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Resumo 

Os 18 anos de trabalho no ensino profissional têm vindo a mostrar-me que existe um 

número considerável de alunos que, além de revelarem observáveis dificuldades à 

língua estrangeira, se encontram desmotivados para a sua aprendizagem e, mais grave 

ainda, acreditam que não serão capazes de ultrapassar as dificuldades que foram 

adquirindo ao longo dos (no mínimo) cinco anos de aprendizagem.  

De entre as diversas componentes de uma língua, a gramática surge muitas vezes como 

a área onde os alunos sentem mais dificuldades e que menos os motiva. A grande 

maioria dos alunos dos cursos profissionais não é uma exceção. A abordagem 

comunicativa do ensino de línguas pode, eventualmente, ter criado a ideia de que o 

estudo da gramática passou para um segundo plano. Tal não corresponde, contudo, à 

verdade.  

Estes pressupostos estão na base deste projeto de investigação-ação, cujo principal 

objetivo foi promover uma diferente forma de aprendizagem junto dos alunos do ensino 

profissional, isto é, utilizar jogos/ atividades lúdicas como forma de consolidar 

conteúdos gramaticais previamente aprendidos, ao mesmo tempo que se procurou 

motivar os alunos para a aprendizagem da língua estrangeira. 

A globalização, as constantes alterações sociais, os novos interesses dos jovens, a 

facilidade e rapidez com que acedem a todo o tipo de conteúdos, afastam-nos cada vez 

mais das aulas tradicionais onde os alunos têm um papel completamente passivo e nas 

quais o ensino está centrado no professor que debita os conteúdos da disciplina que 

serão, mais tarde, reproduzidos e avaliados num teste. 

Os jogos/ atividades lúdicas surgem aqui como estratégias propulsoras de uma 

aprendizagem ativa e consciente, onde os alunos podem consolidar os seus 

conhecimentos integrando as suas competências cinestésicas e digitais, ao mesmo 

tempo que desenvolvem as competências sociais, requisitos essenciais no contexto 

educacional do século XXI. 

 

Palavras-chave: cursos profissionais, aprendizagem língua estrangeira, jogos, gramática, 

motivação 



 

11 

Abstract 

My 18 years of experience with professional courses have shown me that there are a 

considerable number of students that besides revealing difficulties in the foreign 

language, are also demotivated towards its learning and even worse, believe that they 

will not be able to overcome the difficulties they have been dealing with throughout 

their five years of learning (minimum). 

Among the several components of a language, grammar appears, most of the times, as 

the area where students reveal more worries and that motivates them least. Students 

from professional courses are not an exception to this. The communicative approach in 

the teaching of foreign languages might have created the idea that studying grammar is 

not a priority anymore. However, that does not correspond to the truth. 

These assumptions form the basis of this action research project, whose main aim was 

to promote a different learning approach among students from professional courses. 

That is, how games/game-like activities can be used as a way of consolidating grammar 

items which were previously learnt, as well as the way these activities may work to 

motivate students in the learning of a foreign language. 

Globalization and constant social changes, the new interests of young people and the 

facility they have in accessing all types of contents has distanced them from those 

traditional classes where students have a passive role and in which the learning process 

is centred on the teacher who presents the subject contents that, later on, will be 

reproduced by the students and finally evaluated in a test. 

Games/game-like activities appear in this report as activities that boost active and 

conscious learning, thus giving students the chance to consolidate their knowledge 

integrating their kinaesthetic and digital skills at the same time as developing their 

social skills, requirements that are essential in our 21st century educational context.  

 

Keywords: professional courses, foreign language learning, games, grammar, 

motivation 
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Introdução 

A aprendizagem de línguas assume cada vez mais um papel preponderante nos dias de 

hoje. Num mundo cada vez mais global, onde se procura esbater fronteiras, os mundos 

digitais aproximam tudo e todos e onde as mudanças pessoais, sociais e profissionais 

proliferam a uma velocidade vertiginosa, apostar na aprendizagem de línguas é investir 

no futuro. Esta posição é defendida pela Comissão Europeia que numa das suas últimas 

recomendações relativas a uma abordagem global de ensino e aprendizagem de línguas 

(2018), relembra que:  

 

Reforçar a aprendizagem de línguas europeias contribui para a compreensão mútua e a 

mobilidade na União e para aumentar a produtividade, a competitividade e a capacidade 

de resistência económica. Aprender uma língua constitui a base para o desenvolvimento 

cognitivo e social da criança; os benefícios das competências multilingues influenciam 

todos os aspetos da vida. (p. 1) 

 

Como professora de uma língua estrangeira, estou incumbida de proporcionar aos meus 

alunos todas as ferramentas necessárias para que dominem a língua em questão e que, 

acima de tudo, sejam capazes de a utilizar sempre que a isso forem solicitados, nos 

diversos domínios da sua vida. Ao consultarmos o Programa de Inglês para os Cursos 

Profissionais de Nível Secundário, isso fica bem patente:  

 

Com efeito, a aprendizagem de línguas inscreve-se num processo mais vasto, que 

ultrapassa a mera competência linguística, englobando aspectos ligados ao 

desenvolvimento pessoal e social dos alunos, levando-os a construir a sua identidade 

através do contacto com outras línguas e culturas. Aprender línguas favorece o 

desenvolvimento de uma postura questionante, analítica e crítica, face à realidade, 

concorrendo para a formação de cidadãos activos, intervenientes e autónomos. (p. 2) 

 

O longo trabalho que tenho vindo a realizar com jovens do Ensino Profissional durante 

os últimos 18 anos, tem-me feito constatar que há um elevado número de jovens que 

inicia o seu percurso nesta modalidade do ensino secundário com grandes dificuldades à 
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disciplina de Inglês e, acima de tudo, com a ideia de que essas dificuldades já são uma 

constante no seu percurso académico e dificilmente serão colmatas. Mesmo conscientes 

da importância de saber várias línguas nos dias de hoje há, para muitos, uma assinalável 

desmotivação associada a esta disciplina, que muitas vezes se transforma em ansiedade 

e insucesso perante a aprendizagem. 

