrito por Cassany, Luna e Sanz (2000, pp. 101-102), “escuchar 

es comprender el mensaje, y para hacerlo debemos poner en marcha un proceso cognitivo 

de construcción de significado y de interpretación de un discurso pronunciado 

oralmente”. Todavia, como se prevê, a prática efetiva da CO pelo aluno-ouvinte numa LE 

não será, porventura, tão espontânea como na sua LM. Enquanto ouvintes na LM 

defrontamo-nos, muitas vezes, com obstáculos (tais como, referências perdidas) na 

compreensão de textos orais, mas, à partida, somos capazes de solucioná-los com alguma 

brevidade. Mas, enquanto ouvintes numa LE, sobretudo nos níveis mais baixos de 

proficiência, esses obstáculos não serão superados com a mesma espontaneidade, porque 

a CO constitui um processo interativo de perceção e interpretação, no qual intervêm 

diferentes variáveis. Algumas dessas variáveis são a posição que o ouvinte ocupa no ato 

comunicativo ou o seu propósito para a audição.  
 

3.1.1. Caraterísticas 
 

 A atuação daquele que ouve uma entrevista pela rádio não será a mesma do que o 

ouvinte numa conversa face a face. A compreensão dos textos orais varia muito entre atos 

comunicativos e, entre outros aspetos, a posição do ouvinte em relação ao falante e ao 

discurso numa situação comunicativa condiciona e determina a sua atuação e, claro, o 

processo de compreensão auditiva.  

 Berges (2016, p. 293), a propósito, enuncia quatro posições típicas ocupadas pelo 

ouvinte em situações comunicativas, nomeadamente:  
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a) Interlocutor: O ouvinte partilha com o falante o discurso (p.e., numa conversa 

face a face ou numa conversa telefónica). 

b) Destinatário: Trata-se do ouvinte definido a que se dirige o falante (p.e., numa 

sala de aula, numa palestra, etc.). 

c) Membro do público: Trata-se do ouvinte indefinido dentro de uma audiência 

(p.e., avisos públicos, noticiário televisivo, etc.). 

d) Acidental/Não intencional: Neste caso, o ouvinte encontra-se fora do discurso 

(p.e., numa conversa alheia). 

 

 De facto, a atuação do ouvinte no discurso varia muito em função da posição que 

este ocupa numa situação comunicativa. Quanto mais o ouvinte se afasta do falante e se 

integra num grupo mais amplo de ouvintes, menores serão as suas hipóteses e garantias 

de participação no ato comunicativo. Ao contrário do que se espera do ouvinte numa 

conversa face a face na rua, onde existe uma colaboração comunicativa entre os 

intervenientes na construção do discurso, o ouvinte numa palestra tem uma atuação, à 

partida, não tão participativa. Inclusive, a posição do ouvinte no ato comunicativo exerce 

uma influência tão óbvia sobre o processo de CO que, por conseguinte, afeta aspetos 

como “al grado de atención y concentración que manifiesta el oyente, a la facilidad de 

creación y aplicación de un contexto adecuado, y al control que puede ejercer el oyente 

sobre su propia comprensión” (idem, p. 294).  

 Não obstante, na audição o propósito com que ouvimos influencia equitativamente 

a atuação e o respetivo processo de compreensão auditiva. Via de regra, numa situação 

comunicativa o ouvinte rege-se por uma intenção específica que o guia na audição. Até, 

como escreve Brown (2006, p. 5), nas situações mais comuns e vulgares da vida 

quotidiana: 

 

We always have a purpose for listening. We may listen to the radio in the morning 

to decide whether to wear a coat or take an umbrella. We may listen a song for 

pleasure. We listen in different ways based on our purpose. Having a purpose 

helps us listen more effectively. For example, when listening to a weather report, 
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if our purpose is to decide whether to wear a coat, we want to focus on the 

temperature.  
 

 Nesta sequência, Berges (2016, p. 294) distingue quatro motivações para a CO, 

em função do propósito que o ouvinte adota na audição, designadamente:  

 

a) Apreciativa: Ouve-se pelo entretenimento e prazer (p.e., quando ouvimos uma 

canção). 

b) Informativa: Ouve-se para obter informação específica (p.e., quando ouvimos 

avisos públicos). 

c) Crítica/Deliberativa: Ouve-se com o objetivo de produzir uma avaliação sobre 

a validade da informação (p.e., quando ouvimos um debate). 

d) Empática: Ouve-se para compreender o ponto de vista de vista ou os 

sentimentos do(s) interlocutor(es) (p.e., numa conversa face a face). 

 

 Todavia, numa mesma situação comunicativa, o ouvinte pode exibir mais do que 

uma motivação para a audição. Observe-se que numa conversa face a face, o ouvinte 

circula espontaneamente entre a audição crítica/deliberativa e a audição empática, numa 

afluência mais ou menos intensificada pelo tipo de relação existente entre os 

interlocutores. Noutra perspetiva, o uso em aula de uma canção como atividade para a 

CO circula voluntariamente entre a audição apreciativa e a audição informativa. 

 Dito isto, apesar do tipo de audição e respetiva motivação que guia o ouvinte, a 

ideia generalizada de que este simplesmente decifra o texto que ouve é um tanto 

injustificada. Na verdade, como frisa Buck (1995), “[m]eaning is not in the text (text = 

whatever is being listened to) – but is something that is constructed by listeners based on 

a number of a different sources” (apud Helgesen, 2003, p. 24). A compreensão de textos 

orais implica muito mais do que o manuseio de conhecimentos linguísticos, visto que, 

como escreve Berges (2016, p. 293), “[e]l valor comunicativo de un mensaje depende 

tanto de las palabras pronunciadas como de los intereses, deseos, metas, actitudes, 

valores, historias y conocimientos de las personas implicadas, tanto el hablante como el 
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oyente”. A compreensão faz-se pela conjugação de conhecimentos, tanto linguísticos 

como pragmáticos, partilhados pelos intervenientes no ato comunicativo. 

 Em síntese, na CO o ouvinte dispõe de três fontes de informação: o conhecimento 

sobre a língua, o conhecimento do mundo e o contexto comunicativo (idem, pp. 295-296): 
 

 

Figura 2: Fontes de informação ativadas pelo ouvinte na CO (Berges, 2016, pp. 295-296) 

  

 O ouvinte, como se ilustra na figura acima, opera em simultâneo com múltiplos 

recursos à sua disposição, sendo que neste mecanismo o contexto comunicativo 

estabelece o vínculo entre o conhecimento do mundo (i.e., uma série de informações e 

experiências que o ouvinte traz consigo e ativa na audição) e o conhecimento sobre a 

língua (i.e., o conhecimento das estruturas e regras linguísticas). No entanto, este 

mecanismo funciona em distintos níveis. Muitas vezes, o ouvinte depara-se com 

obstáculos na compreensão (sobretudo, devido à falta de conhecimentos linguísticos e/ou 

lexicais, ou ao desconhecimento de uma situação e/ou o seu contexto), provocando-lhe 

desmotivação. Por isto, na prática da CO em aula, impõe-se que o ouvinte se familiarize, 

contexto comunicativo

conhecimento 
sobre a língua

conhecimento 
do mundo
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antes de mais, com o contexto em que se desenvolverá a atividade, para que crie 

expectativas sobre o que vai ouvir e ative as estratégias adequadas para a audição.  

 

3.1.2. Estratégias 

 

 A princípio, sobretudo no caso do aluno de iniciação (A1), a compreensão de 

textos orais será vista como uma tarefa extremamente exigente. Na maioria das vezes, o 

aluno esforçar-se-á para compreender o texto na sua totalidade, esquecendo-se de que o 

êxito da compreensão nem sempre exige uma atenção exaustiva sobre o texto, pois a 

compreensão de uma mensagem não significa a sua decifração palavra a palavra. 

 

Many language learners fail to realize that when they listen to their first language 

they do not actually hear every word. They also fail to appreciate that we integrate 

linguistic knowledge with our experience and knowledge of such things as topic 

and culture, and do not need to hear every word. (Hedge, 2001, p. 237) 

 

 Todavia, de modo a auxiliar o processo de compreensão, o ouvinte utiliza uma 

série de estratégias19. Algumas dessas estratégias (Cassany, Luna & Sanz, 2000, pp. 102-

103) são a manifestação de compreensão do discurso (i.e., a partir da oralização de 

interjeições como ‘Sim... sim’, ‘Sim, compreendo’, ‘Sim, estou a ver’, etc.); o fomento do 

discurso (i.e., quando o alocutário revela curiosidade em que o locutor prossiga, a partir 

de marcadores conversacionais e interjeições como ‘E então?’, ‘A sério?’, ‘Não pode ser 

verdade!’, etc.); a antecipação do discurso (p.e., ‘E depois acabou a discussão, não?’); e 

 
19 Segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 90), “[a]s estratégias são um meio que o utilizador da 

língua explora para mobilizar e equilibrar os seus recursos, para ativar capacidades e procedimentos, de 

modo a estar à altura das exigências de comunicação em contexto e a completar com êxito a tarefa em 

causa, de forma mais exaustiva ou mais económica, segundo os seus objetivos pessoais”. Por isto, “[a]s 

estratégias de comunicação não devem, portanto, ser entendidas apenas como um modelo de incapacidade, 

um modo de compensação de uma deficiência linguística ou de um erro de comunicação” (ibidem). De 

facto, mesmo entre falantes nativos, a aplicação de estratégias de comunicação ocorre constantemente. Daí 

que não se estranhe o seu uso pelos aprendentes estrangeiros.  
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o acompanhamento do discurso com recurso a códigos não verbais (p.e., mostrar 

concordância com o(s) interlocutor(es) através de gestos). Por outras palavras, espera-se 

do ouvinte uma atitude ativa e, portanto, participativa. A começar pela manifestação de 

curiosidade pelo outro e pelo que ouve, conectando-se no discurso a partir de interjeições 

verbais e não verbais.  

 Observe-se o processo de compreensão da oralidade no esquema abaixo (idem, p. 

104): 

 

Figura 3: Modelo de compreensão oral (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 104) 

  

 Na verdade, o processo de compreensão inicia-se muito antes da realização do 

discurso em si. Num primeiro momento, seremos capazes de recorrer a um conjunto de 

estratégias de pré-compreensão, a partir da interpretação de informações diretamente 

relacionadas com o(s) interlocutor(es). Naturalmente, se nos encontramos noutras 

ocasiões com o(s) mesmo(s) interlocutor(es), seremos capazes de prever alguns aspetos 

cruciais para a audição, desde os tópicos mais comuns de conversa, o estilo de fala (i.e., 

o tom, o ritmo, etc.) ou o significado de algumas expressões verbais e não verbais. Esta 

informação encontra-se armazenada na nossa memória a longo prazo que atualizamos 

antes e durante o processo de compreensão. Todavia, se não conhecemos o(s) nosso(s) 
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interlocutor(es), não acedemos a tantas pistas contextuais e, por conseguinte, a 

comunicação dependerá quase exclusivamente do desenvolvimento do discurso.  

 Neste caso, na ação comunicativa o alocutário dispõe de uma série de estratégias 

de CO (idem, pp. 105-108), nomeadamente:  

 

a) Reconhecer: Esta estratégia consiste na identificação e distinção entre os sons 

que são articulados pelo(s) interlocutor(es) e outros sons alheios ao discurso 

(desde ruídos de fundo a conversas paralelas). Nesta sequência, seremos 

capazes de fragmentar o discurso em unidades significativas para a sua 

compreensão (i.e., fonemas, morfemas, palavras, etc.). 

b) Selecionar: Após o reconhecimento dos sons, o uso desta estratégia consiste 

na seleção dos aspetos mais relevantes do discurso (i.e., sons, palavras, 

expressões e ideias) para a sua compreensão, de acordo com os conhecimentos 

linguísticos e os próprios interesses dos intervenientes. Neste momento, o 

ouvinte pode ignorar as palavras não relevantes para a sua compreensão global 

do texto ou, noutra direção, procurar informações concretas, prescindindo das 

demais.  

c) Interpretar: Antes de mais, a interpretação do discurso não depende em 

exclusivo dos conhecimentos de que o(s) interlocutor(es) dispõe(m) da e sobre 

a língua. A interpretação resulta igualmente do conhecimento do mundo. Só 

deste modo seremos capazes de compreender o conteúdo e a forma do 

discurso, interpretando-o. Nesta etapa, o ouvinte faz uso dos seus 

conhecimentos prévios, relacionando-os com o tema e o tipo de discurso. 

Numa conversa face a face (ou mesmo na sala de aula em atividades com 

recurso a materiais audiovisuais) o ouvinte pode valer-se do contexto visual e 

verbal (i.e., gestos, entoações, silêncios, pausas, etc.) para averiguar a intenção 

e a atitude do falante.  

d) Antecipar: Durante o ato comunicativo, a antecipação do discurso pelo ouvinte 

é uma situação mais do que habitual. Muitas vezes, tanto a partir de pistas 

provindas da atitude do(s) interlocutor(es), o tema da conversa ou a estrutura 
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do discurso, o ouvinte tem a capacidade de antecipar algumas palavras, ideias 

ou opiniões.  

e) Deduzir: Trata-se de ativar a informação de que se dispõe sobre o(s) 

interlocutor(es). O ouvinte extrai informação do contexto comunicativo (i.e., 

os papéis dos interlocutores, o tipo de cenário comunicativo, etc.) e, 

consequentemente, interpreta os elementos não verbais (tais como, expressões 

faciais, movimentos corporais, gestos, etc.).  

f) Reter: Na prática, esta estratégia consiste na retenção de informações do 

discurso na memória a curto e/ou longo prazo. Na memória de curto prazo, 

reteremos informação alvo de (re)interpretação (designadamente, algumas 

palavras, frases ou ideias). Na memória a longo prazo, retemos as informações 

mais relevantes do discurso como o tema, as circunstâncias da situação 

comunicativa e o seu propósito. Inclusive, a partir destas informações 

poderemos, mais tarde, retomar a mesma conversa ou o mesmo tópico com 

outro(s) interlocutor(es). Não obstante, os interlocutores retêm a informação 

com recurso a tipos de memória variados (i.e., visual, auditiva, olfativa, etc.). 

 

3.1.3. Tratamento didático  

 

 De facto, como se frisou na abertura deste capítulo, a audição lidera a sequência 

de competências comunicativas ativadas no dia a dia. Mas, talvez no caso específico do 

aluno-ouvinte estrangeiro, o uso desta destreza aumente face ao seu uso na LM. Não por 

acaso, sobretudo nos níveis de proficiência mais baixos, a maioria dos alunos passa, salvo 

exceções, mais tempo a ouvir a LE do que a falá-la. Esta realidade aplica-se, 

naturalmente, tanto na sala de aula como no mundo fora dela, visto que, como escreve 

Littlewood (2010, p. 65), “[i]n the foreign environment, the ability to make sense of these 

messages is often crucial for survival, as well as providing access to wider and richer 

experiences”, mas “[i]n their own country, too, many learners will have more 

opportunities to hear the foreign language than to speak it.”. Assim, seja a experiência de 

ensino-aprendizagem imersiva ou não imersiva, a CO reverte-se numa competência 

decisiva para a comunicação quotidiana, o que justifica, de imediato, o seu tratamento em 
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aula. Além disso, quanto mais o aluno ouve a LE, melhor compreenderá e melhor poderá 

imitar a sua produção. 

 Evidentemente, no caso específico do aluno-ouvinte estrangeiro, a CO será mais 

ou menos afetada por fatores como a motivação ou a quantidade e a qualidade do input 

(Berges, 2016, p. 288). Ao contrário da EO, onde o aluno seleciona e manipula a língua, 

na CO o aluno não tem tanto controlo sobre a mesma. Em alternativa, o aluno deve estar 

apto a receber, construir, negociar e criar significados, ainda que a audição implique que 

o ouvinte lide com uma série de fatores que estão fora do seu controlo. Assim, a CO 

(como, aliás, a EO) implica um envolvimento muito ativo do aluno-ouvinte, pois “[t]he 

nature of listening comprehension means that the learner should be encouraged to engage 

in a active process of listening form meanings, using not only the linguistic cues but also 

his nonlinguistic knowledge” (Littlewood, 2010, p. 67). 

 Por isto, o exercício da CO pode e deve ser uma prática continuada em aula, com 

recurso a atividades breves, mas intensivas. Inclusive, a prática da CO pode ser 

combinada com o exercício de outras competências comunicativas em língua (p.e., pode-

se ouvir um texto que integra determinado aspeto da gramática que será trabalhado após 

o exercício). Nesta sequência, a ênfase da prática da CO deve recair mais sobre o processo 

de compreensão do que no resultado do dito exercício. Ou seja: “No es tan importante 

que los alumnos resuelvan correctamente una tarea como que se den cuenta de sus errores 

y los corrijan” (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 111). As atividades devem ajudar os 

alunos a entenderem melhor o processo de CO, ao invés de serem mero teste aos seus 

conhecimentos. 

 Não obstante, como trataremos em continuação, supõe-se uma seleção variada de 

materiais para a compreensão. 

 

3.1.4. Seleção de materiais orais 

 

 Atualmente, dispomos de uma vasta seleção de materiais áudio e audiovisuais 

favoráveis ao tratamento em aula da CO, desde as mais convencionais gravações 

produzidas para fins didáticos – textos semiautênticos – às gravações de conversas mais 
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ou menos espontâneas entre nativos – textos autênticos. No entanto, a existência de prós 

e contras em relação ao uso de uns e outros materiais origina alguma controvérsia.  

 Via de regra, os manuais didáticos incluem alguma variedade de situações 

comunicativas semiautênticas, mas, salvo raras exceções, os textos orais são inscritos 

sobre registos um tanto artificiais. As gravações de áudio anexas aos manuais são, quase 

sempre, o oposto daquilo que seria uma conversa quotidiana entre interlocutores nativos. 

Tendo em vista a facilitação da compreensão, as gravações têm o ritmo de fala muito 

lento, a entoação exagerada e a articulação muito cuidada, recorrendo ao uso padronizado 

do sotaque (no caso português, regra geral, o sotaque lisboeta). Em suma, caraterísticas 

que refletem um uso demasiado correto da língua, reproduzindo um falante ideal. Não 

obstante, as estruturas são regularmente repetidas, os enunciados completos e as frases 

gramaticalmente corretas num registo bastante cerimonioso. Inclusive, cada falante tende 

a falar no seu turno (i.e., sem sobreposições) e a existência de ruídos, quando 

acrescentados em estúdio, são muito subtis e têm um propósito específico.  

 No oposto, as gravações áudio de conversas espontâneas são as mais próximas da 

realidade, existindo alguma variação na velocidade do discurso (por norma, muito mais 

rápido do que as gravações produzidas para fins didáticos). Ademais, a entoação é 

claramente mais orgânica, existindo uma variedade de sotaques mais abrangente e 

inclusiva. Os interlocutores, regra geral, usam uma linguagem mais informal e os 

enunciados não são forçosamente completos. As interrupções ou sobreposições são 

constantes e a presença de ruídos mais evidente. Todavia, nestes casos, será necessário 

avaliar se o ruído é relevante (ou não) para a compreensão do discurso e, portanto, se vale 

a pena prestar-lhe atenção. 

 Neste enquadramento, alguns autores, tais como Duarte (2015, p. 59), defendem 

o uso de materiais orais autênticos desde os níveis iniciais: 

 

Tendo em conta que deveremos colocar, desde o início, o estudante em contacto 

com documentos reais orais, podemos tentar começar pela escuta atenta de textos 

orais monogerados que não sejam muito complexos, textos de noticiários da rádio 

ou da televisão, onde não haja muitas marcas de coloquialidade, nem 

sobreposições ou hesitações em excesso. Mas, mal os aprendentes comecem a 
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revelar alguns conhecimentos, advogamos a ideia de, ainda no nível inicial da 

aprendizagem, lhes disponibilizarmos textos orais gravados que sejam conversas 

informais orais, primeiro apenas ouvidas, depois ouvidas ao mesmo tempo que os 

estudantes têm acesso à transcrição da gravação. 
  

 Ainda que o uso de materiais orais semiautênticos, à partida, facilite o exercício 

de compreensão, certamente o mesmo não se verificará no contacto com discursos 

autênticos, sobretudo na vida quotidiana. No entanto, como se supõe, a escolha dos 

materiais orais para tratamento em aula da CO deve adequar-se, desde logo, à proficiência 

em língua do público-alvo e às suas necessidades efetivas. Inclusive, de modo a aumentar 

a motivação dos alunos e, porventura, atenuar a exigência que uma gravação de uma 

conversa espontânea pode provocar, o uso de materiais autênticos audiovisuais (tais 

como, notícias, debates, entrevistas, anúncios publicitários, etc.) constitui uma opção 

muito atrativa. Esta opção, como nota Sherman (2003, p. 2), tem as suas vantagens: “One 

obvious advantage for comprehension is the visual dimension, particular for the 

pragmatic understanding in dialogue; also important is the access to a variety of 

recognizable genres and the long-term contextual understanding built up as the 

programme develops”. 

 Ao contrário das gravações de áudio, o vídeo acompanha o discurso verbalizado 

de imagens e, por isso, contextualiza-o. Neste quadro, aparentemente os alunos têm mais 

facilidade no enquadramento da situação comunicativa e, portanto, na compreensão do 

respetivo texto. No entanto, a quantidade excessiva de input pode levar à distração e o 

desvio do foco da audição. Em alguns casos, a existência de imagem não auxilia o 

exercício da compreensão, dado que o enquadramento pictórico pode ser díspar do 

conteúdo discursivo (p.e., alguns vídeos musicais). No oposto, a gravação de áudio 

permite o foco exclusivamente na fala, de tal modo que o vídeo será mais propício para o 

trabalho do conteúdo ou significado do discurso e as gravações áudio para a forma ou a 

gramática (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 118).  

 Dito isto, tanto as gravações de áudio como o vídeo permitem a introdução na aula 

de outras vozes e variedades dialetais. Mais ainda, o uso de materiais autênticos 

possibilita um recurso linguístico vasto e atualizado de sotaques, léxico, gramática, 
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sintaxe e tipos de discurso, exibindo a língua na maioria de seus usos e contextos efetivos, 

o que o manual didático, à partida, não concretiza.  

 

3.1.5. Atividades  
 

 Antes de mais, partindo dos pressupostos de uma abordagem comunicativa de 

ensino de línguas, as atividades propostas devem (re)criar uma situação comunicativa 

realista, de modo que os alunos facilmente relacionem a situação retratada com situações 

semelhantes da vida quotidiana, tando dentro como fora da sala de aula. Quando viável, 

como se referiu atrás, o texto selecionado deve ser autêntico e, por esta via, colocar os 

alunos em contacto com caraterísticas que são próprias da oralidade e com as quais serão 

confrontados, sobretudo em contextos de imersão e contacto efetivo com falantes da 

língua-alvo. Não obstante, a tarefa deve ser motivadora, estimulando a curiosidade dos 

alunos, a partir da interligação da situação, do texto e da tarefa em si numa experiência 

realista (Berges, 2016, pp. 303-304). 
 

3.1.5.1. Caraterísticas 

 

 Tanto a seleção de textos como a construção de atividades em si deve ter em 

consideração a proficiência em língua do público-alvo e outros aspetos, mais ou menos 

variáveis, como a faixa etária, os seus gostos e interesses pessoais. Ainda, o grau de 

dificuldade dos exercícios propostos deve ser equilibrado, visto que a motivação não 

surge somente da identificação do aluno com o tema da atividade, mas também com a 

exigência do desafio que se lhe coloca. Aliás, como atenta Berges (2016, p. 303), “[e]l 

papel del profesor es proporcionar experiencias y actividades en las que el éxito sea 

alcanzable”. De nada serve quando se propõe uma atividade que ultrapassa os 

conhecimentos e as capacidades reais dos alunos.  

 Por conseguinte, a introdução de atividades de CO em aula supõe que se 

estabeleça prontamente quais os objetivos específicos que se pretende alcançar em 

relação ao objeto de estudo. Quando, numa atividade, o texto não é contextualizado ou o 
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tema preparado, através da ativação do conhecimento prévio dos alunos, pode provocar, 

inclusive, sintomas de ansiedade na realização da atividade. Indubitavelmente, como 

sublinhado por Gelabert, Bueso e Benítez (2002, p. 17), “[n]o podemos dejar el alumno 

abandonado ante la audición esperando que infiera toda la información que escucha”. Aos 

alunos deve-se atribuir, desde o primeiro instante, uma razão para o exercício da audição.  

 Assim, na visão de Gelabert, Bueso e Benítez (ibidem), uma atividade de CO 

segue as fases listadas abaixo:  

 

1. Pré-atividade(s): atividades de ativação de conhecimentos prévios. 

2. Exposição clara do(s) objetivo(s) da atividade e das suas etapas. 

3. Primeira audição: conhecimento do texto. 

4. Segunda audição: resolução da atividade proposta. 

5. Terceira audição: constatação dos resultados. 

6. Pós-atividade(s): dedução de regras gramaticais, prática de conteúdos 

gramaticais, trabalho de léxico, trabalho de outras competências 

comunicativas, etc.  

 

 Na fase de pré-atividade ou pré-audição, prepara-se o aluno para a atividade, 

atribuindo-lhe uma motivação concreta para a realização da audição. De facto, como 

escreve Hedge (2001, p. 252), “[w]hile they listen, learners will need to be involved in an 

authentic purpose for listening and encouraged to attend to the text more intensively or 

more extensively, for gist or for specific information”. Neste momento, o aluno deve ser 

levado a refletir sobre o texto objeto de audição, pelo que se pode desvendar o tópico do 

texto e, entre outras opções, numa dinâmica de grupo, fazer um levantamento de léxico 

(p.e., a partir de uma ilustração). Ainda, dependendo da desenvoltura do grupo, pode-se 

apresentar estruturas gramaticais que estarão presentes no texto ou mesmo discutir-se 

oralmente alguns tópicos pertinentes para a audição que se segue. De todos os modos, o 

texto deve ser adequadamente contextualizado, sobretudo no caso das gravações de textos 

autênticos.   

 Inclusive, neste primeiro momento, deve-se explicitar detalhadamente as 

instruções para a realização da atividade, começando pela leitura dos enunciados. A 
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apresentação da atividade deve ser clara para que o aluno tenha certezas sobre a sua 

atuação (p.e., se deve entender uma informação específica ou uma ideia mais genérica). 

Deve-se igualmente mencionar o tipo de resposta desejada (i.e., por escrito, por 

sinalização, etc.). Mais ainda, a escolha do tipo de atividade depende da exigência 

requerida, caso a caso, pelo que a fase de pré-atividade ou pré-audição revela-se muito 

utilitária, permitindo a antecipação e a ativação dos conhecimentos prévios do público-

alvo. Não por acaso, como escreve Brown (2006, p. 4), “listening is a complex activity, 

and we can help students comprehend what they hear by activating their prior 

knowledge”. 