Numa tentativa de colmatar estas dificuldades detetadas e, acima de tudo, combater os 

preconceitos enraizados de “É difícil!”, “Nunca tive positiva!”, “Já não vou conseguir!”, 

procurei sempre estratégias que me permitissem, de alguma forma, atenuar o que acima 

foi descrito. Vinte anos após o término da minha Licenciatura em Línguas e Literaturas 

Modernas – Ramo de Ensino – variante Estudos Inglese e Alemães, e consciente de que 

ao fim de muitos anos há um acomodar por parte de muitos professores a práticas 

docentes, procurei uma formação mais especializada que me permitisse aprender mais, 

estabelecer novos desafios, superar metas e contribuir para uma melhoria da minha 

prática diária, sempre com o objetivo de potenciar os meus alunos e o trabalho que 

realizo com eles. É assim que surge a inscrição no Mestrado de Ensino de Inglês no 3.º 

Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário. Foi meu objetivo utilizar aquilo que a 

prática docente me deu ao longo dos últimos 20 anos e utilizar esse contributo na 

construção de estratégias que pudessem melhorar o desempenho dos alunos do Ensino 

Profissional na disciplina de Inglês, bem como aumentar o seu grau de envolvência 

nessa aprendizagem, condição que considero essencial para que possam alcançar o 

sucesso. 

Perante o exposto, decidi apostar no estudo dos jogos/ atividades lúdicas como trabalho 

de remediação com estes jovens e procurar aferir se o seu uso contribui para um melhor 

desempenho na língua estrangeira. Este é o principal objetivo deste trabalho de 

investigação-ação. Esta estratégia foi aplicada na componente gramatical da Língua 

Inglesa por ter sido identificada pelo público-alvo em estudo como a que lhes 

apresentava mais dificuldades. Atente-se que o próprio programa da disciplina prevê 

que “o professor deverá proceder a uma revisão e sistematização dos aspectos básicos 

das estruturas linguísticas, num processo cíclico, radicado na aplicação contínua dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente.” (p. 4) 
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Os jogos desempenharam sempre um papel preponderante e facilitador na aquisição de 

uma língua, nomeadamente da língua materna. Essa influência parece estender-se à 

aquisição de uma segunda língua. Tarone (2000), citado por Reddington (2015) sugeriu 

que: 

 

while play may not be necessary in SLA, it may promote learning in three ways: 

 by reducing anxiety and lowering learners’ affective filters, rendering language more 

 memorable; by providing opportunities for learners “to try on different voices and 

 language varieties; and by destabilizing the interlanguage. (p. 23) 

 

Apoiada nestes pressupostos de aprendizagem, direcionei o projeto de investigação-ação 

para a realização de jogos que pudessem ajudar a colmatar as dificuldades dos alunos na 

aprendizagem da gramática, melhorando consequentemente o seu desempenho na 

Língua Inglesa. 

Este projeto está estruturado em seis capítulos: num primeiro capítulo faço uma 

abordagem ao meu percurso profissional desde que me licenciei em 1999 até aos dias de 

hoje. Dou especial enfoque à minha experiência no Ensino Profissional e apresento uma 

contextualização da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça – delegação do Porto, 

onde exerço funções docentes desde 2001.  

No capítulo II está condensada toda a fundamentação teórica deste projeto. Esta 

abordagem direciona-se não só para a importância e benefícios dos jogos na 

aprendizagem de uma língua estrangeira, bem como para alguns constrangimentos que 

estão associados ao seu uso em sala de aula. Neste capítulo é ainda feita referência ao 

papel da gramática no estudo de uma língua e às principais formas do seu ensino nos 

últimos anos. 

No capítulo seguinte, justificarei a escolha do meu tema, bem como a metodologia de 

trabalho por mim usada. Ainda neste capítulo farei uma descrição daquilo a que posso 

chamar de Ciclo Zero, dado que darei a conhecer a turma com que vou trabalhar, 

resultados dos primeiros inquéritos, testes e observações diretas. 

Seguem-se os capítulos IV e V, nos quais descreverei as atividades realizadas nos 

Primeiro e Segundo Ciclo, respetivamente. Serão descritas as atividades e também serão 
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apresentados os resultados dos inquéritos realizados no final de cada jogo. Ainda no 

capítulo IV surgirão as primeiras constatações do trabalho executado e que serão, ou 

não, confirmadas no capítulo V. 

Finalmente, no capítulo VI, apresentarei as conclusões do meu projeto de investigação-

ação, através da análise de resultados de testes, questionários e observações que foram 

sendo realizadas no decorrer das 48 aulas em que este trabalho incidiu. Terminarei este 

capítulo com as considerações finais. 