 Após a explicitação do(s) objetivo(s) da atividade e, claro, da leitura das questões, 

procede-se a uma primeira audição sem interrupções. Este será o primeiro contacto 

efetivo do aluno com o texto, reconhecendo neste momento aspetos como a estrutura do 

discurso ou o número de intervenientes, e situando, porventura, as repostas a algumas das 

questões da atividade. Depois, na segunda audição, o aluno procede à resolução da 

atividade proposta. Caso a gravação ou vídeo seja muito longo, sugere-se a realização de 

algumas pausas, tanto para que o aluno registe a sua resposta como assimile toda a 

informação. Evidentemente, aconselha-se o recurso a um amplo reportório de tipos de 

atividades (tais como, preencher um quadro ou tabela, fazer corresponder imagens com 

textos ou vice-versa, selecionar a resposta correta em exercícios de escolha múltipla, 

exercícios de verdadeiro e falso, entre outros), dependendo dos objetivos estipulados e do 

nível/perfil do público-alvo. Não obstante, tendo em vista a facilitação da compreensão, 

os alunos podem trocar impressões depois de uma primeira audição e, depois, ouvir 

novamente o texto e, por meio desta atividade interpessoal, ter a possibilidade de ajustar 

a sua compreensão. 

 No caso específico dos alunos de iniciação (A1), aconselha-se a realização de 

atividades relativamente acessíveis, desde a seleção de opções numa lista ou a ordenação 

de imagens, para que se previna reações como ansiedade ou, mesmo, desmotivação. No 

entanto, no caso de o público-alvo ser maioritariamente falante de uma LM do mesmo 

grupo que a língua-alvo, este aspeto é um tanto subjetivo. Ainda, no caso dos alunos 

menos experientes, o registo escrito no decurso da audição pode resultar numa tarefa um 

tanto exigente. Mas, pelo contrário, no caso dos alunos mais proficientes, são bem-vindos 
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exercícios mais complexos. Todavia, tais opções, estão sempre dependentes do perfil do 

grupo para o qual se programa a atividade. Ademais, como garantia da correta usabilidade 

da atividade proposta, “[i]t is always a good idea, however, for teachers to try a while-

listening task for themselves before introducing it in class in order to check just how 

manageable it is” (Hedge, 2001, p. 252).  

 Na terceira e última audição, será quando se verifica os resultados da atividade. 

Nesta fase, a correção pode ser realizada em pares ou grupos. Depois disto, na fase de 

pós-atividade ou pós-audição, temos a oportunidade de integrar outras competências 

comunicativas em língua. Entre mais possibilidades, pode-se trabalhar algumas dúvidas 

gramaticais ou de léxico surgidas após o exercício. Não obstante, a EO pode 

perfeitamente funcionar como pós-atividade na sequência da CO, partindo do princípio 

que na CO o aluno contactou com situações comunicativas semelhantes. Neste caso, a 

transcrição dos textos ouvidos e a sua leitura pode auxiliar a pós-atividade de EO, 

permitindo uma compreensão mais clara do texto ouvido e da sua materialidade 

linguística. 

 Em continuação, ainda que não exaustivamente, descreve-se alguns tipos de 

atividades para a CO, a aplicar na aula de LE. 

 

3.1.5.2. Tipos  

 

 A CO consiste numa macroatividade complexa que envolve múltiplos 

conhecimentos e habilidades, e cujo tratamento em aula exige a aplicação de uma seleção 

de atividades variada e cativante. Desde que adaptadas à proficiência em língua do 

público-alvo, a prática em aula da CO possibilita a realização de inúmeras atividades, a 

partir dos mais diversos temas e materiais (tais como, gravações áudio ou vídeos, 

conversas por Skype ou ao vivo, etc.). Assim, como salientado por Cassany, Luna e Sanz 

(2000, p. 118), “[n]o hay que limitarse a la técnica más conocida (y paralela al consumo 

de la televisión o la radio) de pasar/ escuchar el texto y comentarlo posteriormente”. Pelo 

contrário, o aluno pode trabalhar ativamente com materiais áudio e/ou audiovisuais, não 

se convertendo num mero recetor passivo e silencioso de sons e imagens.  
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 A propósito, Penny Ur (2011) distingue entre atividades pré-comunicativas – 

listening for perception – e atividades comunicativas – listening for comprehension. 

Muito sumariamente, as atividades pré-comunicativas têm como objetivo o treino do 

aluno-ouvinte para a identificação dos sons, das suas combinações ou, mesmo, da 

entoação na LE. São disto exemplo as típicas faixas de áudio anexas a muitos manuais de 

iniciação, que são reproduções orais, relativamente lentas e padronizadas quanto ao 

sotaque, do abecedário ou da numeração. Normalmente, a audição deste tipo de faixas de 

áudio prevê que o aluno repita, após a gravação, os respetivos sons. Noutra perspetiva, as 

atividades comunicativas têm uma aplicação muito mais prática, no sentido em que são 

úteis como preparação para situações comunicativas da vida quotidiana, com as quais o 

aluno-ouvinte se enfrentará no contacto direto com outros interlocutores na língua-alvo. 

Por norma, o seu foco recai sobre aspetos específicos e, muitas vezes, desafiantes para o 

público-alvo. No entanto, como frisa a autora, nem todas as atividades deste tipo 

equacionam estes princípios numa mesma escala. Enquanto umas atividades “may 

concentrate on practicing a specific skill at the expense of enjoyment or real-life 

relevance”, outras “may give good practice but be difficult to administer” (Ur, 2011, p. 

47). 

 De seguida, são apresentadas algumas propostas de atividades comunicativas 

tipicamente usadas em aula para o tratamento da CO, a partir da subcategorização de 

atividades comunicativas de Penny Ur (2011), onde se distingue entre (a) atividades de 

audição sem resposta, (b) atividades de audição com resposta breve ou (c) longa e (d) 

atividades de audição como mote para discussão. 

  

a) Ouvir sem responder 

 

 Ainda que em muitas situações comunicativas do dia a dia, o contacto com outros 

locutores exija uma interação imediata, noutras situações não se trata de uma 

obrigatoriedade. O QECR (2001, p. 102) enuncia algumas atividades enquadradas nesta 

realidade, nomeadamente: ouvir anúncios públicos (informações, instruções, avisos, etc.), 

ouvir os meios de comunicação (rádio, TV, gravações, cinema), ouvir ao vivo como 

membro de um auditório (teatro, reuniões públicas, conferências, espetáculos, etc.), ou 
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ouvir uma conversa lateral. À partida, estas atividades são excelentes meios de exposição 

a uma grande variedade de registos orais na língua-alvo, mas não exigindo uma interação 

explícita do aluno-ouvinte, torna-se necessário garantir a sua atenção. Neste seguimento, 

como escreve Ur (2011, p. 51),  

 

[t]he text, and its presentation, must be particularly geared to attracting and 

holding students’ attention: it should not be difficult; its content should be pleasing 

and interesting; and if possible it should be delivered ‘live’ and accompanied by 

graphic or written materials that provide a visual focus and give help in 

understanding.   

  

 Entre outras sugestões, temos a audição do relato do professor sobre factos 

específicos, tratando-se de uma atividade adaptável aos distintos níveis de proficiência e 

faixas etárias. Inclusive, como frisa a autora (idem, p. 62), a intervenção deste pode servir 

como intervalo entre trabalhos mais intensivos, sendo naturalmente ajustada aos 

conteúdos programáticos, apesar do cunho mais pessoalizado do discurso. Se, a título de 

exemplo, o tópico em estudo na aula é a casa, o professor pode fazer uma descrição da 

sua casa de sonho, servindo de modelo para uma futura intervenção dos alunos. Este 

exercício de CO, ainda que não requeira na prática uma interação por parte do aluno-

ouvinte, vai colocá-lo em contacto com a língua-alvo e o uso efetivo de estruturas e léxico 

que poderá reproduzir mais tarde. Mas, como se supõe, o discurso preferido pelo 

professor não deve ser demasiado extenso, dando aos alunos mais oportunidades de fala.  

 Outra opção, talvez muito mais cativante, pode passar pelo uso da canção 

enquanto texto autêntico para a prática da CO. Este tipo de atividade exibe a língua-alvo 

num outro prisma, estabelecendo uma ligação entre culturas. Além disso, como escreve 

Ur (idem, p. 63), “[s]uch activities are restful too: so that they provide useful interludes 

to put in before or after more demanding exercises, or at times when students 

concentration is at a low ebb (last lesson on a Friday, for example!)”. Uma canção pode 

ser usada em aula enquanto objetivo artístico, mas, claro, potencializado pelo trabalho do 

léxico ou das estruturas linguísticas. Naturalmente, espera-se que o aluno aprecie a canção 

que ouve, mas isso não invalida que aprenda algo novo com a sua audição. Mais ainda, 
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nestes casos, pode-se introduzir outras atividades complementares (p.e., distribuir a letra 

da canção com algumas palavras em falta para que o aluno-ouvinte complete durante a 

audição). De resto, concordamos com Ur (idem, p. 66) quando afirma que “[t]he linguistic 

content of the song should not be too difficult, and the words should be distinctly heard” 

, pelo que “given these two conditions, the choice of songs will be based on a compromise 

between the teacher’s tastes and those of her students”.  

 

b) Ouvir e dar respostas breves 

 

 Neste tipo de exercícios, o texto para audição consiste tipicamente numa 

sequência de texto (monólogo ou diálogo) mais ou menos extensa, tanto formal como 

informal, por norma, fragmentado em segmentos, uma vez que, na maioria das situações, 

requererá do aluno-ouvinte uma resposta quase imediata. São disso exemplo, exercícios 

para sinalização de itens, exercícios de verdadeiro/falso, exercícios de correspondência 

de colunas ou as tabelas por preencher.  

 Na prática, pode-se estabelecer uma comparação entre os exercícios de sinalização 

de itens e o popular jogo de tabuleiro Bingo. Os exercícios deste tipo podem ser usados 

para praticar léxico recentemente aprendido pelo público-alvo. São, talvez, mais 

recomendáveis para os níveis elementares de proficiência, quando o léxico surge 

tematicamente. No entanto, exercícios desta categoria são, naturalmente, adaptáveis a 

níveis mais proficientes, usando léxico mais avançado ou mesmo asserções sobre o texto, 

dependendo sempre do(s) objetivo(s) pretendido(s). 

 Os exercícios de verdadeiro/falso seguem uma mesma lógica, embora requeiram 

uma destreza de compreensão mais desenvolta, todavia, adaptável a todos os níveis de 

proficiência. A exigência da atividade deve-se tanto a dificuldades em torno do texto 

como das questões formuladas. Por norma, sobretudo nos níveis mais baixos, deve-se 

recorrer a textos e questões não muito complexas. 

 Os exercícios a partir de colunas ou tabelas têm igualmente inúmeras vantagens. 

Entre outras opções, o uso de textos informativos (tais como, noticiários, quadros 

meteorológicos, relatos de planos e programas, etc.) é potenciado pelo emprego de tabelas 

no exercício de compreensão. Neste enquadramento, à semelhança de muitas situações 
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comuns da vida quotidiana, ouve-se o texto tanto para uma compreensão genérica da 

mensagem como para a obtenção de informações mais específicas. 

 

c) Ouvir e dar respostas longas 

 

 Em contraste com os exercícios descritos, onde se espera do aluno-ouvinte 

resposta tão simples como a sinalização da opção correta ou o preenchimento de uma 

tabela com algumas palavras, alguns exercícios podem requerer uma destreza mais 

exigente de compreensão e de produção. São disto exemplo exercícios de preenchimento 

de espaços ou exercícios de pergunta-resposta.  

 Os exercícios de preenchimento de espaços são, sem dúvida, muito populares. 

Neste caso, pode-se recorrer a situações comunicativas multidirecionais típicas do dia a 

dia, como uma conversa telefónica. Naturalmente, a dificuldade deste tipo de exercícios 

pode ser ajustada pelo número de palavras ou frases omitidas, cuja seleção depende dos 

critérios aplicados caso a caso. Atente-se, no entanto, que se a quantidade de palavras 

omitidas for muito reduzida, este tipo de exercício pode ser incluído no grupo de 

atividades de resposta curta. 

 Outra possibilidade passará pela resposta (oral ou escrita) a questões relacionadas 

com o texto alvo de audição. Nesta situação, o aluno-ouvinte deve reter informação mais 

ou menos específica de acordo com a questão que se lhe coloca. Esta prática de pergunta-

resposta, sobretudo na sua vertente oralizada, será muito proveitosa para os alunos, visto 

que esta sequência ocorre em inúmeras situações da vida real. Inclusive, como opina Ur 

(idem, p. 134),  

 

I would say that any series of teacher-questions flowed by student-answers will 

give good communication practice provided that the questions are such as to 

require an explicit response (not necessarily verbal, but at least observable, like a 

nod), and that they are likely to be answered correctly only if they have been 

understood.  
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 De frisar que a pergunta pode debruçar-se sobre a compreensão do próprio texto, 

sendo que o uso de estratégias como a inferência e a dedução serão essenciais. Sobretudo 

nos níveis mais avançados, a formulação das questões raramente usará as mesmas 

palavras do texto original, pelo que requererá do aluno-ouvinte uma atenção redobrada 

na interpretação da questão e na elaboração da sua resposta. No entanto, nos níveis mais 

baixos, as questões formuladas devem ser acessíveis e, preferencialmente, fiéis quanto às 

palavras usadas no texto, visto que “such exercises are a test of memory, intelligence and 

careful reading as much as of listening comprehension and may not therefore be 

appropriate for younger pupils or for those whose reading is much behind their oral skills” 

(idem, p. 137).  

 Não obstante, se muito específicas, as questões de compreensão devem ser 

colocadas em intervalos durante a audição do texto, imediatamente a seguir ao fragmento 

correspondente. No caso de questões mais gerais, envolvendo uma compreensão genérica 

do texto, pode-se optar pela resposta às questões no final. Todavia, a leitura destas, como 

se sugeriu, deve anteceder a audição. Desde o primeiro instante, o aluno deve ter 

conhecimento daquilo que vai ouvir e sobre que vai ser questionado, para acionar as 

respetivas estratégias de compreensão e eventuais conhecimentos prévios. 

 

d) Ouvir para discutir  

 

 O exercício de audição pode funcionar como mote para outros exercícios orais, 

como algumas das atividades de EO a que se alude nas páginas seguintes (tais como, 

exposições ou simulações). Em situações desta natureza, a audição deve tomar 

relativamente pouco tempo, servindo de ponto de partida para o exercício subsequente. 

Assim, na ótica de Ur (idem, p. 148), “[t]he students are expected not only to understand 

the heard material but also to be able to compare or collate its different parts or aspects, 

analyze, interpret, evaluate and reason from it”. Imagine-se um exercício de interpretação 

sobre o texto e, consequentemente, a temática do mesmo, onde o aluno sumariza o texto, 

atribuindo-lhe uma visão personalizada. Nos níveis mais avançados, este tipo de atividade 

pode ser potencializado pela sua prática em grupo. Mas, nestas circunstâncias, o professor 
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exercerá uma importante função enquanto moderador/orientador da atividade, colocando 

questões e guiando os alunos. 

 

3.2. Expressão oral 
 

 A prática da oralidade na aula de LE esteve inicialmente ligada à ideia de repetição 

de frases e da memorização de diálogos um tanto irrealistas, por vezes, muito estruturais 

e formais. Nesta perspetiva, segundo os propósitos teórico-práticos de metodologias 

como o MAL, a repetição tinha como objetivo a familiarização do aluno com os sons e 

as estruturas linguísticas da língua-alvo.  

 Deste modo, entendia-se que se aprendia a falar numa outra língua pela prática 

das estruturas gramaticais, depois aplicadas na conversação. Assim, durante muitos anos, 

a prática da oralidade foi tida em função da gramática. No entanto, como sentencia Bailey 

(2003, p. 50), “[p]eople don´t learn the pieces of the language and then put them together 

to make conversations”. Antes, pelo contrário, como prova o surgimento do ECL, os 

aprendentes aprendem novas línguas tanto pelo conhecimento das suas regras como pela 

comunicação efetiva. Todavia, a comunicação na oralidade envolve uma série de fatores, 

tais como a agilidade, a rapidez ou a espontaneidade que, sobretudo nos níveis baixos de 

proficiência, são habilidades ainda em construção.  

 De facto, atualmente, tanto no que respeita as relações pessoais como 

profissionais, a oralidade tem uma relevância tão ou mais alta do que a escrita, visto que 

“[u]na persona que no pueda expresarse de manera coherente y clara, y con una mínima 

corrección (…) corre el riesgo de hacer el ridículo en más de una ocasión” (Cassany, Luna 

& Sanz, 2000, p. 135). Por isto, a prática em aula da EO deve, antes de mais, dotar o aluno 

de estratégias comunicativas para que o uso efetivo da língua-alvo, mesmo perante alguns 

obstáculos, seja uma realidade a curto prazo, pelo menos, para as situações comunicativas 

mais comuns da vida quotidiana (tais como, uma interação na sala de aula ou uma 

interação mais significativa fora dela). 
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3.2.1. Caraterísticas 
 

 Antes de seguirmos para uma descrição das estratégias comunicativas mais 

empregues no dia a dia, seria, sem dúvida, produtiva a análise do funcionamento da 

interação em registos orais. Para este efeito, servimo-nos da teorização de Bygate (1987 

apud Cassany, Luna & Sanz, 2000, pp. 142-148), a partir da observação do esquema que 

segue abaixo. 

 

 

Figura 4: Modelo de expressão oral (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 142) 

 

 De acordo com Bygate (1987), a prática da EO exige conhecimentos (i.e., 

informações que possuímos sobre o sistema linguístico e aspetos socioculturais) e 

habilidades (i.e., a capacidade de enquanto interlocutores tomarmos decisões, de modo a 

adaptar o nosso discurso ao tema e ao contexto comunicativo). Via de regra, como 

sublinhado por Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 143), “todos disponemos de cierta 

información sobre la mayoría de las situaciones comunicativas, si no todas, que son 

habituales en nuestra cultura” e, portanto, temos a capacidade de prever, mesmo que com 

alguma discrepância, a maioria das situações comunicativas com que nos enfrentamos no 
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dia a dia. Por exemplo, sabemos que uma interação no restaurante obedece a uma 

estrutura mais ou menos ritualizada e temos, pelo menos, uma noção vaga de uma 

interação deste tipo. Segundo a fase da refeição saberemos qual a interação mais 

apropriada para o momento. De facto, como sublinhado pelos mesmos autores, “[l]as 

comunicaciones humanas se estructuran y se fijan a partir de la repetición y de la 

experiencia que vamos adquiriendo los interlocutores” (ibidem). 

 Em suma, nas mais variadas situações comunicativas do quotidiano, à definição 

do tema, segue-se o estabelecimento das intervenções (ou turnos de fala) e a configuração 

dos papéis dos intervenientes na ação. A estas estruturas comunicativas dá-se o nome de 

rotinas, sendo variáveis de cultura para cultura e, inclusive, no relacionamento que se 

institui entre os intervenientes. É, pois, o conhecimento destas rotinas que permite o 

exercício de planificação do discurso: “A partir de la experiencia que tenemos en 

situaciones parecidas a la que se va a producir, podemos prever lo que pasará y decidir 

cómo nos comportaremos: sobre qué temas hablaremos (información) y de qué manera 

(interacción)” (idem, pp. 143-144). Não obstante, mediante a situação comunicativa que 

enfrentamos seremos capazes de adaptar a nossa atuação. 

 Nesta sequência, faremos uso das micro-competências específicas para conduzir 

a interação, designadamente a seleção e o desenvolvimento do tópico e a sua interligação 

com outro(s) tema(s). No entanto, precisamos igualmente de ter domínio sobre os turnos 

de fala (i.e., quando e durante quanto tempo falamos e, ainda, quando cedemos o turno 

de fala). De seguida, dá-se a negociação de significados, que consiste em “un proceso de 

adaptación mutua donde dos discursos tienen que convergir en un único significado” 

(idem, p. 145). Neste caso, as habilidades que se utilizam são a seleção do grau de 

explicação (i.e., a escolha do grau de detalhe com que se explica algo) e a avaliação da 

compreensão (i.e., a confirmação de que a explicitação foi adequada). Trata-se, como se 

supõe, de um processo de colaboração ativa entre os intervenientes. 

 A colaboração mútua destes afeta naturalmente a quantidade de informação em 

circulação, mediante os conhecimentos linguísticos dos interlocutores. Na verdade, 

“[c]uanto más detallado y minucioso tenga que ser un discurso, más posibilidades hay de 

que se usen palabras específicas de un campo léxico o de que la sintaxis sea más 

compleja” (idem, p. 146). Tudo depende, claro, da negociação de significados. No 
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entanto, nem sempre a negociação de significados é tão espontânea. Usualmente, “[l]os 

intercambios verbales son rápidos e instantáneos, y a menudo es necesario relacionarlos 

en pocos segundos, siendo muy útiles la improvisación e la agilidad” (ibidem) e, por isto, 

os interlocutores tendem a simplificar o discurso, de modo a agilizá-lo.  

 Nesta mesma perspetiva, com o propósito de facilitar o processo de compreensão, 

o interlocutor pode recorrer a estratégias de compensação (tais como, a autocorreção). 

Entre outras ocorrências, o discurso é simplificado, com recurso a técnicas como a 

repetição ou a reestruturação. Mas, ainda que a autocorreção seja uma capacidade 

intrínseca na LM, o mesmo pode relevar-se um processo não tão voluntário e inato numa 

LE. Daí, a importância do exercício de estratégias comunicativas nas atividades de EO 

em aula, sobre as quais se escreve de seguida. 
 

3.2.2. Estratégias  

 

 Muitas vezes, no dia a dia, em conversas entre falantes de uma mesma língua, 

deparamo-nos com alguns obstáculos comunicativos. Às vezes, não temos a palavra ou 

expressão de que necessitamos naquele momento na ponta da língua e, frequentemente, 

usamos estratégias de compensação (verbais e não verbais) com o intuito de superar tais 

barreiras, como, aliás, numa LE: 

 

Efectivamente, el estudiante cuando habla, no siempre es capaz de expresar lo que 

quiere o de entender lo que escucha – destrezas orales –, así como tampoco lo es 

de escribir lo que le gustaría comunicar o de comprender lo que lee – destrezas 

escritas –, y esto sucede porque existe alguna carencia, algún fallo, en sus 

subcompetências estratégicas y, por tanto, experimenta un problema de tipo 

comunicativo. En esos momentos, en la mente del estudiante se activan una serie 

de mecanismos conocidos como estrategias de comunicación, las cuales van 

encaminadas a intentar resolver de forma satisfactoria esos problemas. (Pinilla 

Gómez, 2016, p. 277; itálicos da autora) 
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 Na prática, quando desconhecemos ou não recordamos uma palavra, a tendência 

passa pelo recurso a uma descrição do que queremos dizer por meio dela, a uma 

comparação desta com outras palavras, ou, ainda, à gestualidade. São estes padrões 

comuns em que, perante uma carência comunicativa (neste caso, de léxico), contornamos 

o obstáculo com o uso de estratégias comunicativas. Todavia, o mesmo ocorre, e talvez 

mais comumente, entre alunos estrangeiros. De facto, as estratégias de comunicação estão 

integradas inconscientemente no uso da LM, mas, na maioria das situações, o aluno não 

tem uma consciência clara da sua utilização. Isto porque, no uso efetivo da LM, o recurso 

a tais estratégias comunicativas surge com alguma espontaneidade.  

 No entanto, tanto nas competências comunicativas orais como escritas, o recurso 

a estratégias comunicativas numa outra língua pode revelar-se um processo não tão 

imediato. Mas, mesmo numa LM, não se pode dar por adquirido o recurso a estratégias 

comunicativas, diferindo de falante para falante. Em consequência deste facto, a aula de 

LE deve proporcionar o desenvolvimento deste tipo de mecanismos na prática 

comunicativa, sobretudo na EO. Numa LE (como, aliás, na LM), o recurso a estratégias 

comunicativas pelo aluno deve-se a cortes ou quebras comunicativas (geralmente, 

consequência de falhas de memória, erros ocasionais – lapsus linguae – ou interferências 

sonoras) ou, maioritariamente, como consequência de conhecimentos insuficientes sobre 

a língua-alvo. Em síntese, como escreve Pinilla Gómez, o propósito por trás do uso de 

estratégias de comunicação consiste em “incrementar la eficacia de la interacción y 

reparar y compensar las posibles deficiencias comunicativas” (ibidem).  

 Ainda assim, mesmo que usualmente aplicadas pelos alunos no uso efetivo das 

suas LM, impõe-se o exercício destes mecanismos em aula, porque, como se referiu, o 

aluno, na maioria dos casos, não tem consciência de que dispõe e usa habitualmente 

estratégias com o mesmo propósito na sua LM. Por esta via, pode-se distinguir entre mais 

usuais na EO as seguintes estratégias comunicativas (Pinilla Gómez, 2016, pp. 278-279):  

 

a) Pedidos de auxílio ao interlocutor (informativos e/ou confirmativos); 

b) Recursos não-verbais (tais como, gestos, mímica, movimentos corporais e 

faciais); 
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c) Criações lexicais (traduções literais e uso de estrangeirismos a partir da LM 

e/ou criações lexicais originais a partir da LE); 

d) Recurso à LM (empréstimos e mudanças de código); 

e) Paráfrase (aproximações como sinónimos, hipónimos e hiperónimos e/ou 

descrições verbais e não-verbais). 

 

 Apesar de listada na última posição, a paráfrase distingue-se como a estratégia de 

comunicação mais acionada, tanto em aprendentes de uma LE como nas suas LM. Mais 

ainda, a paráfrase pelas suas caraterísticas, ocorre com mais frequência na aula de LE no 

decurso de atividades comunicativas, tanto pela aproximação como pela descrição (idem, 

pp. 279-280). A aproximação consiste no uso de uma palavra ou expressão da língua-alvo 

(tais como, sinónimos, hipónimos ou hiperónimos) e a descrição, por seu turno, pode 

efetivar-se por meio de recursos verbais (i.e., a explicação daquilo que temos como 

objetivo comunicar, a partir da apresentação das suas caraterísticas) e não-verbais (i.e., 

com o recurso a gestos, mímica, movimentos de corpo ou mesmo representações gráficas, 

como desenhos ou esquemas). Por isso mesmo, a paráfrase pode e deve ser usada como 

estratégia de ensino. 

 O pedido de auxílio, tanto verbal como não-verbal, ao(s) interlocutor(es) é outra 

estratégia frequente, constituindo uma das estratégias mais usadas pelos alunos na aula 

de LE. O pedido de auxílio verbalizado pode refletir uma carência informativa (p.e.: 

Como se diz dieciocho em português?) ou uma incerteza (p.e.: Diz-se dezaoito ou 

dezoito?). Noutra perspetiva, o pedido de auxílio não-verbal, como refere Pinilla Gómez 

(idem, p. 279), “hace referencia al mecanismo deíctico de señalar con el dedo aquellas 

realidades cuyo nombre se desconoce” (p.e.: Quanto custa isto?). 