Poderá ainda ser encontrado neste relatório um conjunto de anexos, devidamente 

identificados e que documentam as várias atividades que foram sendo realizadas, 

grelhas de observação, reflexões, inquéritos e respetivos resultados. 
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Capítulo 1. – Percurso Profissional 

A minha experiência como professora iniciou-se em setembro de 1998. No dia 1 desse 

mês apresentei-me na Escola Secundária Aurélia de Sousa para iniciar o meu estágio 

pedagógico de Ensino de Inglês/ Alemão, necessário para terminar a Licenciatura em 

Línguas e Literaturas Modernas, variante Estudos Ingleses e Alemães – Ramo 

Educacional. 

Nesse ano tive a meu cargo, uma turma de 7.º ano de Inglês e uma turma de 10.ºano de 

Alemão, ao mesmo tempo que tinha que periodicamente dar algumas aulas nas turmas 

de 11.º ano das orientadoras de estágio.  

Nesse mesmo ano, juntamente com os outros dois elementos do meu núcleo de estágio, 

desenvolvi dois trabalhos a apresentar nos seminários semanais na Faculdade de Letras. 

Se na disciplina de Alemão optámos por trabalhar a abordagem cultural em sala de aula, 

mas de forma intercultural, num trabalho cujo tema era Landeskunde, aber bitte schön 

interkulturell!!, na disciplina de Inglês selecionámos o ensino reflexivo num trabalho 

denominado Aprender e Progredir com os Próprios Erros que nos levou a um trabalho 

exaustivo de assistir a aulas uns dos outros, detetar problemas, intervir sobre eles e 

refletir sobre os resultados alcançados. 

O ano de estágio foi para mim extremamente rigoroso, com uma enorme percentagem 

de trabalho exaustivo e um ritmo bastante exigente. 

 

No ano letivo 1999/2000 fiquei colocada na Escola Secundária do Castelo da Maia, em 

finais de setembro, num horário temporário. Trabalhei com turmas do ensino básico a 

disciplina de Inglês e a disciplina de Alemão com turmas do ensino secundário. 

Lecionei também pela primeira vez a disciplina de Técnicas de Tradução de Inglês. O 

horário que se afigurava temporário, acabou por se transformar num horário até final do 

ano, se bem que a grande maioria das aulas passaram a ser aulas de apoio, que à época 

eram bastante utilizadas para ajudar os alunos a colmatarem dificuldades. Foi um 

trabalho que me deu grande satisfação em realizar, primeiramente porque trabalhámos 

com um grupo reduzido de alunos, o que facilita as aprendizagens, mas também porque 
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me permitiu construir uma panóplia de materiais de remediação que acabou por me ser 

útil em anos vindouros. Acima de tudo, foi muito bom ver os alunos a ter satisfação 

nessas aulas de apoio, progredirem e alcançarem a tão esperada nota positiva. 

Em outubro de 2000, fui colocada na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova 

de Gaia, num contrato de um mês que abrangia novamente as disciplinas de Inglês e 

Alemão. Foi provavelmente a escola com que menos me identifiquei ao logo destes 20 

anos, não porque tivesse alguma coisa a apontar a esta instituição, mas porque 

realmente um mês não permite criar raízes com ninguém e até os alunos olham para nós 

como uma figura demasiado passageira. Voltei a ser colocada em janeiro de 2001 na 

Escola Secundária Gonçalves Zarco, em novo horário temporário, desta vez só de 

Inglês. Este horário acabou por se tornar um horário até final do ano letivo e com novos 

desafios. Assumi então turmas do ensino recorrente e uma turma dos currículos 

alternativos onde lecionei a disciplina de Inglês Comercial. Foi uma experiência muito 

diferente, mas também muito enriquecedora, uma vez que o meu público-alvo eram 

então trabalhadores-estudantes que têm a imensa coragem de continuar a estudar após 

um longo dia de trabalho.  

Nesse mesmo ano trabalhei também durante o dia, em regime de prestação de serviços, 

no projeto Reconstruir a Identidade, Forjando Contextos de Socialização Inclusiva, do 

Instituto Superior de Serviço Social do Porto e da Associação Qualificar para Incluir. 

Este projeto tinha o objetivo de apoiar jovens com idades compreendidas entre os 12 e 

os 18 anos, crianças em risco de abandono escolar precoce que viviam em zonas 

carenciadas da cidade, onde a reprodução da pobreza era fatal pela ausência de 

formação profissional. Estes jovens que frequentavam o ensino recorrente, tinham neste 

projeto estudo acompanhado durante o dia, bem como outras valências de que 

imperiosamente necessitavam. Permaneci neste projeto durante dois anos, acabando por 

o abandonar em 2003, por incompatibilidade de horário.  

Ainda no ano 2001, fui a uma entrevista de emprego à Escola Profissional Bento de 

Jesus Caraça, no Porto, com o objetivo de obter um horário completo para o ano letivo 

seguinte. A proposta foi rapidamente formalizada e por mim aceite. Foi um novo 

desafio, uma vez que nunca tinha trabalhado com cursos profissionais, mas conhecia o 
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estigma a que estavam votados na nossa sociedade. A necessidade de estabilidade 

pessoal e profissional fez-me aceitar esta nova etapa numa escola onde estou, há já 

dezoito anos. 