 Por conseguinte, as criações lexicais, em linhas gerais, consistem na conceção de 

uma nova palavra (existente ou inexistente na sua LM) a partir da interlíngua do aluno. 

São disso exemplo as traduções literais, palavra a palavra, de uma dada estrutura da LM 

do aluno para a língua-alvo, ou o uso de estrangeirismos, o que consiste na elaboração de 

uma nova palavra, com recurso a alguma criatividade (p.e., o aportuguesamento de 

palavras espanholas). Não menos evidente, o aluno pode recorrer à sua LM, usufruindo 
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do empréstimo de palavras ou simplesmente através da mudança do código comunicativo, 

como quando confrontado com estruturas sintáticas mais complexas.  

 Em desfecho, como sublinha Pinilla Gómez, “[l]a posibilidad de describir, en 

diferentes situaciones comunicativas, dota al estudiante de una seguridad y una confianza 

muy importantes para poder superar los problemas, prioritariamente léxicos, que surgen 

a lo largo de la conversación” (idem, p. 280). Por isto, se defende o tratamento em aula 

das estratégias de comunicação na língua-alvo como uma obrigatoriedade. 
 

3.2.3. Tratamento didático 
 

 O desafio que se coloca à prática em aula da EO (neste caso, sobretudo, a IO) 

prende-se, naturalmente, com o contexto de imersão ou não-imersão do público-alvo. 

Aprender uma língua em imersão na língua-alvo constitui, à partida, o contexto mais 

vantajoso. O aluno encontra-se diariamente em contacto direto com a língua-alvo, ouve-

a constantemente e dispõe de mais oportunidades para a praticar de modo efetivo. No 

oposto, aprender uma língua em não-imersão, numa comunidade onde a língua-alvo não 

é uma língua de comunicação revela-se, talvez, muito mais desafiante para o aluno, 

porque, entre outras eventuais desvantagens, não tem tantas oportunidades para o seu uso 

fora da sala de aula.  

 Inclusive, como escreve Bailey, “[s]ometimes foreign language learners travelling 

in countries where their target language is spoken find that they can neither understand 

native speakers nor be understood” (2003, p. 54). É o que acontece, com frequência, a 

estrangeiros que aprenderam português nos seus países e chegam depois a Portugal. Por 

isto, de modo a contornar esta realidade, importa que a aula de LE proporcione ao aluno, 

sobretudo em contextos de não-imersão, o máximo de oportunidades de uso da língua-

alvo em situações comunicativas orais. Para isto, a fala do professor deve ser limitada em 

função do aluno, pois, como citado no início desta investigação, “[q]uem precisa praticar 

a língua é o aluno, muito mais do que o professor” (Christiano, 2017, p. 85).  

 De facto, como defendido pela abordagem comunicativa de ensino-aprendizagem 

(Conselho da Europa, 2001), a cedência de protagonismo do professor para o aluno cria, 

equitativamente, ocasião para que este assuma novas atitudes, que na visão das 
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metodologias mais tradicionalistas não eram caracteristicamente suas. Assim, como 

sintetiza Carvalho (2018, p. 244),  

 

do professor transmissor, sede única e inquestionável do saber, passamos ao 

professor guia, reflexivo e crítico, capaz de (continuar a) aprender, criativo, 

flexível e humano: a um professor de quem se espera muito mais do que 

antigamente: a um professor que passa a palavra ao aluno. 

 

 Nesta lógica, o uso de atividades em pares e/ou grupo pode e deve ser uma 

constante em aula para a prática da EO. Por conseguinte, a construção de atividades deve 

ser orientada tanto para o exercício de situações comunicativas transacionais como 

interacionais, visto que os alunos terão de ser capazes de comunicarem numa e noutra 

situação, nas mais diversas situações comunicativas da vida quotidiana.  

 Além do mais, como acrescenta Carvalho (idem, p. 245), 

 

[o] professor deve saber (quando) ouvir os aprendentes e saber quando deve 

abdicar do seu turno de fala ou de parte da planificação em detrimento do que é 

mais vantajoso naquele momento e para aqueles indivíduos no que diz respeito à 

sua aprendizagem. Tem de fomentar a partilha, inclusivamente cultural, 

fomentando a reflexão sobre si enquanto ser cultural e individual através do outro.  

 

 Não obstante, como se vem referindo ao longo desta exposição, espera-se do 

professor que, na sua prática letiva, considere múltiplos fatores. Desde logo, as 

caraterísticas específicas do seu público-alvo, a partir das quais adaptará a sua atuação 

(i.e., desde a organização e a apresentação das suas propostas didáticas à seleção e/ou 

construção dos materiais e respetivos instrumentos de avaliação). 

 

3.2.4. Atividades  

 

 Hoje, são várias as opções de materiais didáticos de que dispomos para a prática 

da EO (tanto de PO como de IO) na aula de LE. No mercado existe uma enorme seleção 
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de materiais didáticos para a EO, mas, nem sempre, nos manuais encontraremos sugestões 

de atividades que se adequem ao enquadramento específico que carateriza um grupo 

concreto de alunos. Por isto, na maioria das ocasiões, seremos encaminhados para a 

criação de novos materiais, adequados ao público-alvo ou a objetivos específicos. Neste 

caso, “no sólo tendremos que analizar las necesidades del estudiante como individuo, sino 

también como integrante de un grupo” (Gelabert, Bueso & Benítez, 2002, p. 35).  

 Mais ainda, o trabalho com materiais autênticos (e, naturalmente, temas 

autênticos) potencia a aprendizagem de uma LE, no sentido em que aproximamos ao 

máximo o aluno de situações comunicativas reais, o que implica o uso efetivo da língua 

e a negociação de aspetos socioculturais. A prática da EO deve, pois, seguir um plano 

didático coerente e adequado, caso a caso, às circunstâncias, mas, sobretudo, “[l]a 

elección de materiales (…) tendrá que tener en cuenta la agilidad, rapidez y espontaneidad 

de esta destreza” (idem, p. 36).  

 De seguida, ainda que muito sumariamente, descrevem-se as caraterísticas gerais 

e os principais tipos de atividades propícias à prática da EO20 na aula de LE. 

 

3.2.4.1. Caraterísticas 

  

 Na sequência da aplicação de uma abordagem comunicativa de ensino de línguas, 

supõe-se que as atividades de EO não são unicamente destinadas à prática de conteúdos 

gramaticais e/ou lexicais. Mas, antes de mais, ao uso efetivo da língua em situações 

comunicativas realistas, com o objetivo de satisfazer propósitos comunicativos 

caraterísticos da vida quotidiana e, por esta via, pôr em prática estratégias de 

comunicação.  

 
20 Ainda que neste relatório se opte pela designação expressão oral, o QECR (Conselho da Europa, 2001) 

distingue produção de interação em situações comunicativas orais. Segundo este, nas atividades orais de 

produção “[o] utilizador/aprendente produz um texto oral ou escrito, recebido, geralmente à distância, por 

um ou mais ouvintes ou leitores a quem não é pedida nenhuma resposta” (2001, p. 142). Quanto às 

atividades orais de interação “[o] utilizador/aprendente participa num diálogo em presença com um 

interlocutor” (2001, p. 14), pelo que, neste caso, “[o] texto do diálogo consiste em enunciados produzidos 

e recebidos respetivamente e em alternância por cada uma das partes” (ibidem). 
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En la práctica de la destreza de producción oral no es tan importante la forma o el 

estilo como el significado y los contenidos, por lo que el alumno tiene que realizar 

actividades que tengan sentido para él y que sean abiertas; que requieren un 

esfuerzo mental en su realización, no simples preguntas cuyas respuestas conocen 

el profesor e el alumno, o “discursos de púlpito” que de muy poco van a servir al 

estudiante en su vida real y donde además no entra en juego en ningún momento 

la interacción con el interlocutor. (Gelabert, Bueso & Benítez, 2002, p. 36) 

 

 As atividades de EO, adaptadas às caraterísticas específicas do público-alvo, 

devem explorar temas e situações comunicativas onde o uso efetivo da língua ultrapasse 

o espaço da sala de aula. Naturalmente, a exigência das atividades deve ser adaptada à 

proficiência dos alunos. Via de regra, dos temas mais elementares para os níveis mais 

baixos aos temas mais complexos para os níveis mais altos.  

 Posto isto, como nota Pinilla Gómez (2016, p. 281), o ensino da EO distingue-se 

entre uma fase de assimilação e uma fase de criação. A fase de assimilação relaciona-se 

diretamente com a compreensão da oralidade e subdivide-se em dois momentos de 

ocorrência sucessiva, designadamente a apresentação da língua e a prática controlada da 

expressão da oralidade. Nestas situações, escreve a autora, “se presta más atención a los 

aspectos formales de la lengua y menos, al contenido; esto se comprueba en el tipo de 

actividades realizadas, como ejercicios de memorización de diálogos cortos y actividades 

de repetición para ir fijando determinadas estructuras” (ibidem). Por seu turno, a fase de 

criação subdivide-se entre a produção dirigida pelo professor e a produção livre, na qual 

o aluno se converte no verdadeiro protagonista da atividade. No entanto,  

 

[e]s necesario, lógicamente, ese inicio en el que el profesor controla en cierta 

medida la actividad, dando pautas y guiando al estudiante en su realización; en un 

momento posterior, los estudiantes ya han alcanzado un nivel de competencia 

comunicativa más alto y esto les permite llevar a cabo actividades encaminadas a 

conseguir una producción lo más natural posible. (ibidem) 

 



 

52 

 São exemplo de atividades que se realizam nesta fase, os role-plays, as 

simulações, entre outras.  

 De facto, enquanto aprendentes de uma LE, apesar de a comunicação efetiva na 

oralidade ser um dos objetivos mais cobiçados, trata-se da competência que mais exige 

do aluno (Cassany et al., 2000; Baralo Ottonello, 2012; Pinilla Gómez, 2016). Por norma, 

ao contrário de uma interação escrita, a interação oral exige retorno imediato e, na maioria 

dos casos, o contacto face a face com o(s) interlocutor(es). Sobretudo nos níveis mais 

iniciais, o aluno reage muitas vezes com alguma vergonha e receio de falhar quando se 

expõe na fala perante o(s) outro(s). No entanto, procurando combater este tipo de 

inseguranças, na prática em aula da EO é necessário preparar convenientemente os alunos 

para as atividades propostas. Os alunos devem ser esclarecidos com exatidão em relação 

ao(s) objetivo(s) da atividade e, claro, de todas as etapas para a sua concretização.  

 Assim, na ótica de Gelabert, Bueso e Benítez (2002, pp. 39-40), qualquer 

atividade de EO segue as fases listadas abaixo:  

 

1. Pré-atividade(s): atividades de ativação de conhecimentos prévios. 

2. Exposição clara do(s) objetivo(s) da atividade e das suas etapas. 

3. Desenvolvimento da atividade.  

4. Avaliação da atividade. 

5. Pós-atividade(s): dedução de regras gramaticais, prática de conteúdos 

gramaticais, trabalho de léxico, trabalho de outras competências 

comunicativas, etc.  

 

 Na fase de pré-atividade, prepara-se o aluno para a atividade em si (i.e., 

estabelece-se o propósito da sua participação, elegem-se os conteúdos gramaticais ou 

lexicais úteis para a atividade, etc.). De seguida, seguros de que os alunos têm uma noção 

clara do(s) objetivo(s) da atividade e das suas etapas, deve-se preparar o ambiente e 

facilitar todos os instrumentos necessários para o seu início (p.e., organizar o espaço da 

sala de aula, agrupar os alunos ou, ainda, distribuir materiais complementares). São 

exemplo de pré-atividades para a EO, como se discutiu no capítulo prévio, os exercícios 
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de CO (Brown, 2006, p. 10)21. Durante o desenvolvimento da atividade propriamente dita, 

a intervenção do professor deve ser reduzida ao máximo e as correções devem incidir não 

tanto sobre a forma, mas sobre o conteúdo.  

 Assim, como frisado pelos autores (Gelabert, Bueso & Benítez, 2002, p. 40), 

“[r]esulta mucho más productivo tomar nota de los errores cometidos, sobre todo si 

generalizados, y trabajarlos después de en la fase de evaluación de la actividad”. Não 

menos importante, nesta fase deve-se atentar no desempenho do aluno na atividade, 

refletindo-se igualmente sobre a atividade. Por último, na fase de pós-atividade, como 

suprarreferido, temos a oportunidade de integrar outras competências comunicativas em 

língua, corrigir estruturas gramaticais, ampliar o léxico adquirido, entre outras opções.  

 A seguir, ainda que não exaustivamente, são relatados alguns tipos de atividades 

para a EO (sobretudo de IO), a aplicar na aula de LE. 

 

3.2.4.2. Tipos 
  

 Para a prática em aula da EO pode-se recorrer a vários tipos de atividades e 

técnicas que ajudarão a desenvolver a CC do público-alvo. Em específico, no âmbito da 

PO, o QECR (Conselho da Europa, 2001, pp. 90-91), enumera atividades nas quais o 

aprendente (re)produz um texto oral perante um auditório, nomeadamente anúncios 

públicos (informações, instruções, etc.), exposições públicas (palestras, apresentações, 

etc.), o que implica a realização de ações como a leitura em voz alta, o desempenho de 

um papel estudado ou, simplesmente, a fala espontânea. No caso das atividades de IO, o 

QECR (idem, pp. 112-113) destaca as transações, a conversa informal, a discussão 

informal/formal, o debate, a entrevista, a negociação, o planeamento conjunto e, ainda, a 

cooperação prática com a vista a um fim específico.  

 Adaptando estas propostas, pode-se distinguir as atividades listadas e descritas 

abaixo. 

 

 
21A este propósito, sugere-se a leitura de Rocha, D. M. S. (2016). Da Compreensão à Interação Oral: Um 

estudo de caso. Relatório de Estágio. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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a) Diálogos: 

  

 Sobretudo nos níveis iniciais, a realização de diálogos (dirigidos ou abertos) 

consiste numa opção pedagógico-didática extremamente vantajosa para a aula de LE. 

Nestes casos, os diálogos trabalhados são maioritariamente breves e estruturalmente 

simples – fase de assimilação. Todavia, conforme a competência comunicativa dos alunos 

aumente pode-se e deve-se trabalhar diálogos mais abertos e mais autênticos (i.e., 

situações onde a troca de informação se reveste de utilidade) – fase de criação. Em suma, 

como sublinha Pinilla Gómez, “la actividad de práctica de diálogo o conversación parece 

la más extendida y eficaz para desarrollar la expresión oral” (2016, p. 283), especialmente 

em situações comunicativas informais, nas quais o discurso se constrói a partir de uma 

interação contínua entre os interlocutores.  

 Entre outras soluções, nos níveis mais iniciais, pode-se trabalhar com exercícios 

mais formais onde a interação é motivada pela recolha de informação específica (p.e., A 

questiona B com o objetivo de completar informação em falta e vice-versa). Não obstante, 

pode-se trabalhar igualmente diálogos mais significativos, onde as trocas comunicativas 

são mais autênticas (p.e., a partir de questões como ‘O que fizeste no fim de semana?’). 

Mais ainda, caso o enquadramento letivo o permita, pode-se realizar diálogos com nativos 

em ambiente ou situação mais ou menos controlada. A mesma hipótese aplica-se às 

entrevistas.  

 

b) Entrevistas: 

 

 As entrevistas, tanto em atividades dentro como fora da sala de aula, são 

facilmente ajustáveis aos vários níveis de proficiência, a partir da adaptação de temas e 

conteúdos. Inclusive, a entrevista exemplifica a sequência de etapas de uma atividade de 

EO em detalhe. Habitualmente, a pré-atividade consiste na escolha do tema, na elaboração 

das questões, na revisão de conteúdos gramaticais e/ou lexicais relevantes para a atividade 

ou, ainda, na atribuição dos papéis. Depois, dá-se a aplicação da entrevista em si e, em 

sequência, como pós-atividade, o resumo dos resultados apurados (p.e., através de uma 

exposição em aula). Nos níveis iniciais, a entrevista tem efeitos muito satisfatórios, 



 

55 

sobretudo com temas elementares como aqueles que estão relacionados com a identidade 

(i.e., nome, idade, nacionalidade, etc.). 

 

c) Técnicas dramáticas (dramatizações, role-plays e simulações): 

 

 Numa perspetiva panorâmica, como escreve Pinilla Gómez (2016, p. 284), as 

técnicas de dramatização são “actividades abiertas y flexibles, basadas en el concepto de 

dinámica de grupos e muy practicadas en el aula”. Estas atividades têm como objetivo a 

(re)criação de situações comunicativas onde os processos de receção e produção de 

mensagens ocorrem naturalmente (i.e., aproximando-se daquilo que é esperado do aluno 

fora da sala de aula). No entanto, dramatizações, role-plays e simulações são atividades 

de EO relativamente distintas. Não tanto em função dos seus propósitos, mas sobretudo 

pelas suas caraterísticas. 

 A dramatização constitui, talvez, uma das atividades de EO mais praticadas na 

aula de LE. A dramatização, como a designação supõe, implica uma representação. Na 

maioria dos casos, consiste numa interpretação de um texto (geralmente um diálogo) em 

aula. Primeiro, o aluno assume uma personagem. Depois, prepara-se para a atividade, a 

partir da leitura e memorização do texto, pelo que o aluno recorre a uma linguagem 

definida previamente, o que não permite improvisação. O exercício de dramatização mais 

recorrente é a elaboração em grupo de um pequeno diálogo, apresentado em aula em 

frente dos colegas. Uma das vantagens mais evidentes deste tipo de atividade é a 

implicação do aluno que tende a participar na atividade de modo muito motivado 

(Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 156). 

 O role-play, ao contrário da dramatização, não exige uma preparação tão 

complexa e as suas caraterísticas permitem a introdução em aula das mais variadas 

situações comunicativas. Ainda que a situação seja previamente delimitada (i.e., o seu 

enquadramento, os participantes, o(s) objetivo(s), etc.) não se determina, nem se fixa a 

linguagem em uso. O aluno assume uma personagem estabelecida (o que engloba aspetos 

como profissão, idade, interesses, atitudes, etc.), existindo, claro, a probabilidade de esta 

divergir largamente da sua personalidade. Mas, a atividade em si realiza-se com alguma 

espontaneidade e improviso, pois são os alunos os responsáveis de direito pelas decisões 
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das personagens. O contexto pode ser fictício ou retratar uma situação específica do 

quotidiano e, inclusive, a atividade pode ser complementada por materiais diversos 

adequados às situações comunicativas retratadas (tais como, documentos, mapas ou 

fotografias). Em suma, o role-play pode ajustar-se a qualquer situação comunicativa, 

independentemente da sua temática. Entre as vantagens desta técnica destaca-se o facto 

de que “los alumnos se implican en cuerpo y alma, que es muy rentable lingüísticamente 

(los alumnos ‘actuán’ el 100% del tiempo) y que ofrece oportunidades verosímiles de 

usar la lengua” (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 157). No entanto, tem igualmente 

algumas desvantagens, pois “algunos profesores destacan que se plantean problemas 

organizativos” (ibidem) e, por vezes, “los alumnos no se sienten cómodos con el rol que 

les ha tocado, si es muy distinto de su manera de ser” (ibidem). 

 Quanto à simulação, esta técnica tem as suas origens nos cursos 

profissionalizantes, tendo-se rapidamente adaptado ao espaço da aula de línguas enquanto 

recurso para a prática da EO. Dir-se-ia que em comparação com os role-plays, a 

simulação é uma técnica mais elaborada. Na simulação existe uma tarefa a ser resolvida 

e a situação comunicativa reverte-se num encontro para a sua resolução (p.e., uma 

reunião, um debate, uma discussão, um diálogo, etc.). O aluno em interação integra um 

contexto definido, confrontando-se com os problemas que deve procurar solucionar com 

êxito. Apesar das semelhanças com o role-play, a simulação distingue-se daquele pelo 

facto de que o caráter fictício recai sobre a situação comunicativa e não sobre a criação 

de uma personagem. Na simulação o aluno tem a oportunidade de partir da sua 

experiência e dos seus traços de personalidade. Este tipo de atividades trata temas 

específicos que vão ao encontro dos gostos e das expectativas dos alunos, sendo o recurso 

a materiais completares para a simulação bem-vindos. Para alguns autores, tais como 

Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 158) esta técnica é adequada sobretudo aos níveis mais 

avançados. No entanto, esta afirmação é um tanto questionável, visto que, como se atesta 

nesta investigação, a simulação enquanto exercício para o EO pode manifestar resultados 

muito satisfatórios quando aplicada a alunos de níveis mais elementares. Sobretudo, se 

falantes nativos de uma LM do mesmo grupo linguístico da LE em estudo, como é o caso 

do português para hispanofalantes. 
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d) Exposições: 

 

 As exposições de temas são atividades, do mesmo modo que as entrevistas, 

aplicáveis a todos os níveis de proficiência. Ainda que uma exposição tenha maior alcance 

nos níveis mais altos (Pinilla Gómez, 2016, p. 285), visto que o aluno nestas 

circunstâncias possui, à partida, um conhecimento mais amplo de manuseamento da 

língua, tal não invalida o seu uso nos níveis mais baixos. Como em outras atividades 

comunicativas, os resultados serão muito mais positivos se os temas se adaptarem aos 

gostos do público-alvo. Todavia, a exposição deve ser uma atividade estruturada e 

planeada. Para que mantenha o seu propósito comunicativo, uma exposição “nunca 

debería convertirse en un mero ejercicio de lectura de un texto escrito” (ibidem). A 

realização em aula de uma exposição implica a preparação da intervenção e, não menos 

importante, o reforço da tarefa da escuta pelos colegas. Ou seja, se a plateia segue a 

exposição sem um propósito previamente definido (p.e., a tomada de notas ou o 

comentário final à apresentação), a atividade não exercerá efeito em todos os 

intervenientes. Além disso, como notado por Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 175), muitas 

vezes, “[l]a vergüenza y la inseguridad de los alumnos los lleva a hablar sentados desde 

su mesa, de manera que la exposición pierde formalidad e interés”. Portanto, importa que 

o orador se situe diante dos colegas, controlando os seus anseios, visto que “[t]odos estos 

aspectos no verbales contribuyen a crear una buena atmósfera” (ibídem).  

 

e) Debates: 

 

 Ao contrário da maioria das atividades retratadas, os debates têm uma forte 

dimensão argumentativa, nomeadamente a exposição e a defesa de ideias em 

concordância ou oposição ao(s) seu(s) interlocutor(es). Este tipo de atividade, dadas as 

suas caraterísticas, tende a ser aplicado a partir dos níveis intermédios de proficiência. 

São organizados sobre um tema com uma intenção claramente argumentativa, pelo que 

“[e]n cualquier caso es bueno aprovechar las circunstancias y las noticias de la actualidad 

para motivar a los alumnos” (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 180). Neste tipo de 

atividade, o tratamento de tópicos atuais e controversos revela-se uma opção válida. No 
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debate, cada aluno ou grupo de alunos, defende uma posição, avançando argumentos a 

favor ou contra. Aqui aplica-se novamente a sequência de atividades descrita 

previamente. A pré-atividade pode consistir na distribuição de papéis para o debate e, 

consequentemente, na elaboração de argumentos a favor/contra. A atividade será o debate 

em si e a pós-atividade pode integrar o trabalho de outras competências comunicativas 

(tais como, a escrita de um texto reflexivo sobre o tema abordado). 

 

f) Conversas telefónicas e/ou videochamadas: 

 

 Atualmente, mais que nunca, “[h]ablar por teléfono no sólo es una obligación o 

una necesidad, sino que también es un arte o una técnica” (idem, p. 176). Mas, a conversa 

telefónica tem uma série de caraterísticas particulares, o que distingue esta atividade 

daquelas onde locutor(es) e alocutário(s) estão face a face. Trata-se de um registo 

interativo muito específico que “tiene rutinas (esquemas de intervención, fórmulas de 

apertura y de cerrado de la conversación, etc.) y unas ‘reglas’ implícitas de uso (no pisarse 

los unos a los otros, dar feedback oral a quien habla: sí, sí… dime… te escucho…)” (idem, 

p. 177).  Além disso, numa ligação telefónica tradicional, a ausência de informação não-

verbal pode facilmente constituir um obstáculo para a compreensão e a troca de 

informação. Acresce que, são frequentes interferências técnicas, o que pode dificultar a 

intercompreensão. O trabalho em aula deste tipo de atividade pode ser adaptado a 

múltiplas situações comunicativas. Hoje o telemóvel é um objeto do quotidiano e 

facilmente uma chamada telefónica ou, ainda, uma videochamada (p.e., via FaceTime ou 

Skype) pode ser encenada em tempo real.   

 

g) Atividades lúdicas:  

 

 Por último, as atividades lúdicas podem incluir jogos de tabuleiro, jogos de 

descoberta (p.e., o jogo Quem é Quem?), jogos de dedução (p.e., o Jogo da Forca), entre 

outros. Sobretudo em níveis de proficiência mais baixos, mas não só, este tipo de 

atividades apresenta resultados muito satisfatórios, tanto para o tratamento de aspetos 

linguísticos concretos (tais como, a aquisição de novo léxico) como para o fomento do 
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trabalho em pares ou grupos. Mais ainda, como frisado por Casal e Grande (2000, p. 3), 

a prática de atividades lúdicas em aula “convierte al estudiante en un elemento activo, 

responsable de su aprendizaje y deja al enseñante la tarea de orientar, coordinar y 

promover esa creatividad”. Esta prática aumenta, porventura, a motivação dos alunos e, 

com isto, a participação efetiva destes em aula. Todavia, o termo lúdico é um tanto amplo 

podendo, na verdade, referir-se à maioria das atividades atrás enumeradas.  

 

3.2.5. Avaliação e tratamento de erros 

 

  A avaliação do desempenho dos alunos deseja-se contínua e constante, não se 

restringindo a provas mais ou menos oficiais. Na verdade, qualquer atividade em aula 

pode e deve ser avaliada e, em sequência, o tratamento de erros uma prática comum22. 