1.1. A Escola Profissional Bento de Jesus Caraça 

A Escola Profissional Bento de Jesus Caraça foi criada em 1990 através de um 

protocolo estabelecido entre o Ministério da Educação e a Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP). Esta escola é inseparável 

do projeto progressivo e transformador da CGTP que acredita que a educação e 

aprendizagem ao longo da vida são formas primordiais de promover a igualdade de 

oportunidades, a valorização dos trabalhadores e o desenvolvimento do país. A escola 

tem hoje cerca de 1250 alunos distribuídos por 6 delegações nas cidades de Lisboa, 

Porto, Guimarães, Barreiro, Seixal e Beja. Nesta escola a educação é gratuita. Os alunos 

não têm que pagar qualquer propina e ainda recebem subsídio de transporte e 

alimentação, subsidiados pelo orçamento de estado e pelos fundos comunitários, tal 

como todos os cursos profissionais. Os cursos profissionais permitem terminar o ensino 

secundário e obter um diploma profissional de nível IV da União Europeia. Fornecem 

competências que possibilitam a entrada no mercado de trabalho, bem como o ingresso 

no ensino superior, onde cerca de 20% dos nossos alunos se matriculam. Estes cursos 

têm vindo a ter uma procura crescente nos últimos anos, conforme se pode constatar 

pela análise do gráfico retirado do documento “Educação em Números – Portugal 

2018”, da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência: 
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Figura 1 – Distribuição dos alunos matriculados no Ensino Secundário por oferta de educação 

e formação – Jovens (Portugal 2000/01 e 2016/17) 

 

Apesar de cerca de 32% dos jovens do ensino secundário português frequentarem o 

ensino profissional e do número de vagas ter vindo a aumentar nos últimos anos, 

continua a existir um preconceito em relação a este sistema de aprendizagem que para 

muitos é de segunda oportunidade. Apesar de ainda existir, esta visão tem vindo a 

esbater-se e para isso também contribui a valorização do ensino profissional além-

fronteiras, nomeadamente em alguns países europeus, onde estes cursos têm vindo a 

proliferar de forma bastante assertiva e reconhecida. 

Em busca dessa valorização, a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça tem 

construído o seu projeto Educativo de forma muito mais abrangente, não ficando 

unicamente presa à transmissão de conhecimentos científicos e teóricos, mas apostando 

numa formação mais vasta e integral dos nossos jovens. Deste modo, os grandes 

objetivos de seu Projeto Educativo são:  

• Aprofundar a cultura escolar de sucesso educativo de todos os nossos alunos;  

• Promover a educação para a cidadania, tendo como principal referência os 

princípios e valores consagrados na Constituição da República Portuguesa; 

 

A delegação do Porto, onde trabalho, tem neste momento 276 alunos distribuídos por 11 

turmas e três cursos: Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Gestão 

e Programação de Sistemas Informáticos e Gestão de Equipamentos Informáticos. Está 

temporariamente na Rua do Bolhão, regressando às instalações anteriores da Rua do 

Bonjardim no decorrer do ano letivo 2019/2020, após as necessárias adaptações 

arquitetónicas. Esteve sempre no coração da cidade, beneficiando do espírito 

cosmopolita que ali se vive. Esta delegação tem uma forte vinculação ao mundo do 

trabalho, tendo inúmeros protocolos e contactos com empresas, autarquias, instituições 

de ensino superior e centros de investigação que anualmente recebem os nossos alunos 

em estágio e para os quais também elaboramos projetos, nomeadamente através da 

realização da Prova de Aptidão Profissional dos alunos. 
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Quando me iniciei no ensino profissional, vivíamos uma autonomia pedagógica plena, 

uma vez que cada professor podia construir o currículo à medida do curso e da turma 

que tínhamos à nossa frente, respeitando unicamente o número de horas estipulado pela 

tutela. Todos os materiais eram criados por nós e iam sendo construídos ao longo do 

ano, de acordo com os interesses e necessidades dos alunos com quem trabalhávamos. 

Tudo se alterou em 2004/2005, ano em que surge o Programa para a Disciplina de 

Inglês no Ensino Profissional. Este programa é muito semelhante ao que existe no 

ensino regular, sendo a maioria dos temas, comuns. Existem algumas diferenças óbvias 

e uma tentativa de adequação a uma componente mais prática. Procurou-se uniformizar 

e proporcionar a estes alunos um patamar de maior equidade com os colegas do ensino 

regular. Surgiram os primeiros livros e a abertura dos cursos profissionais nas escolas 

públicas. Neste ano letivo, estive novamente em regime de acumulação num horário 

noturno de ensino recorrente na Escola Secundária Alexandre Herculano, no Porto. 

Voltei então a trabalhar com trabalhadores-estudantes, experiência que é 

definitivamente enriquecedora. Na escola Profissional Bento de Jesus Caraça, além de 

professora de Inglês, tenho obrigatoriamente que destacar uma envolvência muito maior 

em determinados projetos, que traz o dito fator motivacional que não se consegue com 

contratos temporários em escolas. 

 

Fui coordenadora de dois projetos de que muito me orgulho e que nos valeram a nós 

professores e alunos envolvidos, o reconhecimento nacional. Em 2006 conquistámos o 

2.º prémio do Concurso “Rómulo de Carvalho/ António Gedeão, o Poeta da Ciência”, 

uma iniciativa conjunta do Plano Nacional de Leitura e da Comissão Organizadora das 

Comemorações do Centenário do Nascimento de Rómulo de Carvalho com o apoio da 

Fundação Calouste Gulbenkian. Se este prémio foi importante, a obtenção, em 2008, do 

1.º prémio do concurso “Bento de Jesus Caraça – o Matemático da Liberdade”, 

novamente uma iniciativa conjunta do Plano Nacional de Leitura, desta vez com o 

Centro de Investigação para as Tecnologias Interativas (CITI) da Universidade de 

Lisboa, igualmente com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, foi esplendorosa. 
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Durante dois anos colocámos o Ensino Profissional no pódio através do trabalho de 

projeto em equipa, estratégia em que sempre apostámos nesta escola. 