Em particular, nas atividades de EO, a observação pode ser feita diretamente pelo 

professor durante a ação ou, ainda, a partir do registo áudio ou audiovisual. No entanto, 

como sugerido por Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 185), “[t]al vez en algunos ejercicios 

nos fijaremos sólo en los errores más importantes que comete el alumno para corregirlos” 

e, inclusive, “[e]n otras ocasiones, en cambio, intentaremos hacer un juicio global de su 

capacidad expresiva”. A propósito, sugere-se cinco atitudes a ser tomadas pelo professor 

no tratamento de erros, sobretudo nas atividades de EO (idem, pp. 189-190):  

 

1. Seleção e correção dos erros mais relevantes. 

2. Promoção da autocorreção. 

3. Identificação dos erros, sem correção.  

4. Equilíbrio entre correção (accuracy) e fluidez (fluency). 

5. Medição do grau de correção.  

 

 
22 O QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 214) estabelece uma distinção entre erros e falhas. Por um lado, 

“[o]s erros devem-se a uma ‘interlíngua’, uma representação distorcida ou simplificada da competência-

alvo” e “[a]s falhas, por seu lado, ocorrem no desempenho, quando o utilizador/aprendente é incapaz de 

pôr em prática corretamente as suas competências, como pode ser o caso de um falante nativo”. 
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 Na observação de atividades de EO, a seleção e a correção dos erros mais 

relevantes constitui uma atitude que deve ser valorizada pelo professor de línguas, porque, 

desde logo, “[e]l alumno no puede asumir ni aprender todos los errores que comete en 

una intervención” (ibidem). Não por acaso, a correção excessiva de erros pode provocar 

a desmotivação do aluno, pois, muitas vezes, as falhas cometidas estão relacionadas com 

a falta de conhecimentos (p.e., gramaticais, lexicais, etc.) que o aluno ainda não adquiriu. 

Importa, por isso, que as atividades e tarefas propostas aos alunos sejam adequadas, antes 

de mais, à proficiência em língua do público-alvo, como se frisa nesta investigação. Não 

obstante, o tratamento de erros em aula pode ser uma atividade adotada pelo aluno. Na 

maioria dos casos, o aluno apercebe-se da falha que comete no momento em que esta 

ocorre e, portanto, é indispensável que se crie oportunidade para a autocorreção.  

 Deste modo, outra atitude a considerar será a identificação do erro, sem que se 

corrija o mesmo. Este tipo de atitude terá resultados mais significativos se aplicada logo 

após o momento em que o erro é cometido. Neste tipo de situações o professor pode 

repetir o erro, dando-lhe alguma ênfase (p.e., a partir de uma entoação interrogativa). A 

este propósito, como expõe Christiano (2017, pp.100-101), 

 

[p]ode-se fazer, por exemplo, uma cara de espanto ou de dúvida quando o aluno 

diz uma certa palavra. Desta forma, o aluno vai provavelmente perceber que a 

palavra está mal utilizada e será, muitas vezes, sozinho, capaz de se corrigir. 

  

 Assim, o aluno (como, aliás, os seus colegas) apercebe-se da existência do erro, 

tem a capacidade de o retificar e, posteriormente, retomar o discurso. No entanto, este 

tipo de atitude de correção não deve ser aplicado em demasia. Se estivermos 

constantemente a interferir na produção do aluno, a sua atuação será provavelmente 

prejudicada. Neste caso, a seleção e comentário dos erros mais relevantes seria uma opção 

mais aconselhada.  

 Todavia, salvo casos muito específicos, o tratamento de erros não se aplica 

somente à correção de erros gramaticais, ainda que estes sejam os mais óbvios. É crucial, 

por isso, que a correção dos erros varie entre a retificação de aspetos mais normativos 

(tais como, as regras gramaticais) e aspetos alusivos, por exemplo, à fluidez (tais como, 
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a entoação). Mas, a intervenção do professor deve equacionar os dois aspetos 

equitativamente, “de un lado, se pueden hacer notar los errores más flagrantes, y de otro, 

se tienen que hacer los comentarios globales que sean necesarios sobre el ritmo, la 

seguridad o la soltura en la expresión” (ibidem), ou, ainda, de pronúncia e articulação. 

 Não menos relevante, deve-se medir o grau de correção, pois, como nota Hedge 

(2001, p. 290), “[t]here is always a need to balance negative feedback on errors with 

positive feedback on the student’s attempts to produce the language, and this means 

consideration of affective factors and knowing ‘when to push and when to stop’”. A 

correção se tomada como uma ação destrutiva pode produzir um efeito de 

intimidação/inibição, visto que “[s]i un alumno tiene problemas de timidez o de 

indecisión cuando habla en público, una corrección excesiva será contraproducente, ya 

que afectaría, aún más, a la poca confianza del sujeto en sus capacidades” (Cassany, Luna 

& Sanz, 2000, p. 190). Do mesmo modo, como se referiu, uma correção ininterrupta 

poderá prejudicar a produção do aluno. O erro integra espontaneamente a comunicação 

humana e, por isso, deverá ser encarado com naturalidade. Dito isto, para o reforço mais 

positivo da correção, deve-se ter consciência da individualidade dos alunos e das 

caraterísticas do grupo no seu todo.  

 Em síntese, quanto às técnicas de tratamento de erros, pode-se distinguir entre 

correção imediata e correção diferida (Cassany, Luna & Sanz, 2000, p. 190). A correção 

imediata tem como vantagens a fixação do erro no momento específico, quando cometido. 

Porém, esta técnica de correção pode provocar o bloqueio do aluno. A correção diferida, 

noutra perspetiva, seleciona os erros mais relevantes e repetidos durante a intervenção. 

Mas, como desvantagens desta técnica, pode-se referir que o comentário dos textos surge 

um tanto descontextualizado, e a tomada de notas pelo professor pode ser motivo de 

distração, não atentando rigorosamente em cada momento da intervenção dos alunos. 

Todavia, apesar das técnicas adotadas, quando se constata erros mais ou menos reiterados 

e constantes, uma solução viável será a preparação de exercícios de remediação, a partir 

da prática das competências comunicativas mais pertinentes, de acordo com a tipologia 

dos erros detetados. Não obstante, uma avaliação pode ocorrer com ou sem o recurso a 

instrumentos de avaliação mais formais (i.e., grelhas, parâmetros, etc.), dependendo, 
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evidentemente, dos objetivos estabelecidos consoante a proficiência e as caraterísticas 

do(s) aluno(s).  

 De todos os modos, urge que se desmistifique o tratamento do erro em aula, visto 

que este não se trata de uma estigmatização, mas sim uma oportunidade para que o aluno 

pratique a língua-alvo através dos seus próprios erros, tomando consciência dos aspetos 

em vias de melhoria para que progrida. Mas, para que isto ocorra, como frisa Hedge 

(2001, p. 293), “[i]t is therefore a major responsibility for the teacher to create a reassuring 

classroom environment in which students are prepared to take risks and experiment with 

the language”. Mais ainda, o momento da avaliação serve para que o professor dê o seu 

feedback aos alunos acerca da evolução destes, comprovando o progresso e, porventura, 

não o contrário. Assim, como escreve Christiano (2017, p. 166), “[q]uando a avaliação 

compara o que o aluno é capaz de fazer agora, com o que era capaz de fazer antes, ela 

está sendo construtiva e útil”. 

 

4. O aluno de iniciação (A1) 
 

 Em conclusão ao estudo teórico, procede-se a uma descrição do aluno de iniciação 

(A1), nível de proficiência em língua do público-alvo abrangido neste estudo de caso, em 

consonância com as orientações oficiais para o ensino de LE. No entanto, conforme as 

especificidades desta investigação, entre as competências comunicativas em língua, 

particulariza-se a compreensão e a expressão em registos orais.  

 No quadro que se segue, segundo o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 49), 

descreve-se numa perspetiva global o perfil do aluno/aprendente de A1. 

 

A1 

 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como enunciados 

muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar 

outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais como, por 

exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem. Pode comunicar 

de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

 

Quadro 1: Descritores globais para o nível A1 (QECR, Conselho da Europa, 2001, p. 49) 
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 Segundo os descritores exemplificativos dos níveis comuns de referência para as 

línguas, avançados pelo QECR (Conselho da Europa, 2001), o aluno de iniciação integra 

o nível de proficiência mais baixo do uso da língua, no qual o aprendente é capaz de 

interagir sobre assuntos concretos da sua vida quotidiana, maioritariamente a partir do 

uso de frases elementares e palavras de uso muito frequente.  

 Em linhas gerais, espera-se o desenvolvimento das capacidades comunicativas em 

língua, sobretudo para o seu uso em situações específicas da vida quotidiana. Neste 

âmbito, pressupõe-se a compreensão de textos orais e escritos nas mais variadas situações 

comunicativas do dia a dia e, consequentemente, a interação efetiva com outros 

interlocutores na língua-alvo, por parte do aluno de iniciação (idem, p. 61).  

 Em específico, sobre a compreensão em registos orais, o QECR (idem, p. 103) 

apresenta os descritores listados no quadro abaixo. 
 

A1 

 

É capaz de seguir um discurso muito pausado e muito cuidadosamente articulado, com 

pausas longas que lhe permitam assimilar os significados. 

 

 

Quadro 2: Descritores gerais para a compreensão do oral para o nível A1 (QECR, Conselho da Europa, 

2001, p. 103) 

 

 Assim, como reforça ainda o QuaREPE (Grosso, M. J.; Soares, A.; Sousa, F. & 

Pascoal, J., 2011, p. 24), nas atividades de CO, desde que o interlocutor fale pausadamente 

e de forma clara, o aprendente será capaz de identificar palavras e frases relativamente 

breves. Por conseguinte, será capaz de compreender instruções breves, simples e claras 

em torno de tópicos concretos da sua rotina quotidiana.  

 Para a CO, o QECR (Conselho da Europa, 2001) particulariza os descritores para 

a compreensão de anúncios e de instruções, mas, ao contrário dos subsequentes níveis de 

proficiência, não aponta descritores para outras atividades de compreensão da oralidade, 

como a compreensão da interação entre falantes nativos, a audição ao vivo como membro 

de um auditório e a audição de meios de comunicação áudio e de gravações (idem, pp. 
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104-105). No entanto, o CEFR (Conselho da Europa, 2018) soluciona estas lacunas com 

a proposta de descritores atualizados (idem, pp. 55-59).  

 Para a compreensão geral em registos orais, o CEFR (2018, p. 55), alguns anos 

depois atualiza o QECR (2001, p. 103), expondo os seguintes descritores:  

 

A1 

 

Can follow speech that is very slow and carefully articulated, with long pauses for him/her 

to assimilate meaning. 

 

 

Can recognise concrete information (e.g. places and times) on familiar topics encountered 

in everyday life, provided it is delivered in slow and clear speech.  

 

 

Quadro 3: Descritores gerais para a compreensão oral para o nível A1 (CEFR, Conselho da Europa, 2018, 

p. 55) 

 

 Quanto à expressão em registos orais, no que respeita ainda ao aluno de iniciação, 

o QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 91; p. 114) apresenta os descritores abaixo. 

 

A1 

 

É capaz de produzir expressões simples e isoladas sobre pessoas e lugares. 

 

 

É capaz de interagir de maneira simples, mas a comunicação depende totalmente da 

repetição a ritmo lento, da reformulação e das correções. 

 

 

É capaz de fazer e responder a perguntas simples, iniciar e responder a afirmações simples 

no domínio das necessidades imediatas ou sobre assuntos que lhe são muito familiares. 

 

Quadro 4: Descritores gerais para a expressão oral para o nível A1 (QECR, Conselho da Europa, 2001, p. 

91; p. 114) 



 

65 

 

 Neste caso, como frisado pelo QuaREPE (Grosso, M. J.; Soares, A.; Sousa, F. & 

Pascoal, J., 2011, p. 27), nas atividades de EO, desde que o interlocutor esteja disposto a 

repetir ou parafrasear a um ritmo de elocução mais lento, o aprendente será capaz de 

interagir sobre os mais variados tópicos do seu interesse. Mas, a sua produção consistirá 

sobretudo em frases simples e curtas, muito elementares na sua estrutura.  

 Para a EO, o QECR (Conselho da Europa, 2001) distingue, ainda, os descritores 

para atividades interativas específicas, designadamente a compreensão de um interlocutor 

nativo, a conversação, a cooperação com vista a um fim específico, as transações para 

obter bens ou serviços, a troca de informações ou entrevistar e ser entrevistado (idem, pp. 

115-122). Todavia, não são apresentados descritores para outras atividades de EO, tais 

como a discussão informal (com amigos) e as discussões formais e em reuniões. Não 

obstante, como se sucede com a CO, a maioria dos descritores são atualizados pelo CEFR 

(Conselho da Europa, 2018, pp. 83-92). Entre outros aspetos, destaca-se o surgimento de 

novas atividades, tais como o uso das telecomunicações (idem, p. 92), mas para o qual o 

novo quadro não apresenta descritores para o aluno de iniciação.  

 Posto isto, dir-se-ia que a consideração destes descritores é, sem dúvida, uma 

obrigatoriedade para a programação de cursos, planificação de aulas e elaboração das 

respetivas atividades. No entanto, muitas vezes, os descritores não têm uma 

correspondência efetiva com os conhecimentos e as capacidades reais dos alunos. Pelo 

menos, no âmbito da oralidade, sobretudo em contextos de imersão, os descritores 

atribuídos aos níveis de proficiência mais baixos tendem a ser um tanto limitadores. Esta 

afirmação baseia-se em algumas investigações realizadas nos últimos anos (entre outros, 

Duarte & Carvalho, 2016, 2017, 2018), a partir de experiências letivas com materiais 

orais autênticos. Igualmente, em investigações de jovens professores de PLE (tais como, 

Rocha, 2016; Baptista, 2016).  

 Inclusive, esta situação atestou-se com o público-alvo do presente estudo de caso, 

na sua maioria hispanofalantes, ainda que em não-imersão. A este propósito, como afirma 

Leiria (apud Pinto, 2010, p. 142), “o extensíssimo fundo lexical comum do português e 

do espanhol constitui uma tal base para a intercompreensão que faz com que se considere 

que um hispanofalantes nunca é um verdadeiro principiante na aprendizagem do 
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português”. De facto, no decurso da prática letiva efetivada na Universidade de Valência, 

testemunhou-se que, grosso modo, os alunos hispanofalantes eram, em verdade, falsos 

principiantes na aprendizagem do português. Ou seja, a CO encontra-se, à partida, 

facilitada pela proximidade das duas línguas, pelo menos no caso dos alunos de iniciação.  

 Aliás, esta mesma conclusão foi expressa por Monteiro (2018) na sua 

investigação, a partir da experiência de estágio na Universidade da Extremadura. Mas, 

como acrescenta pertinentemente a autora, “[a] proximidade entre as línguas facilita a 

compreensão, mas nem sempre torna mais fácil a produção”, visto que “sem um estudo 

atento e contínuo, o aluno é incapaz de falar corretamente o outro idioma” (Monteiro, 

2018, p. 58). Em suma, ser falante nativo de uma língua da mesma família linguística da 

língua-alvo não garante a proficiência nessa mesma língua. Quanto muito simplifica a 

compreensão, exigindo, todavia, um empenho acrescido para superação de eventuais 

obstáculos na expressão, dificultada, talvez, por essa mesma proximidade que 

aparentemente facilita.
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II. Estudo de Caso 
 

 Nos últimos cinquenta anos, a CL deixou de ocupar uma posição de centralidade 

no âmbito do ensino-aprendizagem de LE (Cf. Capítulo 1, Parte I), abrindo caminho para 

a CC (Cf. Capítulo 2, Parte I) e, por esta via, para uma abordagem comunicativa de ensino 

orientada para a ação, privilegiando, entre outras competências, a prática efetiva da 

oralidade (QECR, Conselho da Europa, 2001). Mas, talvez na sequência das 

metodologias mais tradicionalistas de ensino, existe ainda alguma negligência com a 

oralidade na aula de LE. Sobretudo em contextos de não-imersão, onde a convivência 

com a língua-alvo se restringe, salvo exceções, tão-somente ao espaço e ao tempo da sala 

de aula, a prática da oralidade revela-se um tanto descurada em comparação com a prática 

de outras destrezas como a escrita.   

Não por acaso, no enquadramento do estágio pedagógico (Cf. Capítulo 1.1., Parte 

II) que origina o relatório em apreço, realizado na Faculdade de Filologia, Tradução e 

Comunicação, da Universidade de Valência (Espanha), atestou-se o prognóstico traçado. 

Desde logo, a partir da observação de aulas curriculares de Lengua Portuguesa 1 (A1), 

cuja audiência somava mais ou menos cinquenta alunos, verificou-se alguma 

insuficiência de momentos para a prática da oralidade em aula. Ainda que a planificação 

letiva considerasse a realização de atividades orais, vista a extensão do grupo, a sala de 

aula, eventualmente o único momento de contacto efetivo com a língua portuguesa para 

a maioria dos alunos, revelaria a curto prazo algumas privações quanto à prática da 

oralidade.  

Inclusive, aquando da lecionação de algumas aulas de substituição de Lengua 

Portuguesa 1, foi detetado o mesmo obstáculo. Na verdade, o treino da oralidade, 

sobretudo a expressão, não será facilitado com grupos numerosos de alunos. Esse trabalho 

exige, porventura, um número reduzido de aprendentes para poder resultar em aumento 

da referida competência. Aliás, como sublinha Pinilla Gómez (2016, p. 282),  

 

para muchos estudiantes la consecución de esta destreza es la que más dificultad 

ofrece de las cuatro, teniendo en cuenta factores personales como la timidez o el 
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sentido del ridículo, que pueden entorpecer y retrasar en gran medida su 

desarrollo.  

 

Todavia, segundo observações tomadas neste estudo de caso, o principal motivo 

para a fraca participação de alguns alunos nos momentos de oralidade deveu-se, 

sobretudo, à falta de equilíbrio entre os membros do grupo. Na prática, ainda que se 

tratasse de um grupo de alunos de iniciação (A1), como se supõe, a proficiência em língua 

de uns e outros não era equivalente. Por um lado, havia alunos cujo conhecimento da 

língua era efetivamente limitado, correspondendo ao nível de proficiência que integrava. 

Mas, por outro lado, havia alunos cujo conhecimento e destreza no uso da língua-alvo se 

destacava em relação aos colegas, entre outros aspetos, devido ao contacto prévio com o 

português, antes da frequência das aulas de Lengua Portuguesa 1 (Cf. Capítulo 1.2., Parte 

II).  

Mais ainda, como frisado pelo QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 40), sendo o 

processo de aprendizagem contínuo e, em grande medida, individual deve-se ter em 

consideração que “[u]m falante de uma língua não tem nunca as mesmas competências, 

nem as desenvolve da mesma maneira que outro, quer se trate de falantes nativos ou de 

aprendentes estrangeiros”.  

Por isto, como complemento às aulas curriculares frequentadas pelo público-alvo 

deste estudo de caso, a organização e respetiva dinamização de aulas extracurriculares 

voltadas para a prática efetiva da oralidade, a partir de designado Curso Livre de Práticas 

de Conversação (Cf. Capítulo 2, Parte II), revelou-se uma oportunidade de superação 

deste tipo de obstáculos.  

Assim, como se observa na figura que se segue, numa primeira fase do plano de 

intervenção letiva, nomeadamente a partir da observação de aulas, identificou-se o 

problema (i.e., a carência de momentos nas aulas curriculares para a prática da oralidade, 

devido à sobrecarga do grupo), seguindo-se a apresentação de uma proposta de solução 

(i.e., a implementação de aulas extracurriculares para a prática da oralidade) e, 

consequentemente, o estabelecimento de objetivos (i.e., o desenvolvimento das 

subcompetências orais, da compreensão à interação, para o tratamento de situações da 

vida quotidiana).  
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Figura 5: Planificação da intervenção letiva 

 

 Não obstante, a escolha do tema de investigação e respetiva intervenção letiva se 

deve, antes de mais, às caraterísticas singulares do estágio pedagógico e à manifestação 

de interesses do público-alvo. Ainda antes do arranque do estágio, pensou-se como 

possibilidade de tema a realização de aulas de conversação vocacionadas para o 

tratamento do texto literário em língua portuguesa. No entanto, após a observação em 

aula do público-alvo, na sua maioria alunos sem contacto prévio com o português (pelo 

menos, em regime formal de ensino), chegou-se à conclusão que com esse tema não seria 

viável o cumprimento dos objetivos idealizados e, consequentemente, não seria tão 

produtivo para os alunos. De facto, o tratamento do texto literário em paralelo com a 

oralidade em níveis tão básicos, poder-se-ia revelar uma tarefa perigosa para o rumo desta 

investigação, mas, sobretudo, para satisfação das reais necessidades dos alunos 

abrangidos neste estudo de caso, visto que a maioria tinha preferência pela prática da 

oralidade para situações comunicativas da vida quotidiana. 

 

 

PROBLEMA

Carência de momentos para a prática da oralidade nas
aulas curriculares.

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Lecionação de aulas extracurriculares de práticas de
conversação.

OBJETIVO

Desenvolvimento das subcompetências orais para
situações da vida quotidiana.
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1. Enquadramento Letivo 
 

 Na abertura, delimita-se o enquadramento da intervenção letiva, a partir da 

apresentação do contexto do estágio, realizado na Faculdade de Filologia, Tradução e 

Comunicação, da Universidade de Valência, seguida da caraterização do público-alvo 

deste estudo e, ainda, da exposição das opções metodológicas e respetivos objetivos da 

prática letiva. 

 
1.1. Contextualização do estágio  

 

 O estágio pedagógico, ao abrigo do programa de mobilidade europeia Erasmus + 

Estágios, realizou-se na Faculdade de Filologia, Tradução e Comunicação (Departamento 

de Filologia Espanhola/Área de Filologia Portuguesa) da Universidade de Valência 

(Espanha), no 1º semestre letivo, do ano letivo 2018/2019.  

 Neste enquadramento, sob orientação da Professora Doutora Isabel Margarida 

Duarte e da Professora Doutora Ângela Carvalho, implementou-se o plano de intervenção 

letiva, a partir da lecionação de aulas extracurriculares de práticas de conversação 

(designado neste estudo de caso como Curso Livre de Práticas de Conversação)23 a alunos 

de iniciação (A1)24.  

 Inclusive, no decurso da colaboração com a Universidade de Valência, observou-

se aulas de PLE nos níveis de proficiência oferecidos pela instituição25 – designadamente, 

nos níveis A1 (Lengua Portuguesa 1) e B1 (Lengua Portuguesa 3) – tendo-se lecionado, 

 
23 A lecionação do curso livre compreendeu 32 aulas (1 hora por aula) distribuídas por quatro grupos (8 

aulas por grupo), totalizando 32 horas letivas. 
24 O plano de intervenção letiva empreendido teve como público-alvo alunos de iniciação (A1), em contexto 

de não-imersão. Mas, dada a vontade de alguns alunos (2) de nível intermédio (B1) em integrar o curso 

livre, criou-se um grupo externo ao estudo de caso, obedecendo naturalmente a uma planificação adequada 

à proficiência dos seus integrantes e que, portanto, não integra a amostra abrangida nesta investigação.  
25 Entre aulas oferecidas pela instituição (A1 e B1) assistiu-se no total a 29 aulas (2 horas por aula), 

perfazendo 58 horas de observação letiva.  
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em substituição da Professora Doutora Rosa Álvarez (Lengua Portuguesa 1), aulas 

curriculares26 de PLE. Ademais, colaborou-se ainda nas atividades organizadas pelo 

Departamento de Filologia Espanhola/Área de Filologia Portuguesa, tais como nos 

exames oficiais do CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira), sob 

coordenação da Professora Doutora Adriana Soromenho. 

 

1.2. Caraterização do público-alvo 
 

 Descrito o contexto de estágio pedagógico, segue-se a caraterização do público-

alvo deste estudo de caso, a partir da análise dos dados recolhidos no início da prática 

letiva, através da aplicação de um questionário sociodemográfico (Cf. Anexo 1). Na 

prática, o curso contabilizou 24 inscrições efetivas (20 estudantes do sexo feminino e 4 

estudantes do sexo masculino), numa faixa etária média de 21 anos de idade (gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1: Faixa etária do público-alvo 

 

 
26 Em substituição da regente de Lengua Portuguesa 1 lecionou-se 4 aulas (2 horas por aula), totalizando 8 

horas letivas.  
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 A maioria dos alunos (15), como se observa no gráfico 2, são espanhóis, ao que 

se soma alguns alunos estrangeiros, oriundos de outras localizações: Argentina (1), 

Bélgica (1), Eslovénia (1), França (5) e Itália (1). Apesar de o grupo de alunos ser 

minimamente heterogéneo, dir-se-ia que a minoria de alunos provenientes de outras 

origens viabilizou o intercâmbio de experiências e perspetivas socioculturais em aula. 

 

 

Gráfico 2: Países de origem do público-alvo 

 

 No que respeita a LM dos informantes (gráfico 3), como se supõe, a maioria dos 

alunos (8) tem o espanhol como LM. No entanto, tendo a experiência letiva decorrido na 

Universidade de Valência, cuja localização geográfica integra uma região 

linguisticamente bilingue, no caso a Comunidade Valenciana, verifica-se ainda a 

existência de alunos cujas LM são o espanhol e o catalão e/ou valenciano (4) ou, 

simplesmente, quem considere a sua LM a língua da sua comunidade, o catalão e/ou 

valenciano (3). Não obstante, contabilizou-se uma outra situação de bilinguismo, ainda 

que distinta dos casos expostos, designadamente a dupla espanhol/suíço-alemão (1). 

Seguem-se outras línguas europeias, nomeadamente o esloveno (1), o flamengo (1), o 

francês (5) e o italiano (1). 
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Gráfico 3: Línguas maternas do público-alvo 

 Em relação às LE (gráfico 4), chegou-se à conclusão de que os alunos, na sua 

vasta maioria, têm domínio sobre, pelo menos, duas outras línguas além da sua(s) LM. 

As LE maioritárias são o inglês (21), o francês (11), o catalão/valenciano (9), o 

espanhol/castelhano (8), o italiano (7), o alemão (6) e, inclusive, o português (7). Somam-

se, ainda, o árabe (1), o chinês (1) e o croata (1), enquanto LE minoritárias nesta amostra. 

 

 

Gráfico 4: Línguas estrangeiras do público-alvo 
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 Quanto ao contacto do público-alvo com a língua portuguesa (gráfico 5), a maioria 

não manifestou contacto prévio com a língua-alvo (67%). Na verdade, a frequência das 

aulas de Lengua Portuguesa 1 (A1) constituiu um primeiro contacto da maioria do grupo 

com o universo lusófono. No entanto, distingue-se uma fração dos inquiridos (33%), cujo 

contacto com a língua-alvo se deve, sobretudo, a três tipos de estímulos: (1) vínculos 

recreativos (i.e., viagens fortuitas a países de língua oficial portuguesa); (2) vínculos 

afetivos (i.e., relações de amizade com nativos lusófonos); (3) vínculos culturais (na sua 

generalidade com a música brasileira).  

 

 

Gráfico 5: Contacto com a língua-alvo 

 

 A maioria do grupo (83%) nunca havia estudado português (gráfico 6), com a 

exceção de quatro inquiridos (17%). Neste caso, um dos alunos tinha estudado a língua-

alvo como autodidata e os outros três em instituições de ensino universitário – pelo 

período de um mês, quatro meses e um ano, respetivamente.  
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Gráfico 6: Estudo da língua-alvo 

 

 Quanto às dificuldades na aprendizagem da língua-alvo, os quatro alunos 

referidos, elegeram unanimemente a questão da pronúncia. Não por acaso, tratando-se de 

uma amostra de alunos hispanofalantes, esta constatação aplicou-se a outros elementos 

do grupo, como se confirmou tanto no decurso das aulas extracurriculares de práticas de 

conversação como no decurso das aulas curriculares observadas.  

 Posto isto, questionados sobre quais as expectativas para as aulas opcionais de 

práticas de conversação, o desejo da maioria dos inquiridos justifica, desde logo, a 

iniciativa. Tal como previamente dito, no contexto das aulas curriculares de Lengua 

Portuguesa 1, o elevado número de alunos em aula não facilitava a prática da oralidade. 

Inclusive, alguns dos comentários redigidos pelos alunos nos questionários são a prova 

deste cenário. Testemunhos como “[h]ablar mucho y practicar actividades orales que en 

clase no podemos hacer. Nos da vergüenza porque somos muchos” [sic] ou “[h]ablar 

portugués en una turma más pequeña” [sic] leem-se entre as expetativas do público-alvo.  

 Mais ainda, o grupo revelou que a frequência das aulas opcionais traria consigo a 

oportunidade de melhoria da fluência na língua-alvo e, consequentemente, a prática de 

estruturas gramaticais e a aquisição de novo léxico, úteis para uma prática comunicativa 

nas mais distintas situações orais, informais e formais, da vida quotidiana. Por 

conseguinte, os cenários comunicativos elegidos pelo público-alvo vão desde a 
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comunicação em sala de aula a situações comunicativas usuais do dia a dia (tais como, 

em cafés/restaurantes, em hospitais/farmácias, entre outros), necessidades estas tidas em 

consideração na programação do curso e na planificação das respetivas sessões.  

 

1.3. Opções metodológicas e objetivos 
 

 Antes de mais, o presente relatório resulta de uma experiência concreta, que parte 

da criação e respetiva lecionação de aulas extracurriculares de práticas de conversação, 

destinadas a alunos de iniciação (A1) de PLE. Ou seja, a experiência em relato abrange 

um público-alvo específico, enquadrado numa realidade com caraterísticas e necessidades 

singulares, como descrito previamente. 

 Desde o início, o objetivo genérico da intervenção letiva passou pela prática das 

subcompetências comunicativas orais do público-alvo, especificamente nos domínios 

público e privado relativos a situações da vida quotidiana. Para tal, optou-se por um 

enfoque de ensino-aprendizagem que se pretende orientado para a ação, como descreve o 

QECR (Conselho da Europa, 2001, p. 29): 

 

O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as ações 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 as estratégias que lhes parecem mais 

apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. O controlo destas ações 

pelos interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das suas competências. 

 

 Efetivamente, as limitações comunicativas dos alunos, sobretudo nos níveis de 

proficiência mais elementares, são um tanto previsíveis, mas solucionáveis. Assim sendo, 
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a prática letiva deve ter em consideração o tratamento das carências reais e interesses dos 

alunos, a partir de um acompanhado atento do progresso em aula. Não por acaso, o 

objetivo prioritário da intervenção didático-pedagógica passou pelo fortalecimento da 

autonomia dos alunos em situações comunicativas orais, facilitando a prática das 

subcompetências de compreensão e expressão, mediante a realização de atividades 

comunicativas verosímeis, nas quais os alunos tiveram a oportunidade de praticar a 

língua-alvo de modo efetivo, através da compreensão e interação entre pares ou grupos 

reduzidos. 

 De resto, ainda que não se tenha seguido uma estratégia rigorosamente idêntica na 

planificação das sessões de práticas de conversação lecionadas (Cf. Capítulo 2.2., Parte 

II), salienta-se, na maioria dos casos, a prática da CO em correlação com a prática da EO. 

Efetivamente, como afirma Rabéa (2010, p. 9), a EO (i.e., a PO e a IO) não deveria ser 

desvinculada da CO, pelo menos, no seu tratamento em aula:  

 

Uno de los aspectos que debería resultar imprescindible a la hora de trabajar la 

producción oral es la relación que esta tiene con la comprensión auditiva. Un 

discurso siempre debe ser “oído”, comprendido en su contexto, en una situación 

de comunicación determinada, que tiene una finalidad y que se refiere a un tema 

en concreto. 

 

 Na prática, o vínculo entre o tratamento destas habilidades permitiu, como se 

atestou na prática letiva, que o texto usado nas atividades de CO servisse de texto-modelo 

para as simulações de situações comunicativas semelhantes às ouvidas, protagonizadas 

pelos alunos. Não invalidando, todavia, o desenvolvimento de outras habilidades 

complementares, tais como atividades para alargamento de léxico, aplicadas em aula nos 

casos em que os reportórios lexicais requeridos para a sessão não haviam ainda sido 

trabalhados nas aulas curriculares de Lengua Portuguesa 1. Ademais, a seleção de 

materiais autênticos e/ou semiautênticos para uso em aula teve em consideração tanto a 

proficiência dos alunos como a variedade dos materiais em relação com os temas 

propostos. 
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 No entanto, durante a preparação do curso, a seleção de textos orais autênticos que 

pudessem ser inseridos nos temas definidos para cada sessão revelou-se uma tarefa 

complexa, desde logo, vista a necessidade de textos enquadrados no tema e ajustados à 

dificuldade de compreensão exigida. Salvo algumas exceções, como vídeos 

disponibilizados em plataformas digitais de livre acesso como o Youtube, não se 

encontrou textos orais autênticos adequados. Mais ainda, não se considerou válida a 

autogravação, visto que esta opção pouco acrescentaria às gravações anexas a muitos 

manuais didáticos. Inclusive, estando-se deslocado no estrangeiro e, portanto, com 

contacto muito reduzido com falantes nativos de português, a captação de áudios 

autênticos não foi igualmente uma opção. Todavia, este obstáculo foi superado pela 

eleição do livro Dialogar em Português (Lemos, 2018), tirando proveito dos áudios 

anexos e algumas das propostas de atividades de CO, como complemento aos materiais 

autênticos adaptados e/ou criados para o curso. 

 Nesta lógica, tendo em consideração que o objetivo primeiro da intervenção letiva 

em relato passou pela promoção da prática e desenvolvimento das subcompetências orais 

de comunicação (compreensão e expressão) do público-alvo, com recurso a materiais 

adequados ao tratamento de algumas das situações comunicativas mais comuns do dia a 

dia, definiu-se a sequência de objetivos abaixo listados:  

 

1. Comprovar a eficácia da implementação de aulas extracurriculares de práticas 

de conversação como complemento às aulas curriculares na língua-alvo.  

2. Desenvolver a compreensão e expressão em registos orais comuns da vida 

quotidiana, a partir de atividades adequadas à proficiência do público-alvo. 

3. Averiguar se a realização de atividades de compreensão orais prévias à 

expressão auxilia a comunicação dos aprendentes. 

 

 Ademais, a observação dos resultados apurados foi realizada de modo direto, 

através da observação e anotação em aula do desempenho dos alunos nas atividades 

propostas e, inclusive, a partir da aplicação de um questionário de avaliação no final do 

curso (Cf. Anexo 19), através do qual se procurou averiguar a eficácia da intervenção 

letiva na perspetiva do público-alvo.  
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2. Prática Letiva 
 

 Após o enquadramento da prática letiva, expõe-se mais pormenorizadamente o 

plano de intervenção didático-pedagógica, baseado na criação e lecionação de aulas 

extracurriculares de práticas de conversação, destinadas a alunos de iniciação (A1), 

originalmente inscritos nas aulas curriculares de Lengua Portuguesa 1. Segue-se, então, 

uma apresentação do curso e o relato das experiências letivas dinamizadas. 

 

2.1. Curso Livre de Práticas de Conversação 

 

Ao contrário da experiência com outros idiomas, tais como, o inglês, o francês ou 

o italiano, a Universidade de Valência não promovia grupos de conversação em língua 

portuguesa, pelo que a criação do designado Curso Livre de Práticas de Conversação foi 

uma iniciativa, de imediato, recebida com entusiasmo, tanto pela instituição como pelo 

público-alvo abrangido por esta investigação.   
 Primeiro, antes do arranque das sessões, definiu-se a programação do curso. De 

acordo com a proficiência do público-alvo, os temas fixados são uma proposta de 

programa elaborado a partir do programa das aulas curriculares de Lengua Portuguesa 

127, frequentadas pelos alunos e, ainda, a partir das orientações oficiais para o ensino de 

PLE no estrangeiro. Para o efeito, seguiu-se o programa estabelecido pelo Instituto 

Camões (2012) para o ensino de português a iniciantes (A1) e outras publicações oficiais 

como o QuaREPE (Grosso, M. J.; Soares, A.; Sousa, F. & Pascoal, J., 2011) ou, ainda, o 

Referencial Camões PLE (Direção de Serviços de Língua e Cultura & Instituto Camões, 

2017). No entanto, durante a prática letiva, a programação foi sendo adaptada às 

necessidades do público-alvo, chegando-se ao programa abaixo, especificado por sessões: 

 

1. Identificação Pessoal 

 
27 O programa de Lengua Portuguesa 1 referente ao ano letivo 2018/2019 segue em linha aqui: 

<www.webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.

M&MODULO=35736&CURSOACAD=2019&IDIOMA=C>. Último acesso a 01/09/19.  
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2. Vida Quotidiana 

3. Tempos Livres 

4. Alimentação 

5. Habitação 

6. Compras e Serviços 

7. Corpo Humano e Saúde 

8. Férias 

 

 De facto, a programação resulta, antes de mais, numa resposta direta à análise das 

necessidades do público-alvo, uma declaração de intenções. Assim, como nas palavras de 

Cassany, Luna e Sanz (2000, p. 59), “[u]na programación es un plan de trabajo previo a 

la actividad, que incluye todos los aspectos que la configuran, y que la sistematizan y 

ordenan”, sendo que “[e]n el caso de una programación educativa hay que pensar en qué 

hay que aprender, quién lo tiene que aprender, quién lo tiene que enseñar, cómo, cuándo, 

dónde, con qué, etc.” (ibidem). Mais ainda, deve existir uma relação coerente entre a 

programação e o progresso dos alunos (i.e., uma adequação entre os novos conteúdos e 

os conhecimentos prévios). Em síntese, continuidade e progressão, equilíbrio e lógica 

(Cassany, Luna & Sanz, 2000, pp. 66-67). 

 Posto isto, dado o caráter opcional da iniciativa, as sessões de práticas de 

conversação realizaram-se uma vez por semana, sendo que cada sessão teve a duração de 

uma hora. Sem embargo, completando na totalidade oito horas letivas, a calendarização 

do curso que abrangeu quatro grupos, oscilou entre os meses de outubro e dezembro do 

ano 2018 (Cf. Anexo 21). 

 

2.2.  Propostas didáticas  

 
 Agora, descreve-se o conjunto de unidades didáticas lecionadas no âmbito do 

curso livre. Ainda que, como se referiu, cada sessão tenha sido lecionada a quatro grupos 

distintos (correspondendo cada unidade didática, na prática, a quatro unidades letivas), 

opta-se aqui por uma descrição panorâmica das sessões, não se especificando as 
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abordagens aplicadas a cada grupo, que, como se supõe, são distintas devido, entre outros 

aspetos, ao número de presenças em aula.  

 

2.2.1. Sessão 1 
 

 A primeira sessão (Cf. Anexo 2) foi dedicada à revisão de alguns dos 

conhecimentos prévios dos alunos, adquiridos nas aulas de Lengua Portuguesa 1 à data 

assistidas pelo público-alvo. Subordinada ao tema identificação pessoal, esta unidade 

didática teve como objetivos específicos: 

 

a) apresentar-se, cumprimentar e despedir-se, em situações comunicativas 

informais e formais. 

 

 No início, fizeram-se alguns esclarecimentos sobre o curso aos alunos, 

nomeadamente questões como a calendarização e o horário, como, ainda, a apresentação 

do programa. Além disso, tratando-se da primeira sessão lecionada, foi propícia a 

aplicação de um questionário de caraterização do público-alvo, ponto de partida para a 

análise e respetiva interpretação do perfil sociodemográfico dos alunos (Cf. Capítulo 1.2., 

da parte II). Inclusive, dos seus interesses e motivações para o estudo do português e, 

neste caso específico, para a frequência do curso livre. Para tal, foi-lhes dado tempo para 

o preenchimento do questionário, estando pronto para qualquer esclarecimento. O 

questionário foi entregue em português, mas nas questões de resposta livre não se exigiu 

a resposta na língua-alvo. A maioria dos alunos, com algumas exceções de respostas 

redigidas em português, optou pela redação em castelhano, a língua maioritária na sala de 

aula. 

 Aplicado o questionário de caraterização do público-alvo, seguiu-se uma 

explicação breve das formas de tratamento no português europeu contemporâneo (PEC). 

O mesmo objeto de estudo havia sido abordado numa das aulas curriculares de português 

e, por isto, não se tratava de novidade para os alunos. A pedido da regente de Lengua 

Portuguesa 1, na introdução de uma das aulas abordou-se, muito sucintamente, o tema. 

Para o momento, elaborou-se uma tabela de síntese das formas de tratamento mais 
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comuns no PEC, tanto em registos informais como formais, que foi distribuída em 

formato impresso pelo grupo. No entanto, revelou-se pertinente a sua revisão, visto que a 

concretização de atos comunicativos como saudações, cumprimentos e despedidas estão 

intrinsecamente vinculados aos rituais de cortesia.  

 Efetivamente, no dia a dia, a comunicação entre uns e outros implica o respeito 

por convenções sociais, consoante a situação de informalidade ou formalidade em que se 

desenrola a ação. Todavia, ainda que na prática o uso das formas de tratamento revele 

alguma complexidade, sobretudo devido à constante evolução das relações sociais 

protagonizadas pelos falantes de português no mundo contemporâneo, procurou-se ser 

exato e sintético na explicação. Para o efeito, recorreu-se à mesma tabela então elaborada, 

projetando-a na tela, ao que se seguiu uma atividade que consistiu na classificação de 

alguns diálogos breves (saudações e/ou cumprimentos e/ou despedidas) como situações 

informais e/ou formais. Sem entraves, o exercício foi resolvido por questionário aberto 

dirigido ao grupo. 

 De seguida, introduziu-se efetivamente o tema da sessão. De uma categoria a outra 

(i.e., nome, nacionalidade, morada, data de nascimento, idade, estado civil, contacto e 

profissão), questionou-se voluntariamente os alunos sobre formas de perguntar e 

responder aos diferentes aspetos da identificação pessoal, tanto em situações informais 

como formais. Paralelamente, apresentaram-se algumas soluções complementares às 

soluções dadas pelos alunos e realizaram-se alguns exercícios de CO (Cf. Anexo 3), 

adaptados de Dialogar em Português (Lemos, 2018). Neste caso, exercícios de resposta 

variada, como escolha múltipla, verdadeiro/falso e preenchimento de lacunas. 

 No final, a título de curiosidade, apresentou-se o cartão de cidadão português. 

Explicou-se sumariamente as secções que o constituem (i.e., apelido(s), nome(s), filiação, 

etc.) e comparou-se este com os cartões de identificação dos países de proveniência dos 

alunos. Entre outros aspetos, foi curioso perceber que, na maioria das culturas presentes 

na sala de aula, a questão da ordenação dos apelidos (no caso português, por norma, 

primeiro o apelido materno seguido do apelido paterno) não se trata de um padrão tão 

comum noutras nações. Entre outros casos, em Espanha, país onde decorreu o estágio, a 

ordenação dos apelidos segue, salvo exceções, uma lógica inversa.  
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 Posto isto, concluiu-se a sessão com uma atividade realizada em pares, a partir da 

qual se pretendia a mobilização dos conhecimentos (re)adquiridos durante a sessão para 

a concretização de uma entrevista (na qual o aluno A entrevista o aluno B e, a seguir, o 

aluno B entrevista o aluno A), que culminou na apresentação do entrevistado aos restantes 

colegas. 

 

2.2.2. Sessão 2 
 

 A segunda sessão (Cf. Anexo 4) subordinou-se ao tema vida quotidiana, tendo 

como objetivo específico o tratamento de algumas situações comunicativas comuns da 

rotina diária, nomeadamente: 

 

a) perguntar e dizer horas e datas; 

b) compreender horários e calendários; 

c) dar e pedir informações sobre transportes; 

d) identificar e falar sobre meios de transportes utilizados diariamente; 

e) indicar percursos e dar/pedir direções (p.e., na rua, no metro, etc.).  

 

 A sessão iniciou-se com a abordagem das horas, dos dias da semana e dos meses 

do ano. Tratando-se de conteúdos lexicais ainda não abordados nas aulas regulares 

frequentadas pelos alunos, optou-se por uma abordagem expositiva dos tópicos. Neste 

momento, frisou-se o uso das preposições usadas com horas e datas, através dos exemplos 

de perguntas e respostas projetados na tela. Mas, apesar do caráter mais expositivo que 

se adotou, procurou-se ao máximo ceder a palavra aos alunos, a partir de questionário 

aberto e/ou direcionado sobre os tópicos trabalhados. Inclusive, depois dos 

esclarecimentos, solicitou-se aos alunos a resolução de alguns exemplos de horas e datas 

anotadas no quadro. Esta parte da aula foi complementada com a resolução de alguns 

exercícios de CO (Cf. Exercícios A e B, Anexo 5), adaptados de Dialogar em Português 

(Lemos, 2018). 

 Neste seguimento, realizou-se uma atividade de enriquecimento de léxico sobre 

os meios de transporte, que se revelou útil para as atividades subsequentes. Com o intuito 
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de tornar a atividade mais dinâmica e, porventura, mais cativante para os alunos, recorreu-

se ao uso de imagens ilustrativas dos transportes (Cf. Anexo 4). Ainda que consciente de 

que os alunos podiam não ter conhecimento da designação em português para cada meio 

de transporte ilustrado, optou-se por apenas projetar a imagem e só depois de questionar 

o grupo sobre de que meio de transporte se tratava, dar a resposta. Em alguns casos, 

principalmente com os alunos hispanofalantes, a proximidade entre a LM e a LE auxiliou 

a resolução do exercício.  

 Depois, após o trabalho sobre o léxico, questionou-se aluno a aluno quais os meios 

de transporte usados habitualmente no dia a dia, incluindo quais prefere e de quais menos 

gosta. Para este efeito, sugeriu-se o uso de construções frásicas simples (tais como, 

“Habitualmente uso...”, “Prefiro..., porque...” ou “Gosto de.../Não gosto de..., 

porque...”). Mais ainda, foi solicitada a resolução de exercícios de CO (Cf. Exercícios C 

e D, Anexo 5), igualmente adaptados de Dialogar em Português (Lemos, 2018), 

referentes a pedidos de informação sobre transportes e compra de bilhetes. Nesta sessão, 

pelo facto de que muitos dos conteúdos abordados ainda não faziam parte dos 

conhecimentos dos alunos, não se propôs a resolução de atividades de simulação, como 

se verifica em muitas das sessões subsequentes.  

 A sessão terminou com uma atividade intitulada “No Metro do Porto” (Cf. Anexo 

4) que, desde logo, pretendia colocar os alunos em contacto com material autêntico. Para 

tal, recorreu-se ao mapa do Metro do Porto (distribuído pelo grupo), a partir do qual os 

alunos deviam indicar percursos e direções, de acordo com o enunciado da atividade. No 

caso, um grupo de amigos que procurava ajuda para se deslocar de um ponto ao outro 

movimentando-se de metro. Vista a dimensão reduzida dos grupos, o exercício foi 

realizado coletivamente, mas seria uma opção igualmente viável o seu trabalho em pares. 

 
2.2.3. Sessão 3 

 

 Após a abordagem do tema vida quotidiana, a terceira sessão (Cf. Anexo 6) 

subordinou-se aos tempos livres, tendo como objetivos específicos: 

 

a) falar sobre atividades de tempos livres; 
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b) convidar e responder a convites; 

c) marcar encontros; 

d) fazer planos;  

e) expressar gostos e opiniões.  

 

 A sessão arrancou com uma atividade de CO, intitulada “Os tempos livres da 

Carolina”, a partir da visualização de um vídeo autêntico28. Muito brevemente, a atividade 

consistiu na visualização do vídeo (repetido, pelo menos, duas vezes), seguida da 

identificação e enumeração, por parte dos alunos, dos passatempos referidos pela 

protagonista do vídeo. De seguida, projetou-se o texto transcrito que foi lido, no mínimo, 

por dois alunos. Aproveitou-se, ainda, a ocasião para questionar o grupo acerca de 

eventuais dúvidas sobre o texto, esclarecendo-os. De salientar que o uso do vídeo 

autêntico se revelou, de imediato, uma mais-valia, introduzindo na sala de aula uma outra 

voz nativa. 

 Neste enquadramento, seguiu-se uma atividade de EO onde se questionou, aluno 

a aluno, sobre as atividades favoritas de tempos livres. Para este efeito, sugeriu-se o uso 

de construções frásicas simples (tais como, “Gosto de/ Não gosto de...”, “Durante a 

semana costumo...” ou “Aos fins de semana prefiro...”). Simultaneamente, anotou-se, por 

escrito no quadro, as atividades de tempos livres referidas. As correções mais relevantes 

foram realizadas após o momento de fala. 

 Depois, propôs-se a resolução de dois exercícios de CO (Cf. Anexo 7), adaptados 

de Dialogar em Português (Lemos, 2018), cujos textos são o retrato de duas situações 

onde os intervenientes convidam e respondem a convites. Quanto à tipologia dos 

exercícios, optou-se, no primeiro caso, pelo verdadeiro/falso e, no segundo caso, pela 

escolha múltipla. Tal como na atividade de abertura da sessão, procedeu-se à projeção da 

transcrição dos textos, lidos, no mínimo, por dois alunos. Novamente, esclareceram-se 

eventuais dúvidas sobre os mesmos.  

 
28 Vídeo de acesso livre, disponibilizado na plataforma Youtube: <www.youtube.com/watch?v=cgUg-

z2GAHQ>. Acedido a 01/09/19. 
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 De seguida, após a conclusão dos exercícios, optou-se pela realização de um role-

play denominado “Queres ir comigo?”. Para tal, os alunos organizaram-se em pares e 

prepararam-se para a atividade. Em síntese, um dos intervenientes deveria convidar o seu 

interlocutor para uma festa, mas o convite deveria ser recusado por este. Em 

contrapartida, o interlocutor deveria sugerir uma outra atividade, apresentado argumentos 

a seu favor. No final, os intervenientes deveriam chegar a um acordo.  Neste caso, sugeriu-

se o uso de alguns verbos no presente do indicativo (tais como, o verbo preferir).  

 No final da sessão, deu-se uma atividade, intitulada “O que preferes?”, na qual os 

alunos deviam optar por um dos destinos projetados (campo, cidade, praia ou montanha) 

para uma visita de fim de semana, justificando a sua opção (Cf. Anexo 6). Para este efeito, 

sugeriu-se o uso de construções frásicas simples (tais como, “Prefiro..., porque” ou 

“Gosto de/Não gosto de..., porque...”. De novo, as correções consideradas necessárias 

foram realizadas após o momento de fala. 

 

2.2.4. Sessão 4 
 

 A quarta sessão (Cf. Anexo 8) subordinou-se ao tema alimentação, tendo como 

objetivos específicos: 

 

a) partilhar hábitos alimentares; 

b) identificar nomes de alimentos; 

c) descrever práticos típicos do país ou região de proveniência; 

d) compreender uma ementa; 

e) interagir apropriadamente numa ida ao restaurante. 
 

 Desde logo, salienta-se que, ao contrário das sessões até agora descritas, esta 

sessão não contou com a realização de atividades de CO. Esta opção deveu-se, sobretudo, 

ao facto de que o léxico em foco, neste caso os alimentos, havia sido muito vagamente 
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abordado nas aulas de Lengua Portuguesa 129, aspeto este tido em consideração, 

apostando-se na aquisição de novo léxico pelos alunos. 

 Na abertura da sessão, procedeu-se a um questionário aberto sobre o grupo, acerca 

de quais as principais refeições e respetivos horários nos seus países de proveniência, 

comparando-os posteriormente com as principais refeições e horários mais comuns para 

os portugueses. Seguiu-se uma atividade de EO, acerca dos hábitos alimentares diários, 

na qual os alunos deviam falar sobre esses hábitos alimentares diários (a partir de verbos 

como ‘beber’ e ‘comer’ no presente do indicativo em construções frásicas como “Todos 

os dias...”, “Às vezes/nunca...” ou “Ao pequeno-almoço/almoço/lanche/jantar...”). Em 

simultâneo com a produção dos alunos, registou-se por escrito, no quadro, os alimentos 

preferidos. As correções mais relevantes foram realizadas após o momento de fala. 

 Neste encadeamento, seguiu-se uma atividade de enriquecimento de léxico sobre 

os alimentos. Perante a projeção de imagens ilustrativas de alguns alimentos, agrupados 

de acordo com a pirâmide alimentar, solicitou-se ao grupo que denominasse cada 

alimento ilustrado. De frisar que, neste momento, estava numa parte do quadro uma lista 

com os alimentos referidos pelos alunos na atividade prévia, que tinha como um dos seus 

propósitos facilitar o presente exercício.  

 Terminado este exercício, questionou-se abertamente o grupo sobre pratos típicos 

das suas regiões ou países de proveniência, pedindo que descrevessem ao grupo um ou 

mais pratos típicos, enumerando os seus principais ingredientes. Após cada aluno ter 

apresentado, pelo menos, um prato típico, foram questionados sobre se conheciam algum 

prato típico português.  

 A sessão terminou com uma atividade de EO que consistiu na simulação de uma 

ida ao restaurante, realizada em pares ou grupos, no máximo, de três elementos (dependo 

dos alunos presentes em aula). De preparação para esta atividade, elaborou-se um 

diálogo-modelo tripartido entre antes, durante e depois da refeição. Foi solicitada a sua 

leitura pelos alunos, sendo que, no final, foram esclarecidas eventuais dúvidas e 

recapitulado aquilo que seria suposto produzir, comunicativamente, em cada momento da 

 
29 À data, em algumas das aulas de Lengua Portuguesa 1, frequentadas pelos alunos, havia surgido uma ou 

outra referência a alimentos e/ou pratos. 
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simulação. Para esta atividade, elaborou-se igualmente uma ementa representativa de um 

hipotético restaurante português (Cf. Anexo 9) que foi analisada antes do início da 

simulação. 

 
2.2.5. Sessão 5 

 

A quinta sessão (Cf. Anexo 10) subordinou-se ao tema habitação, tendo como 

objetivos específicos: 

 

a) reconhecer diferentes tipos de habitação; 

b) identificar as principais divisões da casa; 

c) descrever habitações e zonas da cidade; 

d) agendar uma visita a uma casa ou quarto para aluguer.  

 

Tratando-se de uma temática ainda não abordada nas aulas de Lengua Portuguesa 

1, num primeiro momento da aula, à semelhança de outras sessões, focou-se na aquisição 

de léxico. Assim, para a identificação das principais divisões da casa, recorreu-se a uma 

ilustração para o efeito (Cf. Anexo 10), a qual funcionou como alicerce para a atividade. 