 

Considero que a Escola Profissional Bento de Jesus Caraça procurou sempre inovar e 

recusou sempre veementemente o estigma e até discriminação a que o Ensino 

Profissional foi sempre votado. João Coménio (1649), na sua Didática Magna propõe-

se a “investigar e descobrir o método segundo o qual os professores ensinem menos e os 

estudantes aprendam mais; nas escolas haja menos barulho, menos enfado, menos 

trabalho inútil, e, ao contrário, haja mais recolhimento, mais atractivo e mais sólido 

progresso.” (p. 44). É exatamente com base neste princípio e nos valores defendidos 

pelo patrono da escola, o matemático e intelectual português, Bento de Jesus Caraça, 

que sempre recusou uma escola elitista, que no ano letivo 2012/2013 me foi proposto a 

mim e a duas colegas a implementação de um modelo pedagógico na delegação do 

Porto baseado na aprendizagem cooperativa e diferenciação pedagógica. A Escola 

assumiu que pretendia com este modelo diminuir a taxa de desistências, de modo a que 

cada turma terminasse com, pelo menos, 23 alunos e aumentar a taxa de conclusão dos 

alunos que frequentam o ciclo de formação completo, tendencialmente para os 100%. 

O projeto era arrojado e embora tivesse três professoras na liderança era para ser 

assumido por todo o corpo docente. Seguiram-se semanas de muito estudo. Maria do 

Céu Roldão, Ana Cadima, Johnson & Johnson, Freinet, Howard Gardner, entre outros 

autores, passaram a fazer parte das nossas leituras mais imediatas. Gostaria de destacar 

também algumas reuniões que tivemos com o professor Sérgio Niza, pedagogo 

português, fundador do Movimento da Escola Moderna e com quem muito aprendemos 

sobre aprendizagem cooperativa. Da teoria passámos à prática e à implementação em 

sala de aula. Surgiram inúmeras atividades diferentes e uma panóplia de materiais 

inovadores. Timidamente também começaram a surgir os primeiros resultados 

satisfatórios, nomeadamente porque foi clara a motivação que esta nova forma de 

trabalhar trouxe aos alunos. 

Este projeto atingiu, para mim, o seu ponto alto quando em março de 2014 fomos 

convidadas para participar no workshop internacional Good practices concerning early 
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school leaving, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. No 

âmbito do projeto europeu “InSchool – Innovation in Early School Leaving”, um 

projecto co-financiado pelo programa Leonardo da Vinci e sob coordenação da Bury 

College (Manchester, Inglaterra, Reino Unido), apresentaram-se algumas boas práticas 

que procuravam minimizar e até mesmo evitar o abandono escolar. Foi realmente muito 

gratificante poder apresentar o trabalho que tínhamos vindo a realizar ao longo de dois 

anos e trocar experiências com outros colegas europeus. 

 

Do modelo pedagógico que procurámos implementar na escola, ficaram muitos 

princípios que ainda hoje pautam o nosso trabalho, como a certeza de que não 

aprendemos todos da mesma forma, que temos que apostar na diversidade de estratégias 

e de formas de avaliação, que devemos apostar em práticas diferenciadoras e também na 

cooperação, na criatividade, na comunicação e no pensamento crítico. Estas são 

algumas das competências requeridas para o século XXI e que procuramos implementar 

na forma como ensinamos diariamente. Esbarramos com alguns constrangimentos que, 

apesar de parecerem mínimos, adquirem grande dimensão quando falamos de educação. 

A grande maioria das salas portuguesas não está orientada para este tipo de trabalhos de 

projeto, o nosso parque informático continua longe do desejável, não pela falta de 

qualidade dos equipamentos, mas sim pela dificuldade de acesso a eles sempre que 

necessário. Numa geração que vive da internet, do imediato, a constante ausência destes 

recursos acaba por fazer a diferença. Foi muito curioso também detetar a dificuldade 

que os alunos portugueses têm em trabalhar em grupo criando uma interdependência 

positiva e a sua falta de pró-atividade. Estas competências tão necessárias para os 

tempos vindouros têm definitivamente que ser trabalhadas de forma transversal e desde 

muito cedo. 

Este projeto tirou-nos irreversivelmente de uma zona de conforto onde muitos 

professores se alojam ao fim de alguns anos de carreira. É inquestionável que tendemos 

a reproduzir o modelo a que estivemos expostos. Richard Felder (1993) registou que 

“Unfortunately, in part because teachers tend to favour their own learning styles, in part 

because they instinctively teach the way they were taught in most college classes.” (para 
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19). Muito do que aprendi é por mim agora usado com frequência. Se sempre me 

preocupei em fazer formações, em atualizar os meus conhecimentos, a partir de aqui 

não mais parei e tenho vindo a apostar em Massive Open Online Courses (MOOC), uma 

vez que incidem muito sobre estas temáticas tão direcionadas para a aprendizagem do 

século XXI. Já os fiz através da Universidade de Oregon e também através das 

instituições europeias European Schoolnet Academy, School Education Gateway bem 

como através da plataforma Moodle da Associação Portuguesa de Professores de Inglês. 

A troca de experiências, estratégias, ideias e materiais com colegas de outros países é 

muito enriquecedora para a nossa prática diária. Tem realmente vindo a ser uma mais-

valia numa altura em que, estranhamente, tenho notado uma maior dificuldade dos 

alunos que nos chegam no 10.º ano, à disciplina de Inglês.  