Seguindo as divisões ilustradas, questionou-se o grupo acerca da designação das mesmas, 

através de questionário direcionado. Consciente da acrescida probabilidade de os alunos 

não terem conhecimento sobre como identificar as divisões da casa na língua-alvo, 

recorreu-se ao célebre jogo da forca30, reforçando, por esta via, o dinamismo da atividade 

e, porventura, a motivação do público-alvo na sua realização.  

Esta atividade gerou uma outra atividade, no caso de EO, na qual cada aluno deveria 

fazer uma descrição breve da sua casa de sonho, discriminado o número de divisões, pisos 

 
30 No jogo da forca, o objetivo passa por adivinhar a palavra oculta, tendo como ajuda o número de letras e 

o tema no qual a palavra se enquadra. Na prática, por cada letra errada, desenha-se uma parte do corpo do 

enforcado. O jogo termina quando se acerta na palavra oculta ou, no oposto, após o desenho de todas as 

partes do corpo e a respetiva guilhotina que representa o fim do jogo. O recurso a esta atividade lúdica 

manifestou-se igualmente noutras sessões.  
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e, eventualmente, outras caraterísticas à sua vontade. Alguns alunos discriminaram a(s) 

cor(es) da casa ou, ainda, a sua localização. As correções consideradas necessárias foram 

realizadas durante ou no fim do momento de fala. 

Além disso, nesta sessão retomou-se o uso de textos orais, através de três atividades 

de CO (Cf. Anexo 11), adaptadas de Dialogar em Português (Lemos, 2018). Os textos 

usados, seguindo a dinâmica de outras sessões, foram alvo de leitura e comentário 

subsequente à realização dos exercícios propostos. O primeiro texto onde o protagonista 

descreve a sua zona de residência (i.e., os serviços públicos ou estabelecimentos 

comerciais existentes) originou um exercício de escolha múltipla e, por seu turno, o 

segundo texto que retrata um diálogo onde os interlocutores trocam ideias sobre as 

vantagens e desvantagens de viver dentro ou fora da cidade, originou um exercício de 

verdadeiro/falso. Num e noutro caso, seguiu-se uma breve atividade de EO que consistia, 

primeiro, na descrição, por parte dos alunos, das suas zonas de residência, e, segundo, na 

enumeração de quais as vantagens de viver dentro ou fora da cidade nas suas opiniões. 

O terceiro e último texto reproduz um telefonema entre o senhorio e o hipotético 

inquilino. Neste caso, recorreu-se novamente à tipologia verdeiro/falso para o exercício 

proposto. Por fim, depois da leitura e análise do texto projetado na tela, seguiu-se uma 

atividade de simulação, elaborada em pares, a partir da qual se pretendia a realização de 

um telefonema com o objetivo de marcar uma visita a uma casa ou quarto, em resposta a 

um anúncio de aluguer. Para este efeito, o senhorio/a deveria definir a tipologia da 

habitação, as regalias incluídas na casa ou quarto e o valor do aluguer. Por sua vez, o 

futuro inquilino/a deveria perguntar ao senhorio/a quais as condições da casa ou quarto, 

o valor do aluguer, entre outros aspetos. 

 

2.2.6. Sessão 6 
 

A sexta sessão (Cf. Anexo 12) subordinou-se ao tema compras e serviços, tendo 

como objetivos específicos: 

 

a) reconhecer nomes de estabelecimentos comerciais e serviços mais comuns da 

vida quotidiana; 
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b) compreender anúncios e mensagens publicitárias simples; 

c) pedir e dar informação sobre produtos; 

d) fazer reclamações e falar sobre reparações. 

 

Esta sessão iniciou-se com uma atividade de aquisição de léxico, na qual os alunos 

deveriam indicar qual o estabelecimento comercial ou serviço ilustrados nas imagens (Cf. 

Anexo 11). A atividade prolongou-se com a visualização de dois anúncios publicitários 

em formato vídeo31, com o mesmo propósito.  

Seguiu-se uma atividade de CO (Cf. Exercício A, Anexo 13), intitulada “Quanto 

custa?”, que consistia na ordenação de seis diálogos breves e na anotação do preço dos 

produtos junto das respetivas imagens. Neste caso, como, de resto, nos subsequentes 

textos, após a realização e correção dos exercícios, foi projetada a transcrição do texto, 

objeto de leitura e comentário. De salientar que a audição e leitura destes microtextos, 

tomados de Dialogar em Português (Lemos, 2018), proporcionou, desde logo, o contacto 

do público-alvo com modelos de interações breves em estabelecimentos comerciais, a 

propósito de colocar perguntas ou dar respostas acerca do preço de determinado produto.  

Assim sendo, este trabalho serviu de preparação para a atividade de simulação que 

se seguiu. Nesta atividade, realizada em pares ou grupos, no máximo, de três elementos 

(dependo dos alunos presentes em aula), os alunos deveriam simular uma interação numa 

loja de roupa, com recurso aos flashcards disponibilizados (Cf. Anexo 14), sendo que em 

cada flashcard, constava abaixo da imagem a respetiva designação. Neste sentido, 

pretendia-se, ainda, que na interação os intervenientes tivessem em consideração aspetos 

como as cores e os tamanhos dos itens de vestuário e/ou calçado solicitados.  

Depois, terminada esta interação, propôs-se a realização de um segundo e último 

exercício de CO (Cf. Exercício B, Anexo 13), igualmente adaptado de Dialogar em 

Português (Lemos, 2018), de tipologia verdadeiro/falso, cujo texto relata uma interação 

entre o funcionário e o cliente numa situação de reclamação em loja, perante uma avaria 

 
31 Os respetivos anúncios publicitários encontram-se disponíveis, em livre acesso, na plataforma Youtube. 

O primeiro vídeo trata-se de uma publicidade referente a uma agência de viagens portuguesa 

(<www.youtube.com/watch?v=YQTXGSC94dM>) e o segundo vídeo a uma cadeia de hipermercados 

portugueses (<www.youtube.com/watch?v=a6cGEvKTpDo>). Acedido a 01/09/19. 
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no produto adquirido. Neste caso, como tem sido padrão, projetou-se a transcrição do 

texto e solicitou-se a sua leitura. Nesta sequência, solicitou-se a realização de uma última 

atividade de simulação que consistiu na realização de uma reclamação, à semelhança do 

texto ouvido e comentado. 
 

2.2.7. Sessão 7 
 

A sétima sessão (Cf. Anexo 15) subordinou-se ao tema corpo humano e saúde, 

tendo como objetivos específicos: 

 

a) reconhecer vocabulário relativo ao corpo humano; 

b) descrever estados de saúde (físicos e psicológicos); 

c) agendar uma consulta (p.e, no centro de saúde, no hospital, etc.); 

d) pedir e dar informações sobre medicamentos (p.e., na farmácia). 
 

A sessão arrancou com um exercício de aquisição de léxico, onde a partir de uma 

ilustração do corpo humano projetada na tela, os alunos deveriam identificar as partes 

assinaladas. As questões foram colocadas abertamente ao grupo e as respetivas 

designações redigidas no quadro. Após a conclusão deste primeiro exercício, seguiu-se a 

projeção e respetiva leitura e comentário de alguns microdiálogos referentes a estados de 

saúde. Neste exercício, intitulado “Como se sente?”, cada microdiálogo continha uma 

palavra oculta que deveria ser adivinhada de acordo com a situação descrita (p.e., no 

microdiálogo “- Dói-me um dente. / - Tens de ir ao __________”, dentista é a palavra 

em falta, como se prevê pela presença da palavra dente). Muitas vezes, procurando 

auxiliar os alunos, recorreu-se a linguagem não-verbal, exemplificando o respetivo estado 

físico e/ou psicológico. 

 Neste encadeamento, a sessão contou com a realização de dois exercícios de CO 

(Cf. Anexo 16), adaptados de Dialogar em Português (Lemos, 2018). O primeiro, 

designado “Estou doente!”, de escolha múltipla e o segundo, intitulado “Na farmácia”, de 

verdadeiro/falso. Em ambos os casos, a realização dos exercícios, seguida da leitura e 
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comentário dos textos, originou simulações dentro dos tópicos abordados, servindo os 

textos orais de modelos a seguir nas interações. No primeiro caso, a simulação de uma 

consulta no centro de saúde, onde um dos intervenientes seria o paciente e o outro o 

médico. No segundo caso, a simulação de uma ida à farmácia, onde um dos intervenientes 

seria o cliente e o outro o farmacêutico. 

 

2.2.8. Sessão 8 

 
A oitava e última sessão do curso (Cf. Anexo 17), coincidindo com o término do 

semestre e, consequentemente, com as festividades da época (designadamente, o Natal e 

a Passagem de Ano), subordinou-se ao tópico férias, tendo como objetivos específicos os 

abaixo listados: 

 

a) distinguir diferentes tipos de alojamento turístico; 

b) falar sobre viagens de lazer; 

c) planear e reservar viagens (p.e., numa agência de viagens). 

 

Após uma breve introdução ao tema, a partir da enumeração dos diferentes tipos de 

alojamento turístico e respetivos regimes de alojamento (em específico dos hotéis), 

realizou-se uma primeira atividade de CO (Cf. Exercício A, Anexo 18), sob o título 

“Vamos viajar?”. Nesta atividade, adaptada de Dialogar em Português (Lemos, 2018), 

após a audição do texto (repetido, pelo menos, duas vezes) solicitava-se a 

correspondência entre o nome e o cartão do respetivo hotel, de acordo com as informações 

fornecidas pelo texto. Nele, os protagonistas dialogavam entre si sobre possibilidades de 

alojamento para as suas férias. 

Depois, como, de resto, na maioria das sessões descritas, esta atividade serviu de 

lançamento para uma atividade de EO. Neste caso, os intervenientes deveriam chegar a 

um consenso sobre uma viagem a ser realizada pelos dois. Para este efeito, os alunos 

dispunham, em formato impresso, de um catálogo de viagens, que continha alguns 
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exemplos de destinos e, inclusive, sugestões de alojamento com o respetivo preçário32.  

Terminadas as interações, seguiu-se uma nova atividade de CO (Cf. Exercício B, 

Anexo 18), no caso de tipologia verdadeiro/falso. O texto usado retratava uma interação 

numa agência de viagens, entre o agente e o hipotético viajante, que após a sua leitura e 

comentário serviu de modelo para uma atividade de simulação. Neste caso, os 

intervenientes deveriam criar uma interação numa agência de viagens, a propósito do 

agendamento de uma viagem para as festividades do Réveillon. Para este efeito, os alunos 

deveriam usar um outro catálogo, igualmente distribuído em formato impresso, a partir 

do qual poderiam ponderar o destino e a duração da viagem, o meio de transporte, o tipo 

de alojamento, entre outros aspetos. Naturalmente, um dos intervenientes seria o cliente 

e o outro o agente de viagens. 

Por fim, tratando-se da última sessão lecionada, solicitou-se o preenchimento de 

um questionário de avaliação do curso (Cf. Anexo 19), preenchido em aula, cuja análise e 

interpretação acerca dos conteúdos programáticos e metodologia, da atuação do professor 

estagiário e dos resultados e expectativas em relação à frequência do curso lê-se de 

seguida.  

Alguns dias depois, antes do término do semestre, justamente na última aula de 

Lengua Portuguesa 1, foi entregue em mãos o certificado de conclusão do curso (Cf. 

Anexo 20), atestado pelo Departamento de Filologia Espanhola/Área de Filologia 

Portuguesa, da Universidade de Valência, a todos os alunos cuja assistência 

correspondeu, pelo menos, a quatro em oito sessões. 

 

 

 

 

 
32 As brochuras de viagens utilizadas, referentes ao Natal e ao Réveillon (Passagem de Ano) de 2018, não 

estão mais disponíveis nos websites das agências de viagens – Agência Abreu (<www.abreu.pt/home-

30854.aspx?>) e Viagens El Corte Inglés (<www.viagenselcorteingles.pt>), respetivamente. No entanto, 

veja-se a seguinte brochura (<www.abreu.cld.bz/Viagens-Improvaveis>), muito semelhante às utilizadas. 
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3. Análise dos resultados obtidos  
 

3.1. Avaliação da prática letiva na perspetiva dos alunos 
 

 Aquando do término do curso livre, aplicou-se um questionário de avaliação final. 

O questionário (Cf. Anexo 19) foi aplicado na última sessão lecionada a cada grupo, 

solicitando-se o seu preenchimento em aula. No caso, da soma de vinte e quatro (24) 

inquiridos reuniu-se uma amostra de vinte e dois (22) questionários33. O questionário 

proposto subdivide-se em quatro secções, designadamente (1) conteúdos programáticos 

e opções metodológicas, (2) professor estagiário, (3) expectativas e resultados e (4) 

sugestões e comentários. Todas as secções são constituídas por cinco parâmetros, para os 

quais se propôs a avaliação numa escala de 1 a 4, sendo 1 (muito insatisfeito), 2 

(insatisfeito), 3 (satisfeito) e 4 (muito satisfeito).  

 

 1) Conteúdos programáticos e opções metodológicas 

 

 Numa perspetiva panorâmica, dir-se-ia que a seleção dos conteúdos programáticos 

e as opções metodológicas tomadas nas sessões lecionadas obtiveram uma avaliação 

muito otimista. A apreciação dos inquiridos (gráfico 7) variou numa escala entre 3 

(satisfeito) e 4 (muito satisfeito) nos parâmetros selecionados na primeira secção do 

questionário.  

 

 

 

 

 
33 À data, tendo em consideração os alunos ausentes, foi-lhes enviado via correio eletrónico o questionário 

de avaliação proposto aos colegas em aula. No entanto, a totalidade dos questionários em falta não foi 

devolvida, verificando-se a ausência de dois questionários. Por este motivo, dado o risco que se correu ao 

propor o questionário nas últimas sessões (baixa em presenças nos quatro grupos), concluiu-se que a 

solicitação dos questionários nas penúltimas sessões talvez se revelasse uma opção mais segura.  
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Gráfico 7: Avaliação dos conteúdos programáticos e opções metodológicas 

  

 Quanto à seleção e organização dos temas abordados (A) no curso, cuja 

programação englobou temas da vida quotidiana (Cf. Capítulo 2, Parte II), uma amostra 

de 82% dos inquiridos revelou-se muito satisfeita e 18% satisfeita. Neste seguimento, 

73% dos informantes inquiridos mostraram-se muito satisfeitos e outros 27% satisfeitos 

com o interesse dos conteúdos apresentados (B). Não obstante, uma maioria de 64% 

revelou-se muito satisfeita com a seleção dos materiais didáticos adotados (C), em 

contraponto a 36% do grupo que se mostrou satisfeita. Posto isto, tanto a adequação das 

atividades propostas (D) como o equilíbrio entre teoria e prática conseguido nas aulas (E) 

cativou uma amostra maioritária de 82% como muito satisfeita em relação a 18% 

satisfeita. 

 

 2) Professor estagiário 

 

 Segundo a apreciação do público-alvo, a atuação do professor estagiário na 

criação e respetiva dinamização das sessões extracurriculares de práticas de conversação 

foi igualmente muito contributiva para o sucesso do projeto em curso. Novamente, a 
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avaliação dos inquiridos (gráfico 8) variou numa escala entre 3 (satisfeito) e 4 (muito 

satisfeito) nos parâmetros propostos. 

 

 

Gráfico 8: Avaliação do professor estagiário 

 

 Em relação à prestação do estagiário na gestão do tempo de aula (A) uma amostra 

de 82% dos inquiridos revelou-se muito satisfeita e uma amostra de 18% dos inquiridos 

satisfeita. Os mesmos resultados aplicam-se à questão do domínio e clareza do estagiário 

na exposição dos conteúdos (B). Quanto à capacidade de motivação do público-alvo para 

os temas e atividades propostas (C), uma amostra de 64% dos inquiridos mostrou-se 

muito satisfeita e 36% satisfeita. O exercício de esclarecimento de dúvidas por parte do 

estagiário foi considerado muito satisfatório por 68% dos inquiridos e satisfatório por 

32% dos inquiridos. Por último, o relacionamento do professor estagiário com o grupo 

foi considerado muito satisfatório pela maioria de 73% e satisfatório por 27% dos 

inquiridos. 

 

 3) Expectativas e resultados  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

A B C D E

Muito insatifeito Insatisfeito Satisfeito Muito satisfeito



 

97 

 Relativamente às expectativas e resultados obtidos (Gráfico 9), na perspetiva dos 

alunos, observe-se os resultados abaixo. 

 

 

Gráfico 9: Avaliação das expectativas e resultados 

 

 Nesta secção, no que respeita o horário das sessões e duração das aulas (A), 59% 

dos alunos mostrou-se muito satisfeitos e 41% satisfeitos. Quanto à concretização dos 

objetivos propostos (B), 55% mostrou-se muito satisfeito e 45% satisfeitos. Por 

conseguinte, relativamente à utilidade dos conteúdos abordados (C) e a aquisição de 

novos conhecimentos (D), uma amostra maioritária de 86% do público-alvo revelou-se 

muito satisfeito face a 14% satisfeito. Por último, quanto ao desenvolvimento das 

subcompetências orais de comunicação na língua-alvo (E), 50% dos alunos revelaram-se 

muito satisfeitos, 45% satisfeitos e 5% insatisfeitos.  

 

 4) Sugestões e comentários 

 

 Tratando-se de uma secção de comentário livre, esta sessão não foi preenchida 

pela totalidade dos inquiridos. Mas, nos casos em que preenchida, tornou-se valiosa 

informação de análise, inclusive para o entendimento mais aprofundado de muitos dos 
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parâmetros avaliados nas outras secções. As respostas são na sua maioria comentários 

breves sobre o curso, mas muito elucidativos. Não se tendo exigido o preenchimento deste 

parâmetro em português, a maior parte dos comentários e/ou sugestões foram redigidas 

em castelhano, excetuando raros casos em português ainda que, por vezes, se note 

algumas gralhas na escrita. Leia-se a seguinte seleção de comentários: 

 

a) “Gracias por la ayuda” [sic]; 

b) “Gosté muito das aulas. Acho que posso comunicar mais em português e em 

diferentes situações” [sic]; 

c) “As aulas totalmente recomendável!” [sic]; 

d) “Tudo muito bem!” [sic]; 

e) “Eu gosto muito desta aula porque posso falar mais que na aula normal” [sic]; 

f) “Gostaria de fazer estas atividades mais seguido” [sic]; 

g) “Muito obrigada! Estou muito contente com os grupos de conversação” [sic]; 

h) “Si se pudieran hacer sesiones un poco más largas, por ejemplo, de 1 hora y 

30 [, por que] debo esforzarme más y dedicarle más tiempo, sobre todo para 

conversar e interactuar. Si observo que mi comprensión ha mejorado mucho. 

Obrigada, Daniel.” [sic]. 
 

 Ainda que na sua maioria otimistas, a leitura destes comentários auxilia a 

elaboração de algumas propostas de melhoria, tais como as listadas de seguida. 

 

3.2. Comentário crítico-reflexivo à prática letiva 
 

 De facto, no início da prática letiva, nomeadamente na fase de construção do 

curso, surgiram alguns obstáculos referentes ao planeamento das sessões. No entanto, 

após a aplicação de um questionário de caraterização do público-alvo e, por conseguinte, 

a partir da análise dos resultados apurados (Cf. Capítulo 1.2., Parte II), traçou-se o perfil 

do grupo, esclarecendo-se questões como as suas motivações para aprender português, as 

expectativas relativamente às aulas de conversação, ou, ainda, as preferências quanto a 
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cenários comunicativos a aplicar em aula. De imediato, esta análise permitiu a adaptação 

e o ajuste de uma primeira versão do currículo ao público-alvo.  

 Em sequência, como referido na abertura deste relatório, tanto a compreensão 

como a expressão em registos orais foram consideradas competências-chave para o 

desenvolvimento em sala de aula, pelo que em todas as sessões de práticas de conversação 

lecionadas, os aprendentes foram ao máximo desafiados a comunicar na língua-alvo. 

Antes de mais, tendo em vista a eliminação de quaisquer constrangimentos causados, 

entre outros aspetos, pelo facto de se encontrarem perante um falante nativo de português, 

para a realização em aula de atividades procurou-se a criação e proliferação de uma 

atmosfera de confiança entre todos. Não por acaso, como adverte Christiano (2017, pp. 

144-145), 

 

[s]e quisermos promover a participação oral dos estudantes, o melhor a fazer é 

tentar eliminar ao máximo os obstáculos psicológicos que possam impedir a 

comunicação na sala de aula. Na verdade, grande parte da tarefa de um bom 

professor de línguas consiste em criar um ambiente saudável e agradável em que 

os alunos não tenham medo ou vergonha de participar e no qual, pelo contrário, 

tenham vontade de estar.  

 

 De acordo com a proficiência em língua do público-alvo, a seleção das atividades 

comunicativas propostas foi levada pela vontade de colocar os aprendentes em contacto 

com aspetos práticos da língua-alvo, sobretudo para situações da vida quotidiana. De 

resto, sublinhe-se, uma vontade manifestada pelos alunos nos questionários de 

diagnóstico, onde a maioria referiu o trabalho de cenários comunicativos alusivos a 

situações comuns do dia a dia, tais como interações em estabelecimentos de restauração 

(cafés, restaurantes, etc.) ou instituições relacionadas com a saúde (centros de saúde, 

farmácias, etc.), entre outras. Portanto, do mesmo modo que a EO foi uma componente 

crucial no processo de desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendentes, 

a CO teve igualmente a sua relevância. Esta componente encontrava-se diretamente 

ligada com a EO que os alunos teriam de colocar em prática através de atividades como 

a simulação. Por esta via, salvo raras exceções, enquanto modelo para as atividades de 
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interação, era no início das sessões trabalhada com os alunos a compreensão de textos 

orais que partilhassem o tema, a estrutura ou mesmo construções discursivas caraterísticas 

das situações comunicativas abordadas. 

 Neste seguimento, por norma, a aula contemplava três momentos 

interdependentes entre si: um primeiro momento para aquisição e/ou consolidação de 

léxico relativo ao tema proposto, um segundo momento de exercitação da compreensão 

de textos orais seguindo a mesma temática e, em conclusão, um terceiro momento voltado 

para a expressão (na sua maioria, com recurso a atividades de simulação). Ainda assim, 

como previamente aludido neste relatório, a planificação de aulas revelou-se uma tarefa 

um tanto complexa, sobretudo devido à seleção e à elaboração de materiais orais 

autênticos. 

 Ainda, a capacidade de adaptação e reajuste do tempo programado face a 

imprevistos foi, em vários momentos, colocada à prova. Muitas vezes, perante situações 

deste tipo, nomeadamente a baixa assiduidade dos alunos em algumas ocasiões 

(sobretudo, nas últimas semanas do semestre), impôs-se a adaptação do planeamento das 

sessões às circunstâncias do momento. Nestes casos, entre outras atitudes, tomou-se o 

lugar do interlocutor nas atividades de EO com o(s) aluno(s).  

 Em relação à gestão da aula e às dinâmicas aplicadas, procurou-se ao máximo 

rentabilizar o trabalho em aula. Mesmo que se tenha privilegiado, pelo menos nas 

atividades de simulação, o trabalho em pares e/ou grupo, noutras situações, 

nomeadamente nas atividades de CO, o trabalhado foi essencialmente individual aquando 

da realização dos exercícios propostos. Igualmente, as atividades desenvolvidas 

adaptaram-se a diferentes estilos de aprendizagem (verbal e visual), o que contribuiu para 

a motivação do público-alvo, segundo se observou no decurso das sessões lecionadas. 

 Quanto ao uso da língua em aula, sendo a maioria falantes de línguas românicas, 

nunca se verificou grandes entraves à perceção do discurso, pelo que, raras vezes, se 

recorreu à tradução, por meio de línguas intermediárias como o castelhano ou o inglês. 

Em alternativa, optou-se pela reformulação do discurso, a partir de construções mais 

simples, ou mesmo pela gestualidade. Sem embargo, em algumas situações pontuais, a 

projeção de imagens ilustrativas da dúvida em questão foi ainda uma opção válida. 

Posto isto, para uma futura implementação do curso e das suas respetivas unidades 
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didáticas, propõe-se, de início, que a duração da aula seja alterada e prolongada de 60 

minutos para 90 minutos. Ainda que se tenha cumprido com a planificação, este aumento 

de 30 minutos possibilitaria que, sobretudo nas atividades de EO, fosse aumentado o 

tempo tanto para a atividade como para as respetivas pré e pós atividades. No entanto, 

deveria manter-se a periodicidade semanal das sessões, pois tratando-se de uma iniciativa 

de frequência voluntária, uma aula por semana será, porventura, o mais adequado. Mas, 

o aumento do número de aulas seria uma outra hipótese futura. Por motivos pessoais, não 

foi exequível o prolongamento da estância na instituição de acolhimento, mas seria, sem 

dúvida, prolífera a continuação do projeto no semestre seguinte, acompanhando a 

evolução dos alunos. 

Mais ainda, como ficou dito atrás, o recurso a gravações de textos orais autênticos 

seria uma evidente mais-valia. Sempre que possível, recorreu-se a materiais autênticos, 

mas no caso das gravações áudio, por se tratar de tópicos tão específicos, não se encontrou 

muitas alternativas eficazes. Todavia, apesar do uso de materiais áudio semiautênticos, 

dir-se-ia que a experiência foi positiva. Por último, no âmbito da análise do discurso, seria 

produtiva a gravação e transcrição das interações dos alunos e a sua análise, desde logo, 

para uma verificação clara de que nas atividades de EO, como se observou em aula, os 

alunos recorrem voluntariamente a estruturas idênticas aos textos ouvidos nas atividades 

de CO. Ademais, a elaboração e aplicação de grelhas de observação para a avaliação das 

interações seria outra aposta produtiva.  
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Considerações Finais 
 

Ensinar e aprender uma Língua Viva Estrangeira (LE), em contexto 

formal de aprendizagem, implica a necessidade de uma reflexão 

sobre, entre outros aspetos, o(s) objetivo(s) e os objetivos desse ato, 

tanto mais que o encaremos não como um produto acabado, mas 

como reflexo de um processo espraiado no Tempo, realizado num 

dado Contexto e por eles marcadamente determinado. (Bizarro, 

2008, p. 82) 

 

 Em verdade, como profere Bizarro (2008), o processo de ensino-aprendizagem 

entrecruza-se forçosamente com o ato reflexivo (Alarcão, 1996), não se tratando de uma 

situação isolada em si mesma, mas do equilíbrio entre a confluência de fatores mais ou 

menos implícitos à atividade letiva, em contextos culturais diversificados, tanto do ponto 

de vista linguístico como sociológico. Não por acaso,  

 

o professor de Português (LE/L2) tem de fazer face à imprevisibilidade das 

situações de diversidade linguística e cultural, construindo competências a partir 

das experiências vivenciadas na sala de aula, investigando a partir da ação, 

acionando os processos de aprender a ensinar, e tomando consciência do que é 

ensinar a sua língua a falantes de outras línguas, atitudes que os integram no grupo 

dos professores reflexivos [...]. (Grosso, 2006, p. 263; itálicos da autora)  

 

 Inclusive, como prescrito pelo QECR (Conselho da Europa, 2001), reforça-se o 

ajuste da prática letiva, caso a caso, ao respetivo público-alvo. 