 

 

 

 

 

 

.  
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Capítulo 2. – A Utilização de Jogos na Aprendizagem de uma 

Língua Estrangeira 

2.1. – Os Jogos na Educação 

Em pleno século XVI, Comenius, por muitos considerado o pai da didática moderna, 

defendia os jogos e as atividades lúdicas como uma belíssima estratégia de 

aprendizagem, uma vez que jogar acaba por ser uma imitação da vida real, e se 

devidamente integrada, proporcionará aprendizagens relevantes aos alunos. Comenius 

apostava na aprendizagem através dos jogos. Esta ideia foi também defendida por 

outros pensadores como Platão, Rabelais, Jean Jacques Rousseau, Montaigne, Locke ou 

Friedrich Schiller. Para eles os jogos motivam e alunos motivados trabalham mais 

espontaneamente e adquirem conteúdos com mais facilidade, além de que deixam de ter 

um papel passivo para assumir um papel ativo na construção das suas aprendizagens. 

Estas ideias, ainda que com quase três séculos, parecem entroncar com algumas das 

abordagens pedagógicas em vigor nos últimos anos, como por exemplo na das práticas 

colaborativas. Hurst, Diogo, Abelha & Teixeira (2018) defendem que tem que existir 

uma mudança de rumo na forma passiva como os alunos estão em sala de aula, seja no 

trabalho com textos, vocabulário ou até de gramática. A abordagem tem que passar por 

uma integração das múltiplas competências linguísticas. De acordo com Hurst et al 

(2018): 

 

The development of the four Cs - communication, collaboration, critical thinking 

and creativity – has the power to transform ELT and change the way teachers to 

unlock our learners’ true potential in today’s global society: to assist our learners 

to develop as “whole persons” who have life-long needs/ capabilities (p. 39) 

 

No século passado, Erikson, Piaget, Maria Montessori e Vigotsky também defenderam 

os jogos como elementos essenciais no desenvolvimento intelectual e social da criança, 

uma vez que é através deles que as crianças assimilam e constroem a sua realidade. A 

valorização da criança e dos processos de aprendizagem foi, sem dúvida, um motor para 
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um aumento da literatura sobre esta temática. Quando falamos em jogos, é inevitável 

que façamos uma imediata associação a crianças. O mesmo acontece com jogos como 

ferramentas de aprendizagem. O senso comum, de imediato, nos remete para o ensino 

pré-escolar e para os primeiros anos do ensino básico. Contudo, tal é demasiado 

simplista. Se é certo que os jogos desempenham na infância um papel muito 

preponderante e cuja eficácia está devidamente comprovada, os jogos são importantes 

para o desenvolvimento de qualquer pessoa, logo devem ser instrumentos adotados em 

qualquer nível de ensino desde que devidamente adaptados. 

 

2.2. – Os Jogos na Sala de Aula 

Urge neste momento procurar definir a palavra jogo para melhor se compreender a sua 

importância na aquisição de conhecimentos. Para Huizinga (1938) um jogo é:  

 

uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, 

acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da vida quotidiana (p. 32). 

 

Este historiador e linguista holandês encarava o “jogar” como um elemento nuclear de 

formação da cultura humana e referiu-se aos elementos lúdicos como presentes em 

todos os momentos da vida humana. 

Para Jill Hadfield (1990), um jogo é “an activity with rules, a goal and an element of 

fun” (p. 8). Por sua vez, Lewis & Bedson (2004) referem-se aos jogos como uma parte 

vital e natural do crescimento e aprendizagem. Para Wright, Betteridge &Buckby 

(2006) os jogos são atividades que entretêm, comprometem, mas também são 

desafiantes ao mesmo tempo que permitem a interação entre os pares. Devem fomentar 

muito mais o desafio, do que a competição. Estudiosos do ensino do inglês como língua 

estrangeira, viram nos jogos uma forma interessante e efetiva de dinamizar as aulas de 

aprendizagem de línguas.    
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Qualquer uma das definições tem em comum as regras, o objetivo e o caráter lúdico na 

sua utilização, fatores que não devem nem podem ser descurados na execução dos 

mesmos em contexto escolar. 

 

 

2.3. – Os Jogos na Aquisição de uma Língua Estrangeira 

Foi reconhecido aos jogos e ao jogar um papel fundamental na aquisição da língua 

materna. Scott & Ytreberg (2012) afirmam que as crianças aprendem melhor através da 

descoberta e da experimentação ao mesmo tempo que se divertem. As crianças nos 

primeiros anos gostam de rotinas, repetições, situações familiares, rimas e canções. 

Atendendo a este aspeto, devem criar-se atividades significativas que lhes permitam 

vivenciar novas experiências e adquirir novos conhecimentos, mas sempre 

estabelecendo relações com aquilo que já sabem. Precisam de se envolver numa 

experiência de aprendizagem contextualizada e significativa que lhes permita fazer um 

processamento multidimensional do que estão a aprender. Os mesmos mecanismos de 

aprendizagem utilizados para a aprendizagem da língua mãe parecem replicar-se na 

aquisição de uma segunda língua. 

Curtain & Pesola (1998), citados por Griva & Semoglou (2012) defendem que as 

crianças que iniciam a aprendizagem da língua estrangeira mais cedo, desenvolvem 

ainda mais facilmente a flexibilidade comunicativa, a criatividade e as competências 

cognitivas. Todavia, o facto de a aprendizagem de uma língua estrangeira se iniciar nos 

primeiros anos de vida, não é garantia total de sucesso “Research shows that to be an 

overgeneralization” (Brown, 2000, p. 2). O que é realmente importante é que se 

garantam técnicas de aprendizagem adequadas e um bom ambiente de aprendizagem. 

As crianças devem também ser incentivadas a aprender através de grupos colaborativos 

que permitam a interação com os pares e o comprometimento com as tarefas. A 

participação em jogos ou atividades similares leva-os a adquirir mais facilmente e de 

forma mais rápida uma língua, uma vez que esse processo decorre num ambiente em 

que os níveis de ansiedade são baixíssimos. Para tal é, contudo, necessário, 
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contextualizar as atividades e estimular sempre que possível as aprendizagens 

multissensoriais. 

Os jogos permitem que as crianças se desenvolvam ao ouvir e falar na língua 

estrangeira, bem como através do uso da linguagem não-verbal e da interação com os 

pares num ambiente de divertimento e pouca ansiedade. Esta descontração no aprender, 

que tem o seu ponto alto, precisamente na infância, é mesmo um dos aspetos mais 

relevantes para o uso de jogos na aprendizagem de uma língua estrangeira, mas não 

deve ser reduzida à infância, e sim adaptada a idades posteriores. Gaudart (2002) reitera 

que por vezes os adultos conseguem gostar mais de jogos do que as crianças, uma vez 

que o fator competitivo e de superação é por eles muito mais valorizado. 

Segundo Mubaslat (2012), aprender uma língua é uma tarefa árdua uma vez que é 

requerido um esforço permanente e deve ser mantido durante um longo período de 

tempo. Na aprendizagem de línguas os jogos aparecem, a maioria das vezes, como uma 

atividade de motivação ou até mesmo como forma de preencher uma aula que, por 

exemplo, termina mais cedo. Para serem verdadeiramente bem-sucedidas, estas 

atividades lúdicas não deverão ser encaradas como atividades marginais numa aula, mas 

sim como atividades principais. Devem ser usadas em qualquer parte da aula ou mesmo 

como sua atividade principal, desde que devidamente enquadradas e seriamente 

escolhidas. Podem constituir também eficazes estratégias que ajudam os alunos a rever 

conteúdos programáticos de forma mais divertida, mas não menos produtiva. Os jogos 

educativos promovem a competência comunicativa e até a fluência e, como tal, não 

deverá ser questionado o seu uso efetivo em sala de aula. Cook (2000) propõe que se 

olhe para o jogo, para o jogar, como uma fonte de aprendizagem de uma língua e não 

como uma atividade extra para uma aula. Para o autor, citado por Reddington 

(2015),”language play should be regarded as both a means and an end of language 

learning”. (p. 204) 

Portugal é um país onde, apesar das diversas alterações metodológicas que têm vindo a 

ser introduzidas, nomeadamente através de projetos-piloto, se continua a apostar num 

ensino muito centrado no professor, tendo o aluno um papel substancialmente passivo. 

Gaudart (1999) refere que em muitos países, onde a classe docente é mais envelhecida, 
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se torna deveras difícil a implementação de metodologias mais ousadas como aquelas 

que apostam na aprendizagem através de jogos ou atividades lúdicas. A maioria destes 

professores tem dificuldades em reconhecer produtividade e eficácia a atividades onde 

os alunos se divertem num ambiente mais descontraído. Em Portugal, e de acordo com a 

Organização para a Educação e Desenvolvimento Económico (OCDE) a classe docente 

é das mais velhas da Europa. No relatório “Education at a Glance 2018”, publicado em 

setembro de 2018 fica patente o seguinte: 

 

Portugal’s teaching workforce has been ageing over the past decade, and is now one of 

the oldest of all OECD countries. The share of teachers from primary to upper 

secondary education who are 50 or older has increased by 16 percentage points between 

2005 and 2016 in Portugal, compared to OECD average increase of about 3 percentage 

points. In 2016, only 1% of all teachers from primary to upper secondary education in 

Portugal were under the age of 30, (OECD average: 11%), and 38% were 50 years or 

older (OECD average: 35%). This ageing of teaching profession is an expected outcome 

of the school consolidations, as fewer teachers have been hired. (p. 4) 

 

Não obstante, Amato (1994) adverte para a importância de não se poder descurar o 

valor pedagógico dos jogos principalmente na aquisição de uma segunda língua. Lewis 

& Bedson (2004) afirmam que não incluir estes jogos numa aula é privar os alunos de 

uma ferramenta essencial para conhecer o seu mundo e privá-los também do estímulo 

para a aprendizagem de uma língua estrangeira. Reddington (2015) assegura que muitas 

vezes uma aula de língua estrangeira é uma viagem ao desconhecido, dado que sentem 

dificuldades no vocabulário, nos textos, nas estruturas gramaticais, na compreensão em 

geral. Tudo isto eleva os níveis de ansiedade e insegurança. Os jogos reduzem estes 

fatores e, consequentemente, contribuem para o seu sucesso. 