 

Aí, encontramos a defesa de que a enunciação das finalidades e dos objetivos do 

ensino e da aprendizagem das línguas deveria basear-se na estimativa das 

necessidades dos aprendentes e da sociedade, nas tarefas, atividades e operações 

que os aprendentes devem efetuar a fim de satisfazerem essas necessidades e nas 
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competências ou estratégias que devem construir ou desenvolver para o efeito. 

(Bizarro, 2008, p. 85).  

 

 Nesta lógica, como se supõe, as conclusões retiradas desta investigação 

circunscrevem-se a um público-alvo com caraterísticas e necessidades específicas. No 

caso, alunos de iniciação (A1), sendo que a intervenção letiva efetivada na Universidade 

de Valência (Espanha) se centralizou na lecionação de aulas extracurriculares voltadas 

para o tratamento das subcompetências orais de comunicação, designadamente a 

compreensão e a expressão, em situações da vida quotidiana. Assim, contrariando a 

barreira comunicativa que, sobretudo em contextos de não-imersão, se impõe muitas 

vezes ao aprendente/aluno iniciante, promoveu-se a criação de oportunidades para a 

aquisição e a prática de conhecimentos, para que em situações de imersão na língua-alvo, 

os alunos fossem capazes de interatuar com êxito em situações comunicativas do dia a 

dia, apesar de eventuais limitações linguísticas. 

  Portanto, a eleição dos tópicos abordados e respetivas atividades trabalhadas teve 

em consideração, sobretudo, a sua utilidade na vida quotidiana futura dos alunos, a partir 

da idealização de hipotéticas, mas previsíveis situações comunicativas com falantes de 

português. Neste panorama, tanto na prática da CO como da EO, atividades estas 

intrinsecamente correlacionadas, a criação do Curso Livre de Práticas de Conversação 

revelou-se, antes de mais, uma iniciativa profícua para a prática efetiva da oralidade, em 

paralelo com as aulas curriculares de português frequentadas pelos alunos, onde, na 

verdade, não havia tantas oportunidades para o mesmo efeito, entre outros aspetos, devido 

à dimensão do grupo que contabilizou, à data, aproximadamente cinquenta alunos 

inscritos.  

 Dito isto, segundo os resultados obtidos, poder-se-á, apesar de algumas limitações 

previamente apontadas a este estudo de caso, responder com entusiasmo à questão-

problema traçada no início da investigação. De facto, a possibilidade de frequência de 

aulas extracurriculares voltadas para a prática da oralidade, em articulação com as aulas 

curriculares e os seus respetivos conteúdos programáticos revela-se uma atividade cujo 

fomento nas instituições de ensino deveria ser mais incentivado, sobretudo no estrangeiro. 

Evidentemente, na maioria dos casos, por questões alheias aos aprendentes, a tendência 
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das instituições é o descarte destas opções. No entanto, lança-se aqui o repto aos jovens 

professores e mesmo aos mais experientes para a criação de oportunidades deste tipo, 

afinal tão proveitosas para uns e outros. 

 Embora não generalizáveis, os resultados exibidos apontam para a eficácia da 

solução adotada e convidam a novas experiências no mesmo âmbito. Em trabalhos 

futuros, todavia, seria conveniente o recurso a textos orais autênticos e a gravação, 

transcrição e análise das interações protagonizadas pelos alunos, mais a utilização de 

grelhas de observação para a avaliação das interações em aula. 
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Anexos 
 

Anexo 1 – Questionário 134 
 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/_______                                        Idade:  _____________  

Nacionalidade(s): __________________    Língua(s) materna(s): __________________ 

Outra(s) língua(s) estrangeira(s):  

 

Indique a língua e assinale (X) o nível respetivo.  

Língua 
Muito 

básico 
Básico Razoável Bom 

Muito 

bom 
Excelente 

       

       

       

       

       

 

Teve anteriormente algum contacto com a língua portuguesa?          Sim �           Não � 

  

 Se sim, de que tipo? 

 ________________________________________________________________ 

 

Já estudou português?          Sim �           Não � 

  

 Se sim,  

 por quanto tempo?  

 ________________________________________________________________ 

 
34 Adaptado a partir do questionário disponibilizado pela Professora Doutora Ângela Carvalho. 
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 onde? 

 ________________________________________________________________ 

 quais as suas principais dificuldades com a língua portuguesa?  

 ________________________________________________________________ 

  

 

Quais os seus principais interesses? 

 

 

 

 

Quais as suas motivações para aprender português? 

 

 

 

 

Quais as suas expectativas para as aulas extracurriculares de práticas de conversação? 

 

 

 

 

Quais são os seus cenários comunicativos preferenciais a tratar em aula? 

 

 

 

 

 

Curso/ Ano: ____________________________________________________________ 

Contacto (e-mail):  _______________________________________________________ 
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Anexo 2 – Sessão 1 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

PROGRAMA

1. Identificação Pessoal
2. Vida Quotidiana
3. Tempos Livres
4. Alimentação
5. Habitação
6. Compras e Serviços
7. Corpo Humano e Saúde
8. Férias
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IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

No final desta sessão serão capazes de...

• Apresentarem-se, cumprimentarem e despedirem-se em situações
formais e informais.

FORMAS DE TRATAMENTO
PORTUGUÊS EUROPEU CONTEMPORÂNEO

REGISTO INFORMAL REGISTO FORMAL

+ familiaridade

- distância

- cortesia

+/- familiaridade

+/- distância

+/- cortesia

- familiaridade

+ distância

+ cortesia

tu

você

o/a + nome 

o/a + Sr. (+ nome) / D.ª 

(+ nome)

o/a + título

o/a + Sr./Sr.ª + título

V. Exa/ V. Exas
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SAUDAÇÕES E DESPEDIDAS

• Olá!
• Bom dia!
• Boa tarde!
• Boa noite!

• Até já!
• Até logo!
• Até breve!
• Até amanhã!
• Até à próxima!
• Tchau!
• Adeus!

1. ⎼ Boa noite!
⎼ Boa noite e até amanhã!

2. ⎼ Tudo bem?
⎼ Sim, tudo bem.

3. ⎼ Até logo!
⎼ Tchau!

4. ⎼ Olá, estás bom?
⎼ Estou, e tu?

5. ⎼ Bom fim de semana!
⎼ Obrigado, igualmente. Até   

segunda!

6. ⎼ Bom dia! Como está?
⎼ Bem, obrigado.

SAUDAÇÃO OU DESPEDIDA?
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NOME

• ⎼ Como te chamas / se chama?
• ⎼ Qual é o teu / seu nome?
• ⎼ O teu / seu nome?
• ⎼ Desculpa, o teu nome? / Desculpe, o seu nome?

NACIONALIDADE

• ⎼ Qual é a tua / sua nacionalidade?
• ⎼ A tua / sua nacionalidade, por favor.
• ⎼ De que país és / é?
• ⎼ És / é português / portuguesa?



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

MORADA

• ⎼ Qual é a tua / sua morada?
• ⎼ Qual é o teu / seu endereço?
• ⎼ Onde é que moras / mora?

TELEFONE / TELEMÓVEL

• ⎼ Qual é o teu / seu número de telefone / telemóvel?
• ⎼ O teu / seu contacto (número de telefone/ telemóvel), por favor.
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IDADE

• ⎼ Qual é a tua / sua idade?
• ⎼ Quantos anos tens / tem?
• ⎼ Que idade tens / tem?
• ⎼ A tua / sua idade?

DATA DE NASCIMENTO

• ⎼ Qual é a tua / sua data de nascimento?
• ⎼ Quando é que nasceste / nasceu?
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PROFISSÃO

• ⎼ Qual é a tua / sua profissão?
• ⎼ Qual é o teu / seu trabalho?
• ⎼ Em que trabalha / trabalhas?

ESTADO CIVIL

• ⎼ Qual é o teu/ seu estado civil?
• ⎼ És / é casado / casada?
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CARTÃO DE CIDADÃO PORTUGUÊS

Fonte: <www.autenticacao.gov.pt/o-cartao-de-cidadão> (16/10/18) 

ATIVIDADE DE PARES

• Entreviste o seu / a sua colega.
• Depois, apresente o seu / a sua colega ao resto do grupo.
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ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 3 – Sessão 1 (Ficha de Exercícios) 
 

A. A Ana e o Roberto conhecem-se em casa de amigos. Ouça o diálogo e assinale a opção 

correta.35 

 

1.  O Roberto  é português.  é italiano. 

2.  Ele  é estudante.   é jornalista. 

3.  A Ana   é portuguesa.   é italiana. 

4.  Ela  é estudante.  é jornalista. 

 

B. O Sr. Marques está em Portugal para uma reunião de trabalho. Ouça o diálogo e 

assinale se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). Depois, corrija as frases falsas.36  

 

 

 
V F 

1. O Sr. Filipe Marques é português. 
 

 

 

  2. Ele fala um pouco de português. 
 

 

 

3. O pai do Sr. Marques é português. 
 

 

 

4. A D. Elisabete Lopes não fala francês. 
 

 

 

5. O Sr. Marques não é de Paris.  
 

 

 

6. A D. Elisabete não é de Lisboa. 
 

 

 

 
35 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 8. 
36 Ibidem. 
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C. A Ana e o Roberto encontram-se alguns dias mais tarde. Ouça e complete o diálogo.37 

 

 Roberto:  — ___________, Ana. Estás __________? 

 Ana: — Estou ótima! E _________? 

 Roberto: — ___________. Por aqui? 

 Ana: — Vou ao cinema. 

 Roberto: — Ah, sim? _________ __________! 

 

D. No dia seguinte, à tarde, o Sr. Marques volta à empresa. Ouça e complete o diálogo.38  

 

 Sr. Filipes Marques: — Boa __________! 

 D. Elisabete Lopes: — __________ __________, Sr. Marques.  

      Como __________? 

 Sr. Filipe Marques: — __________, __________. E __________ __________? 

 D. Elisabete Marques: — __________ bem, __________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Idem, p. 9. 
38 Idem, p. 10. 



 

124 

Anexo 4 – Sessão 2 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

VIDA QUOTIDIANA

No final desta sessão serão capazes de...

• Perguntar e dizer horas e datas.
• Compreender horários e calendários.
• Dar e pedir informações sobre transportes.
• Identificar e falar sobre os meios de transporte que utiliza no dia a
dia.
• Indicar percursos.
• Dar e pedir direções.
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HORAS

• ⎼ Que horas são?
⎼ É uma; São duas; etc.

• ⎼ A que horas acaba o filme?
⎼ À uma; Às duas; À meia-noite; Ao meio-dia; etc.

QUE HORAS SÃO?

08:00 São oito. / São oito da manhã.
10:30 São dez e trinta. / São dez e meia.
12:00 É meio-dia.
13:00 É uma hora. / É uma da tarde.
13:15 É uma e quinze. / É uma e um quarto.
13:50 É uma e cinquenta. / São duas menos dez. / Faltam dez para as

duas. / São dez para as duas.
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QUE HORAS SÃO?

18:00 São seis. / São seis da tarde.
20:00 São oito. / São oito da noite.
20:45 São oito e quarenta e cinco. / São nove menos um quarto./

Faltam quinze para as nove. / São quinze para as nove.
24:00 É meia-noite.

DATAS

• ⎼ Que dia é hoje?
⎼ Hoje é quarta-feira, dia 24 de outubro de 2018.

• ⎼ Quando é o teu / seu aniversário?
⎼ A 18 de agosto.
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DIAS DE SEMANA

• segunda-feira
• terça-feira
• quarta-feira
• quinta-feira
• sexta-feira
• sábado
• domingo

MESES DO ANO

• janeiro
• fevereiro
• março
• abril
• maio
• junho

• julho
• agosto
• setembro
• outubro
• novembro
• dezembro
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MEIOS DE TRANSPORTE

• Observe as imagens e indique o nome dos meios de transporte
ilustrados.

(o) carro
Fonte: <https://goo.gl/images/1SdwEC> (24/10/18) 
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(o) autocarro
Fonte: <https://goo.gl/images/XAeiQX> (24/10/18) 

(o) avião
Fonte: <https://goo.gl/images/8DQeyu> (24/10/18)
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(o) comboio
Fonte: <https://goo.gl/images/krC8VT> (24/10/18) 

(o) elétrico
Fonte: <https://goo.gl/images/jEhQvD> (24/10/18) 
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(o) metro
Fonte: <https://goo.gl/images/Cjb6WZ> (24/10/18) 

(a) moto(cicleta)/ mota
Fonte: <https://goo.gl/images/XJScW7> (24/10/18) 
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(a) bicicleta
Fonte: <https://goo.gl/images/x22RNM> (24/10/18) 

NO DIA A DIA

• Que meios de transporte usa habitualmente?
• Qual prefere?
• De qual gosta menos?
• Use expressões como:
• Habitualmente uso..., porque...
• Prefiro..., porque...
• Gosto de... / Não gosto de...
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NO METRO DO PORTO

• Após uma semana de aulas, o João convida alguns amigos para uma

ida ao cinema, no centro comercial Parque Nascente, em Rio Tinto.

Eles estão no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, mas não sabem

como chegar ao Parque Nascente (Levada).

• Ajude o grupo de amigos a chegar ao seu destino.

• Veja o mapa do metro do Porto.

Fonte: <https://goo.gl/images/HG8Fei> (24/10/18) 

ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 5 – Sessão 2 (Folha de Exercícios) 
 

A. Vai ouvir seis diálogos. Escreva o número de cada diálogo junto da hora 

correspondente. Há duas horas que não são necessárias.39 

 

20:40  18:15  

09:10  10:30  

12:30  15:30  

18:40  20:50  

 

B. Ouça as seis frases. Ligue cada frase à data correspondente. Há seis datas que não são 

necessárias.40 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

27/07 

03/08 

13/08 

16/09 

16/11 

06/03 

06/05 

15/05 

02/06 

10/06 

10/07 

 

C. O Hugo não conhece a cidade e está a pedir informações sobre os autocarros numa 

paragem. Ouça e complete o diálogo.41 

 
39 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 32. 
40 Idem, p. 35. 
41 Idem, p. 51. 
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 Hugo – Desculpe, estes autocarros passam pela __________? 

 Senhora – Todos, não. Tem de __________ o 16 (dezasseis) ou o 68 (sessenta e 

 oito). 

 Hugo – Param aqui? 

 Senhora – Sim, o __________ para aqui. A paragem do __________ é mais à 

 __________, ali na praça. 

 Hugo – Posso comprar o __________ no autocarro? 

 Senhora – Pode comprar o bilhete ao motorista, mas é mais __________. É 

 melhor comprar um cartão e carregar com as __________ de que precisa: uma, 

 duas ou dez. Fica mais __________. 

 Hugo – E onde posso comprar o __________? 

 Senhora – Há um __________ de venda na praça. 

 Hugo – Muito obrigado. 

 

D. O Hugo está no posto de venda dos transportes. Ouça e complete o diálogo.42  

 

 Hugo – Boa tarde! Queria __________ um cartão com viagens para o autocarro. 

 Funcionário – O cartão custa __________. Depois, carrega com as viagens que 

 quer. 

 Hugo – Qual é o __________? 

 Funcionário – Depende das zonas. 

 Hugo – É só para __________ aqui no centro. 

 Funcionário – Então, é uma zona. Uma viagem custa __________, dez custam 

 __________. 

 Hugo – Então, quero dez viagens, por favor. 

 Funcionário – Aqui está. São __________. 
 

 
42 Idem, p. 52. 
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Anexo 6 – Sessão 3 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

TEMPOS LIVRES

No final desta sessão serão capazes de...

• Falar sobre atividades de tempos livres.
• Convidar e responder a convites.
• Marcar encontros.
• Fazer planos.
• Expressar gostos e opiniões.
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OS TEMPOS LIVRES DA CAROLINA

• A Carolina Costa é estudante de turismo da Universidade
Portucalense no Porto.
• Neste vídeo a Carolina fala-nos das suas atividades favoritas nos
tempos livres e da sua relação com a cidade do Porto.
• Veja o vídeo e indique quais são as atividades de tempos livres
favoritas da Carolina.

OS TEMPOS LIVRES DA CAROLINA
TRANSCRIÇÃO DO TEXTO

Olá! Eu sou a Carolina. Sou de Paredes e tenho dezoito anos. O que eu
mais gosto de fazer nos meus tempos livres é ir ao cinema, poder estar
com os meus amigos e também fazer turismo na minha própria cidade,
porque adoro conhecer cada canto das cidades em que moro.
O que eu mais gosto na cidade do Porto é a sua diversidade de cultura
assim como [a sua] modernidade. A zona da Ribeira é uma das zonas
mais bonitas de Portugal... que eu adoro passar lá as minhas tardes.
Assim como passear com os meus amigos e até comer um gelado.
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ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

• Quais são as suas atividades favoritas nos tempos livres?
• De quais atividades não gosta?
• Use expressões como:
• Gosto de... / Não gosto de...
• Durante a semana costumo...
• Aos fins de semana prefiro...

CONVITES (DIÁLOGO A)

Rui – O que vais fazer no próximo domingo?

Sara – Ainda não sei...

Rui – Eu vou jantar fora com uns amigos, o Paulo e a Mónica. Acho que
os conheces.

Sara – Conheço o Paulo, mas não sei quem é a Mónica.

Rui – É a namorada dele. Queres ir connosco?

Sara – Está bem. Onde vão jantar?

Rui – Vamos ao restaurante “O Forno”.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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CONVITES (DIÁLOGO A)

Sara – Não conheço. Onde é?

Rui – É muito perto da Avenida da Liberdade. Sabes onde são os
correios?

Sara – Sei.

Rui – O restaurante é na rua à direita, depois dos Correios. Fica ao lado
de um banco.

Sara – Já sei qual é a rua. E a que horas nos encontramos?

Rui – Às nove, no restaurante.

Sara – Está bem. Até domingo!
Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

CONVITES (DIÁLOGO B)

Nuno – O que vais fazer no sábado à noite?
Paula – Ainda não sei, não tenho planos.
Nuno – Queres ir a um concerto?
Paula – Que tipo de concerto?
Nuno – Não sei bem, mas a entrada é livre. Se não gostarmos, vamos
embora.
Paula – Onde é?
Nuno – É no parque da cidade, ao ar livre. Sabes onde é o parque?
Paula – Acho que sim. É aquele parque junto ao rio, não é?
Nuno – É.
Paula – A que horas começa?

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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CONVITES (DIÁLOGO B)

Nuno – Começa às dez da noite.
Paula – Está bem, vamos!
Nuno – E, antes, queres ir jantar comigo?
Paula – Está bem, mas não me apetece ir a um restaurante. Porque não vens
jantar a minha casa? Eu gosto de cozinhar.
Nuno – Está ótimo, eu vou.
Paula – Sabes onde eu moro?
Nuno – Sei. A que horas estou em tua casa?
Paula – Por volta das cinco.
Nuno – Está combinado. Até logo!
Paula – Até logo!

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

QUERES IR COMIGO?

• O seu amigo / a sua amiga convida-o/a para uma festa hoje à noite,
mas não lhe apetece.
• Em contrapartida, sugira outra atividade.
• Use expressões como:
• Eu prefiro….
• Apetecia-me…
• Eu gosto de... / Eu não gosto de...
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O QUE PREFERES?

• Imagine que pode optar por um dos seguintes locais para visitar no
próximo fim de semana.
• Qual prefere? Fale dos seus planos e justifique a sua escolha.
• Use expressões como:
• Eu prefiro…, porque…
• Gosto de…, porque… / Não gosto de…, porque…

Fonte: <https://goo.gl/images/XyydF6> (30/10/18) Fonte: <https://goo.gl/images/n9hfFt> (30/10/18)

Fonte: <https://goo.gl/images/8WwGyv> (30/10/18) Fonte: <https://goo.gl/images/eTgX32> (30/10/18)
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ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 7 – Sessão 3 (Folha de Exercícios) 
 

A. Ouça o diálogo entre o Rui e a Sara. Assinale se as frases são verdadeiras (V) ou falsas 

(F). Depois, corrija as frases falsas.43  

 

 

 
V F 

1. O Rui vai jantar com três amigos no próximo domingo. 
 

 

 

  2. A Sara conhece os amigos do Rui. 
 

 

 

3. A Mónica é a namorada do Rui. 
 

 

 

4. O Rui convida a Sara para ir com eles. 
 

 

 

5. A Sara não sabe onde fica o restaurante. 
 

 

 

6. O restaurante fica na Avenida da Liberdade. 
 

 

 

7. O restaurante é ao lado dos Correios. 
 

 

 

8. Eles vão encontrar-se lá às 21h00. 
 

 

 

 

 

B. Ouça o diálogo entre o Nuno e a Paula e selecione a opção correta para cada uma das 

seguintes alíneas.44   

 

 
43 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 59. 
44 Idem, p. 61. 
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 1) O Nuno... 

  a) quer sair com a Paula hoje à noite. 

  b) não tem planos para a noite. 

  c) quer ir com a Paula a um concerto no sábado. 

 

 2) Ele... 

  a) sabe que tipo de música vão tocar. 

  b) sabe onde é o concerto. 

  c) não sabe quanto custa a entrada. 

  

 3) A Paula... 

  a) tem outros planos para essa noite. 

  b) não gosta do tipo de música. 

  c) não tem a certeza se sabe qual é o parque.  

 

 4) Antes do concerto... 

  a) eles vão jantar no restaurante.  

  b) a Paula vai fazer o jantar. 

  c) a Paula não pode jantar com o Nuno. 

 

 5) O Nuno...  

  a) sabe onde é a casa da Paula. 

  b) pergunta onde fica a casa da Paula. 

  c) vai chegar a casa da Paula antes das oito horas.  
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Anexo 8 – Sessão 4 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

ALIMENTAÇÃO

No final desta sessão serão capazes de...

• Partilhar hábitos alimentares.
• Identificar nomes de alimentos.
• Compreender uma ementa.
• Interagir numa ida ao restaurante.
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REFEIÇÕES

• Quais as principais refeições no seu país de proveniência? Quais os
horários?
• E em Portugal, sabe?

HÁBITOS ALIMENTARES DIÁRIOS

• Quais os seus hábitos
alimentares no dia a dia?
• Use as expressões abaixo:
• Todos os dias bebo... / como...
• Ao pequeno-almoço / almoço /
lanche / jantar bebo... / como...

• Às vezes bebo... / como...
• Nunca bebo... / como...

Fonte: <https://goo.gl/images/bg9AHH> (06/11/18)
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ALIMENTOS

• Observe as seguintes imagens e indique o nome dos alimentos
ilustrados.

Fonte: <https://goo.gl/images/i4JUod> (06/11/18)
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Fonte: <https://goo.gl/images/BNzRGm> (06/11/18)

Fonte: <https://goo.gl/images/Ummdnh > (06/11/18)
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Fonte: <https://goo.gl/images/FxbkP1> (06/11/18)

Fonte: <https://goo.gl/images/6SGvUw> (06/11/18)
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Fonte: <https://goo.gl/images/r5kpJi> (06/11/18)

PRATOS TÍPICOS

• Que prato(s) típico(s) conhece do seu país de proveniência? Quais os
principais ingredientes?
• E pratos típicos portugueses, conhece?
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COZIDO À PORTUGUESA

Fonte: <https://goo.gl/images/3gNHMJ> (06/11/18) 

NO RESTAURANTE 

EMENTA

• Aperitivos/ Entradas
• Prato Principal
• Carne
• Peixe
• Vegetariano
• Vegano

• Bebidas
• Sobremesas
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ANTES DA REFEIÇÃO

Empregado/a de mesa: Boa tarde! Posso ajudar?
Cliente: Boa tarde! Sim. Vai ser uma sopa de legumes e uma salada de
frango, por favor.
Empregado/a de mesa: Para beber vai querer algo?
Cliente: Sim, uma água sem gás.
Empregado/a de mesa: Fresca ou natural?
Cliente: Natural, obrigado.

DURANTE A REFEIÇÃO

Empregado/a de mesa: Trago-lhe a sopa primeiro. Bom apetite!
Cliente: Obrigado!
...
Empregado/a de mesa: Com licença. Estava tudo do seu agrado?
Cliente: Sim, tudo ótimo.
Empregado/a de mesa: Deseja café ou sobremesa? Hoje temos bolo de
laranja caseiro.
Cliente: Parece-me delicioso, mas estou de dieta. É só um
descafeinado, por favor.
Empregado/a de mesa: Só um momento.
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DEPOIS DA REFEIÇÃO

...
Cliente: Por favor, a conta.
Empregado/a de mesa: Aqui tem. São 9,75€, por favor. Vai pagar com
dinheiro ou multibanco?
Cliente: Em dinheiro. Aqui está e fique com o troco. Obrigado!
Empregado/a de mesa: Muito obrigado. Volte sempre!

ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Em pares ou grupos (máximo três elementos) prepare uma simulação
de uma ida ao restaurante.
• Enquanto que um elemento interpreta o/a empregado/a de mesa,
o(s) outro(s) elemento(s) interpreta(m) o(s) cliente(s).
• Use a ementa distribuída.
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ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 9 – Sessão 4 (Ementa)
 

Entradas 

 

Cesto de pão – 1€ 

Azeitonas – 1€ 

Bolinhos de bacalhau – 1€ / unidade 

Rissóis (carne/ camarão/ legumes) – 1€ / unidade 

 

Sopas 

 

Sopa de legumes – 1,25€ 

Caldo verde – 1,5€ 

 

Carne 

 

Cozido à Portuguesa – ½ dose 7,50€ / 1 dose 10€ 

Feijoada à Transmontana – ½ dose 5€ / 1 dose 7,50€ 

 

Peixe 

 

Filetes – ½ dose 5€ / 1 dose 7,50€ 

Bacalhau à Brás – ½ dose 9,50€/ 1 dose 12€ 

 

Vegetariano  

 

Quiche de legumes – 7,50€ 

Lasanha de legumes – 7,50€ 
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Vegan 

 

Bifinhos de seitan – ½ dose 7,50€ / 1 dose 10€ 

Vegetais à Brás - ½ dose 7,50€ / 1 dose 10€ 

 

Saladas 

 

Frango / Atum – 6,50€ 

Vegetariana – 5€ 

 

Bebidas 

 

Água sem gás / com gás – 1€ / 1,25€ 

Refresco do dia – 1€ 

Refrigerantes – 1,50€ 

Copo de vinho da casa (branco / tinto / verde) – 1,50€  

Café / Descafeinado – 0,75€ / 0,80€ 

 

Sobremesas (com opções vegans) 

 

Bolo do dia – 2€ 

Leite creme – 1,50€  



 

157 

Anexo 10 – Sessão 5 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

HABITAÇÃO

No final desta sessão serão capazes de...

• Identificar tipos de habitação e as principais divisões da casa.
• Descrever habitações e zonas da cidade.
• Agendar uma visita a uma casa ou quarto.
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TIPOS DE HABITAÇÃO
CASA 

(VIVENDA/ MORADIA)
PRÉDIO

(APARTAMENTO) 

Fonte: <https://goo.gl/images/aAGfrn> (13/11/18) Fonte: <https://goo.gl/images/22X7km> (13/11/18)

Fonte: <https://goo.gl/images/w3GtBc > (13/11/18) 

DIVISÕES DA CASA
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A MINHA CASA DE SONHO

• Como seria a sua casa de sonho? Descreve-a para os seus colegas. 

ZONA DE RESIDÊNCIA (DIÁLOGO A)

Inês – Isto aqui é muito bonito e bom para andar a pé. Os passeios são
largos, há muitas árvores...
Sónia – Pois é. E aqui atrás da minha casa há um jardim. Vou lá muitas
vezes com o meu cão.
Inês – É muito tranquilo, mas não há muitas lojas.
Sónia – Há uma frutaria aqui mesmo em frente, ao lado há uma
pastelaria e a seguir uma tabacaria, na esquina. Também há um
supermercado, em frente ao jardim. Para as outras coisas vou ao centro
comercial.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ZONA DE RESIDÊNCIA (DIÁLOGO A)

Inês – Não fica muito longe?
Sónia – Não. De carro são quinze minutos. E lá tenho tudo: imensas
lojas, cinemas, restaurantes... Também há um ginásio com piscina. Vou
lá nadar duas vezes por semana.
Inês – Mas tens de andar sempre de carro....
Sónia – Não, há vários autocarros. A paragem é nesta rua, à direita,
logo depois do cruzamento. E mais à frente, ao fundo da rua, fica a
estação. Posso ir de comboio para o trabalho, é muito prático.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ZONA DE RESIDÊNCIA

• Como é a zona onde vive? Partilhe com os seus colegas.
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ZONA DE RESIDÊNCIA (DIÁLOGO B)

Vasco – Olá, Sónia!
Sónia – Olá, Vasco! Por aqui?
Vasco – Sim, agora moro aqui no centro, é mais perto do trabalho. 
Tenho um apartamento neste prédio novo. 
Sónia – Ah, sim? É mesmo ao lado do meu escritório. Eu trabalho no 
prédio da esquina.
Vasco – E também moras aqui perto?
Sónia – Não, moro fora da cidade. Não gosto desta confusão!
Vasco – Pois é, há muito barulho. Para mim, é o pior. Mas eu prefiro 
morar perto do trabalho. São cinco minutos!

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ZONA DE RESIDÊNCIA (DIÁLOGO B)

Sónia – Esse é o único problema de morar fora da cidade. Demoro uma

hora para chegar ao trabalho e outra para voltar para casa!

Vasco – É muito cansativo.

Sónia – Mas também tem as suas vantagens. As casas são mais baratas.

Posso ter um apartamento grande, com terraço, e moro numa zona

mais calma. Tenho outra qualidade de vida...

Vasco – É verdade, aqui no centro os apartamentos são muito caros.

Mas estou perto de tudo: do trabalho, das lojas, restaurantes,

cinemas... Para mim, é o melhor.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ZONA DE RESIDÊNCIA

• Na sua opinião, quais as vantagens e desvantagens de viver no centro 
ou fora da cidade?

ALUGAR UMA CASA OU QUARTO (DIÁLOGO C)

Senhoria – Está?
Emília – Bom dia. Estou a telefonar por causa do anúncio de um quarto
para arrendar que está na faculdade.
Senhoria – É para a menina? É estudante?
Emília – Sou, sim.
Senhoria – É um quarto muito bom. O bairro é calmo, mas passam aqui
perto muitos autocarros para a universidade.
Emília – A casa de banho é privativa?
Senhoria – É, mas só tem chuveiro, não é completa. E pode usar a
cozinha.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ALUGAR UMA CASA OU QUARTO (DIÁLOGO C)

Emília – Como é o quarto?
Senhoria – Não é muito grande, mas tem muita luz. Tem uma cama, 
um roupeiro, uma estante e uma secretária. É tudo novo.
Emília – Tem aquecimento?
Senhoria – Isso não tem, mas não é frio. Tem muito sol.
Emília – E há máquina de lavar?
Senhoria – Há, sim. Há uma máquina de lavar roupa na cozinha. Pode 
usar uma vez por semana.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ALUGAR UMA CASA OU QUARTO (DIÁLOGO C)

Emília – Posso visitar?
Senhoria – Claro. Estou aqui todas as manhãs, das dez até ao meio-dia.
Ou depois das sete da tarde.
Emília – Então, posso ir hoje às sete e meia?
Senhoria – Está muito bem. Tem a morada?
Emília – Tenho, sim. Obrigada e até logo!

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Simule, em pares, um telefonema para marcar uma visita a uma casa
ou quarto, em resposta a um anúncio.
• O senhorio/a deve definir a tipologia da habitação, as regalias
incluídas com a casa ou quarto e o valor do aluguer.
• O futuro inquilino/a deve perguntar ao senhorio/a quais as condições
da casa ou quarto, o valor do aluguer, etc.

ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 11 – Sessão 5 (Folha de Exercícios) 
 

A. A Sónia está a mostrar a zona onde mora a uma amiga. Ouça o diálogo e assinale o 

que existe perto da casa da Sónia.45  

 

1. Jardim 4. Paragem  7. Frutaria 10. Pastelaria 

2. Piscina 5. Cinema 8. Tabacaria 11. Correios 

3. Estação 6. Padaria 9. Restaurante 12. Supermercado 

 

B. O Vasco e a Sónia encontram-se numa rua do centro da cidade. Assinale se as frases 

são verdadeiras (V) ou falsas (F). Depois, corrija as frases falsas.46 

  

 

 
V F 

1. O Vasco mora longe do trabalho.  
 

 

 

  2. A Sónia trabalha no centro. 
 

 

 

3. A Sónia mora no centro da cidade. 
 

 

 

4. Na cidade não há muito barulho. 
 

 

 

5. A Sónia demora duas horas por dia em viagens. 
 

 

 

6. As casas são mais caras fora da cidade. 
 

 

 

7. No centro os apartamentos são muito caros.  
 

 

 

 
45 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 76. 
46 Idem, p. 77. 
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8. O Vasco prefere morar no centro da cidade.  
 

 

 

 

C. A Emília quer arrendar um quarto. Ela vê um anúncio na faculdade e telefona para 

pedir informações. Assinale se as frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). Depois, corrija 

as frases falsas.47 

  

 

 
V F 

1. A casa está situada numa zona tranquila. 
 

 

 

  2. A casa não tem acesso a transportes públicos. 
 

 

 

3. O quarto tem casa de banho privativa. 
 

 

 

4. A casa de banho é completa. 
 

 

 

5. O quarto não é grande, mas bem iluminado. 
 

 

 

6. O quarto tem aquecimento.  
 

 

 

7. A mobília do quarto é antiga. 
 

 

 

8. Pode usar a máquina de lavar roupa.  
 

 

 

 
 

 

 

 
47 Ibidem. 
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Anexo 12 – Sessão 6 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

COMPRAS E SERVIÇOS

No final desta sessão serão capazes de...

• Reconhecer nomes de estabelecimentos comerciais e serviços.
• Compreender anúncios e mensagens publicitárias simples.
• Pedir e dar informações sobre produtos.
• Fazer reclamações e falar sobre reparações.
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ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS

• Qual o nome dos seguintes estabelecimentos comerciais ou serviços?

Fonte: <https://goo.gl/images/bszPwn> (20/11/18) 

(o)banco
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Fonte: <https://goo.gl/images/1cDvuS> (20/11/18)

(os) correios

(o) cabeleireiro / salão de beleza
Fonte: <https://goo.gl/images/uMq8qL> (20/11/18)
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(a) barbearia
Fonte: <https://goo.gl/images/gLJcU5> (20/11/18)

Fonte: <https://goo.gl/images/SLmEEW> (20/11/18)

(a) farmácia
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Fonte: <https://goo.gl/images/Cp756R > (20/11/18)

(a) lavandaria

Fonte: <https://goo.gl/images/2yE1D8> (20/11/18)

(a) loja de roupa
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Fonte: <https://goo.gl/images/1NKFvB> (20/11/18)

(a) sapataria

Fonte: <https://goo.gl/images/T5iwDa> (20/11/18)

(o) talho
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(a) bomba de gasolina/ (o) posto de abastecimento
Fonte: <https://goo.gl/images/C3avDU> (20/11/18)

PUBLICIDADE

• A que tipo de estabelecimento ou serviço associa os seguintes
anúncios publicitários?

VÍDEO 1

VÍDEO 2
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QUANTO CUSTA?

1.
– Quanto é tudo?
– Ora, os lápis e os cadernos... Dá doze euros e trinta cêntimos.

2. 
– Qual é o preço desta mala?   
– Cento e quarenta e dois euros.

3. 
– A como são as uvas?
– A cinco e setenta e cinco o quilo.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

QUANTO CUSTA?

4. 

– Quanto custa esta televisão?

– Custa quatrocentos e dezassete euros.

5.

– Podia dizer-me o preço destes sapatos?

– São noventa e cinco euros e oitenta cêntimos.

6.

– Que lindo colar!

– Já viste o preço? Quinhentos e setenta euros!

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Ganhou um cartão presente no valor de 100€ para gastar no shopping
/ centro comercial.
• Vá a uma loja de roupa e faça as suas compras.
• O seu/ A sua colega é o/ a empregado/a.

NÃO FUNCIONA!

Marlene – Boa tarde! Eu comprei aqui esta torradeira há dois meses e
já avariou.
Empregado – Qual é o problema?
Marlene – Quando ligo faz curto-circuito e deita a luz abaixo.
Empregado – Tem o recibo da compra?
Marlene – Tenho. Ainda está dentro da garantia.
Empregado – Vou tirar uma fotocópia. A torradeira tem de ir para os
técnicos da marca, para reparar, e pode demorar até um mês.
Marlene – Tanto tempo?

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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NÃO FUNCIONA!

Empregado – Pode vir antes, mas não posso garantir.
Marlene – Bom, está bem.
Empregado – Preencha este impresso com o seu nome e número de
contacto, por favor.
Marlene – Já está.
Empregado – Esta cópia fica para si. E também pode guardar o recibo.
Quando estiver pronta nós telefonamos.
Marlene – Está bem, obrigada.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Comprou um smartphone novo há três meses, mas deixou de
funcionar.
• Vá à loja e faça uma reclamação.
• O seu/A sua colega é o/a empregado/a.
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ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 
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Anexo 13 – Sessão 6 (Folha de Exercícios) 
 

A. Vai ouvir seis diálogos. Escreva o número de cada diálogo junto do produto 

correspondente. Depois, escreva o preço dos produtos.48 

 

 

 
a) _______________________________ 

 
 

 
b) _______________________________ 

 

 
c) _______________________________ 

 
d) _______________________________ 

 
  

 
48 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 68. Imagens: 

(a)<https://goo.gl/images/4XZi99>;(b)<https://goo.gl/images/DiTkbG>;(c)<https://goo.gl/images/8m1X6

N>;(d)<https://goo.gl/images/GkWgB7>;(e)<https://goo.gl/images/Du5i9o>;(f)<https://goo.gl/images/xh

VXEC>. 
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e) _______________________________ 

 

 
f) _______________________________ 

 

 

B. A Marlene vai fazer uma reclamação. Ouça o diálogo e assinale se as frases são 

verdadeiras (V) ou falsas (F). Depois, corrija as frases falsas.49 

 

 

 
V F 

1. A Marlene comprou a torradeira há duas semanas.  
 

 

 

  2. A torradeira faz curto-circuito e deita a luz abaixo. 
 

 

 

3. A Marlene tem o recibo da compra. 
 

 

 

4. A torradeira está fora da garantia. 
 

 

 

5. A reparação demora mais de um mês. 
 

 

 

6. A Marlene preenche um impresso. 
 

 

 

 
 

 

 
49 Idem, p. 126. 
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Anexo 14 – Sessão 6 (Flashcards) 
 

 

CALÇAS DE GANGA 

 

CALÇÕES 

  

 

CAMISA 

 

SAPATILHAS/ TÉNIS 
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CAMISOLA DE MANGA CURTA 

 

VESTIDO 

  

 

 

SAPATOS DE SALTO ALTO 

 

MALA 
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CASACO 

 

CARTEIRA 

  

 

BRINCOS 

 

CACHECOL 
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Anexo 15 – Sessão 7 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

CORPO HUMANO E SAÚDE

No final desta sessão serão capazes de...

• Reconhecer vocabulário relativo ao corpo humano.
• Descrever estados físicos e psicológicos.
• Agendar uma consulta.
• Pedir e dar informações sobre medicamentos.
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CORPO HUMANO

Fonte: <https://images.app.goo.gl/j6qpa8Qm3UHUkhoi7> (27/11/18)

COMO SE SENTE?

1.
- Dói-me um __________.
- Tens de ir ao dentista.

2.
- Estás doente?
- Tenho dores de garganta.
- E tens __________?
- Às vezes.

3.
- O Miguel anda com
__________!
- Pois, ele caiu e partiu o
braço.
- Coitado!

4.
- Tens __________?
- Tenho 38,5ºC. E tenho
uma dor de cabeça horrível.
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COMO SE SENTE?
5.

- Caí e magoei-me num joelho. Está a __________!
- Vou desinfetar e pôr um penso. Isso passa já.

6.
- Doem-me muito as costas.
- Devias ir ao __________.

7.
- Estás muito constipado.
- Pois estou. Estou sempre a __________ e a assoar-me. Preciso
de mais lenços de papel.

COMO SE SENTE?

8.
- O que te aconteceu?
- Torci o __________.
- Está muito inchado...

9.
- Ai, __________-me num dedo!
- Como é que fizeste isso?
- Com água a ferver, entornei um pouco.
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ESTOU DOENTE!

Marília – Está?
Hélder – Olá, Marília! É o Hélder.
Marília – Então, o teste correu bem?
Hélder – Acho que sim, não era difícil. E tu, porque é que não vieste?
Marília – Não me sinto bem...
Hélder – O que é que tens? Estás doente?
Marília – Dói-me a cabeça e sinto-me sem forças.
Hélder – Tens febre?

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ESTOU DOENTE!

Marília – Não sei bem, não tenho um termómetro. Mas às vezes
transpiro. Outras vezes, arrepios de frio.

Hélder – Deves estar com gripe. Tens de ir ao médico...

Marília – Não, não é preciso, não é nada de grave.

Hélder – Bom, fica na cama e descansa. Eu passo por tua casa mais
logo. Precisas de alguma coisa. Posso ir à farmácia...

Marília – Não, obrigada.

Hélder – Então, até logo. E as melhoras.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Sente-se muito adoentado/a e, por isso, decide ir ao centro de saúde.
• Simule uma consulta no centro de saúde.
• O seu / A sua colega é o / a médico/a.

NA FARMÁCIA

Jorge – Boa tarde! Queria estes medicamentos. Aqui está a receita.

Farmacêutico – Só um momento... Sabe como tomar? Estes
comprimidos... Toma um por dia, fora das refeições.

Jorge – Tomo durante a tarde.

Farmacêutico – Sim, duas horas depois do almoço. Ao almoço e ao
jantar, toma este medicamento em saquetas. Abre uma saqueta e
dissolve em meio copo de água.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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NA FARMÁCIA

Jorge – Duas vezes por dia.
Farmacêutico – Exato. E de manhã e à noite põe as gotas no nariz.
Quatro ou cinco gotas em cada lado.
Jorge – Obrigado.
Farmacêutico – Mais alguma coisa?
Jorge – Não, é tudo. Obrigado.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Está constipado e decide ir à farmácia comprar medicamentos.
• O seu / A sua colega é o / a farmacêutico/a.
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ATÉ À PRÓXIMA SEMANA! 



 

190 

Anexo 16 – Sessão 7 (Folha de Exercícios) 
 

A. O Hélder telefona à Marília. Ouça o diálogo e assinale a opção correta em cada uma 

das alíneas.50  

 

1. A Marília faltou...  

 a) a um teste.  

 b) a uma reunião.  

 c) a uma aula.  

 

2. Ela tem... 

 a) dores de cabeça.  

 b) dores de dentes. 

  c) dores de garganta.  

 

3. A Marília... 

 a) tem febre.  

 b) não tem febre. 

 c) não sabe ao certo.  

 

4. Ela... 

 a) foi ao médico.  

 b) vai ao médico.  

 c) não quer ir ao médico.  

 

5. O Hélder vai visitar a Marília...  

 a) imediatamente.  

 b) mais tarde.  

 c) amanhã.  

 
50 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 95. 
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B. O Jorge está na farmácia. Ouça o diálogo e assinale se as frases são verdadeiras (V) ou 

falsas (F). Depois, corrija as frases falsas.51  

 

 

 
V F 

1. O Jorge traz consigo a receita dos medicamentos.  
 

 

 

2. O Jorge deve tomar dois compridos por dia durante a 

tarde.  

 

 

 

3. Ao almoço e ao lanche o Jorge deve tomar os 

medicamentos em saqueta.  

 

 

 

4. Cada saqueta deve ser dissolvida num copo cheio de água.  
 

 

 

5. O Jorge deve pôr as gotas no nariz de manhã e à noite.  
 

 

 

6. O Jorge deve colocar no máximo quatro gotas em cada 

narina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Idem, p. 96. 
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Anexo 17 – Sessão 8 (PowerPoint) 
 

 

 

 

 

 

CURSO LIVRE DE PRÁTICAS DE CONVERSAÇÃO

DANIEL FERREIRA
PROFESSOR ESTAGIÁRIO

FÉRIAS

No final desta sessão serão capazes de...

• Falar sobre viagens e tipos de alojamento turístico.
• Planear e reservar viagens.
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TIPOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO

• Hotel
• Hostel / Albergue
• Pensão / Residencial
• Alojamento local (casa ou quarto particular)

REGIMES DE ALOJAMENTO HOTELEIRO

• MEIA PENSÃO: inclui o pequeno-almoço e uma das refeições
principais (almoço ou jantar).

• PENSÃO COMPLETA: inclui todas as refeições (pequeno-almoço,
almoço e jantar).
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VAMOS VIAJAR?

Luísa – Este aqui é o Hotel Praia Azul. Mesmo em frente da praia, duas
piscinas, campo de ténis...
Rui – Cinco estrelas! É muito caro. Olha este: Hotel Panorama. Tem a
piscina e o campo de ténis no meio de um grande jardim.
Luísa – Mas fica longe da praia. E quero ver o mar. Tu não gostas de
praia, mas eu gosto. O que achas deste, o Hotel do Mar? Os quartos
têm vista para o mar e é mais barato.
Rui – A piscina é muito pequena.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

VAMOS VIAJAR?

Luísa – Com o mar em frente, não precisamos de piscina.
Rui – E não tem campo de ténis. Sabes que eu adoro jogar. Deixa ver.
Bom, há o hotel Praia Azul...
Luísa – Eu acho ótimo, mas tu dizes que é muito caro!
Rui – Pois é, não queria gastar tanto dinheiro.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Imagine que tem a possibilidade de fazer uma viagem com o seu / a
sua colega.
• Converse com ele / ela e cheguem a um acordo sobre a viagem.
• Guiem-se pela brochura distribuída.

NA AGÊNCIA DE VIAGENS

Rui – Boa tarde. Eu estive cá na semana passada...
Empregada – Sim, eu lembro-me. Estava interessado numas férias na
praia e levou umas brochuras.
Rui – Exatamente.
Empregada – E então , já decidiram? Os hóteis já começam a ficar
cheios...
Rui – Sim, escolhemos este: o Hotel Praia Azul.
Empregada – Escolheram muito bem. É um hotel bem localizado e
muito bom. E quais são as datas?

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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NA AGÊNCIA DE VIAGENS

Rui – Queremos ir no dia 15 e ficar uma semana.

Empregada – É um quarto duplo, com pequeno-almoço ou quer meia-
pensão?

Rui – Não, só pequeno-almoço. E queremos um quarto virado para o
mar.

Empregada – Vou então fazer as reservas. Um quarto duplo, com
pequeno-almoço, no Hotel Praia Azul. Com varanda para o mar. São
sete noites, de 15 a 22 de julho.

Rui – Exatamente.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

NA AGÊNCIA DE VIAGENS

Empregada – Em que nome fica?
Rui – Rui Fernandes. E o avião?
Empregada – O voo é direto, com partida de Lisboa. Deixe ver... Há um
voo às 10h30, mas está completo. Só há lugar no voo das 6h00.
Rui – Tão cedo? Não há outro voo?
Empregada – Podem ficar em lista de espera para o voo das 10h30. Há
muitos cancelamentos. Mas vou marcar já o das 6h00.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.
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NA AGÊNCIA DE VIAGENS

Rui – E o regresso?
Empregada – No regresso podem partir de lá às 21h00 e fazem a
viagem de noite.
Rui – Está bem. Pago já?
Empregada – Não é preciso. Vamos esperar uns dias, para ver se têm
lugar no voo das 10h30.
Rui – Obrigado. Eu passo cá depois.
Empregada – Eu telefono-lhe quando estiver tudo confirmado.

Fonte:  Lemos, H. (2018). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel.

ATIVIDADE DE SIMULAÇÃO

• Vai comemorar o réveillon (passagem de ano) noutro país ou região
de Espanha. Por isso, dirije-se a uma agência de viagens.
• Use a brochura distribuída e escolha o destino, a duração, o meio de
transporte, o tipo de alojamento, etc.
• O seu / A sua colega é o/a funcionário/a da agência de viagens.
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BOAS FESTAS! 



 

199 

Anexo 18 – Sessão 8 (Folha de Exercícios) 
 

A. A Luísa e o Rui estão a ver brochuras de hotéis para as próximas férias. Ouça o diálogo 

e ligue os nomes dos hotéis à informação correta.52 

 

 

1) Hotel do Mar  a) 

Conforto e tranquilidade a 20 minutos da praia. 

Þ Piscina 

Þ Ténis 

Þ Minigolfe 

   
 

 

2) Hotel Panorama  b) 

Excelente localização a 100 metros da praia. 

Þ 2 piscinas 

Þ Ténis 

Þ Discoteca  

   
 

 

3) Hotel Praia Azul  c) 

Quartos com varanda e vista para o mar. 

Þ 2 restaurantes 

Þ Piscina 

Þ Ginásio  

 

 

 

 

 

 
52 Adaptado a partir de Lemos, H. (2018 [2013]). Dialogar em Português. Lisboa: Lidel, p. 85. 
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B. O Rui está na agência de viagens a fazer as reservas. Ouça o diálogo e assinale se as 

frases são verdadeiras (V) ou falsas (F). Depois, corrija as frases falsas.53 

 

 

 
V F 

1. A Luísa e o Rui escolheram o Hotel Praia Azul. 
 

 

 

2. O hotel não é bem localizado, mas é muito bom. 
 

 

 

3. Eles vão quinze dias de férias.  
 

 

 

4. O Rui opta pela meia-pensão. 
 

 

 

5. O quarto tem vista para o mar. 
 

 

 

6. Não têm voo direto de Lisboa.  
 

 

 

7. Eles ficam em lista de espera para o voo de ida. 
 

 

 

8. A viagem de regresso é durante a tarde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Ibidem. 
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Anexo 19 – Questionário 2 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 
 

Assinale (X), numa escala de 1 a 4, cada parâmetro descrito, sendo 1 (muito insatisfeito), 

2 (insatisfeito), 3 (satisfeito) e 4 (muito satisfeito). 

 

 

M
U

IT
O

 IN
SA

TI
SF

EI
TO

 

IN
SA

TI
SF

EI
TO

 

SA
TI

SF
EI

TO
 

M
U

IT
O

 S
A

TI
SF

EI
TO

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E MÉTODOS 1 2 3 4 

Seleção e organização dos temas abordados. 
 

 

   

Interesse dos conteúdos apresentados.  
 

 

   

Seleção dos materiais didáticos. 
 

 

   

Adequação das atividades propostas. 
 

 

   

Equilíbrio entre exposição teórica e prática. 
 

 

   

PROFESSOR ESTAGIÁRIO 1 2 3 4 

Gestão do tempo de aula. 
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Domínio e clareza na exposição dos conteúdos. 
 

 

   

Capacidade de motivação para os temas e atividades 

propostas. 

 

 

   

Esclarecimento de dúvidas. 
 

 

   

Relacionamento com o grupo. 
 

 

   

EXPECTATIVAS E RESULTADOS 1 2 3 4 

Horário das sessões e duração dos grupos de conversação. 
 

 

   

Concretização dos objetivos propostos. 
 

 

   

Utilidade dos conteúdos abordados. 
 

 

   

Aquisição de novos conhecimentos. 
 

 

   

Desenvolvimento das subcompetências orais (compreensão 

e expressão) de comunicação. 

 

 

   

 

 

SUGESTÕES E COMENTÁRIOS 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela colaboração! 



 

203 

Anexo 20 – Certificado  

 

CERTIFICADO 
 

 

 

 

Certifica-se que ______________________________________________________ concluiu 

com êxito o Curso Livre de Práticas de Conversação, em língua portuguesa, com carga horária 

de 8 horas, realizado na Facultat de Filologia, Traducció I Comunicación – Universitat de 

València, a cargo do professor estagiário Daniel André Marques Ferreira, entre outubro e 

dezembro de 2018. 

 

 

 

Valência, 21 de dezembro de 2018. 

 

 

 

O Professor Estagiário, 

 

__________________________ 

(Porfessor Estagiário Daniel André Marques Ferreira) 

 

 

A Coordenadora da Área de Filologia Portuguesa, 

 

__________________________ 

(Professora Doutora María Rosa Álvarez Sellers) 
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Anexo 21 – Calendarização letiva  
 

  

GRUPO 1 

 

 

GRUPO 2 

 

GRUPO 3 

 

GRUPO 4 

 

SESSÃO 1 

 

 

17/10/18 

 

17/10/18 

 

18/10/18 26/10/18 

 

SESSÃO 2 

 

24/10/18 24/10/18 25/10/18 09/11/18 

 

SESSÃO 3 

 

31/10/18 31/10/18 08/11/18 16/11/18 

 

SESSÃO 4 

 

07/11/18 07/11/18 15/11/18 23/11/18 

 

SESSÃO 5 

 

14/11/18 14/11/18 22/11/18 30/11/18 

 

SESSÃO 6 

 

21/11/18 21/11/18 29/11/18 07/12/18 

 

SESSÃO 7 

 

28/11/18 28/11/18 13/11/18 14/12/18 

 

SESSÃO 8 

 

05/12/18 05/12/18 20/12/18 21/12/18 

 