 

2.4. – As Vantagens do Uso de Jogos na Aquisição de uma Língua 

Estrangeira 

O que distingue um jogo de linguagem de uma qualquer outra atividade em sala de aula 

é para Lewis & Bedson (2004) o facto de estarmos perante um conjunto de regras que 
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regula as ações dos alunos e de um elemento de estratégia que os obriga a utilizar a 

língua alvo, bem como outras competências para atingirem os seus fins. Podem ser 

utilizados para introduzir novos tópicos/ estruturas, para rever linguagem previamente 

aprendida ou praticar determinados tempos ou simplesmente criar novas dinâmicas na 

sala de aula. Os jogos trazem variedade às aulas, aumentam a motivação e tornam a 

língua estrangeira útil imediatamente, facto essencial quando estamos a trabalhar com 

jovens adultos com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos. Na geração das 

tecnologias, do imediato, esta característica ganha particular importância. Acima de 

tudo, as atividades lúdicas, mantêm os alunos mais relaxados. Na (2007) concluiu no 

seu estudo que a aprendizagem do Inglês causa ansiedade, que essa ansiedade é maior 

junto de jovens do sexo masculino e que produz um efeito inibidor na aprendizagem de 

uma língua. A ansiedade e o sucesso estão negativamente correlacionados. Todavia,  

 

teachers should not try to help students get away from anxiety completely. Much 

research indicates that adequate anxiety plays a positive role and can motivate 

students to maintain their efforts on learning. Therefore the teacher’s real job is 

to help students keep adequate anxiety, neither too high nor too low. (Na, 2007, 

p. 31) 

 

Crê-se que enquanto jogam, os alunos baixam os níveis de ansiedade, divertem-se e, 

muitas vezes, aprendem sem terem a verdadeira noção de que o estão a fazer. A maioria 

dos autores estudados refere a necessidade de ter em conta alguns aspetos para o 

sucesso de um jogo, como atividade de sala de aula. Gaudart (1999) resume-os em cinco 

pontos: 

1. Os alunos têm que conhecer as estruturas que vão ser utilizadas durante o jogo; 

2. As regras têm que ser claramente explicadas, se necessário com recurso a uma 

demonstração prática; 

3. Na fase de execução, o professor deve observar e anotar problemas que os 

alunos possam encontrar para serem futuramente corrigidos; 

4. Devem ser discutidas as dificuldades que o professor detetou; 
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5. Aos alunos devem ser fornecidas atividades que lhes permitam ultrapassar as 

dificuldades sentidas, bem como consolidar as estruturas que se pretendiam. 

O fator de competitividade, não tendo de ser obrigatório, acaba por introduzir alguma 

dinâmica às aulas, fomenta o interesse dos alunos, a sua motivação intrínseca e, 

consequentemente, incentiva o seu empenho. Tomlinson & Masuhara (2009) referem as 

vantagens da introdução de jogos mais físicos na sala de aula. Na opinião dos autores, e 

de uma forma geral, além de quebrarem a rotina das aulas mais tradicionais, estes jogos 

são económicos, fáceis, não necessitam de grandes apetrechos tecnológicos e promovem 

condições de excelência para a aquisição de uma língua estrangeira, uma vez que são 

verdadeiras oportunidades para a assimilação da língua bem como para a produção 

significativa da mesma. Isto é, quer ao nível do input quer ao nível do output estamos 

perante linguagem autêntica. Os jogos facilitam assim o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social em qualquer idade. Se estes jogos/ atividades lúdicas forem 

perfeitamente contextualizados e devidamente integrados numa aula, o momento do 

jogo em si será o apogeu de toda essa aprendizagem e prática linguística.   

Tomlinson e Masuhara (2009) advogam a importância do uso de jogos de cariz mais 

físico, uma vez que estes fazem cumprir seis dos princípios basilares da aquisição de 

uma língua: 

1. Os alunos deverão estar expostos a linguagem compreensível, rica e 

significativa; 

Os jogos proporcionam aos alunos uma experiência rica de aprendizagem, dado 

que tem que haver um esforço por parte do aluno para ouvir ou ler as instruções, 

assimilá-las, questionar o professor, se sentir essa necessidade, nunca 

esquecendo a necessidade de interagir com os pares através de estratégias 

consertadas. 

2. Os alunos devem estar envolvidos na atividade quer cognitivamente quer 

afetivamente; 

Os jogos proporcionam um envolvimento na atividade quer pela diminuição dos 

níveis de ansiedade, quer pelo corte com as práticas mais comuns. Criam-se 



 

33 

assim as condições para que o potencial da sua exposição à língua seja 

maximizado.  

3. É mais fácil para alunos envolvidos afetivamente nas suas aprendizagens, o 

desenvolvimento da competência comunicativa; 

Se os jogos forem variados, fomentarem diversas competências, proporcionarem 

aos alunos todas as condições para o sucesso, os alunos envolver-se-ão 

emocionalmente no processo de aprendizagem, aumentando assim o seu 

desempenho linguístico. 

4. Os mecanismos usados na aquisição da língua mãe (L1) podem ser úteis se 

agora readaptados; 

Utilizar jogos numa sala de aula reaviva estratégias/ experiências outrora usadas 

na aquisição da L1. As imagens mentais ou a interligação com determinadas 

experiências reais são disso exemplo. Apesar de não ser tão linear a sua eficácia 

na aquisição da L2, estes mecanismos podem ser estimulados pela participação 

em jogos. 

5. Os alunos beneficiam da observação e consciencialização de determinadas 

caraterísticas da língua em uso. 

Alunos comprometidos cognitivamente e afetivamente com as atividades, mais 

facilmente percecionarão determinadas caraterísticas da língua, desenvolvendo 

uma consciência linguística que lhes permitirá usá-la de forma efetiva, ainda que 

mais tarde. 

6. Os alunos necessitam de oportunidades para efetivamente utilizarem a língua e 

alcançarem a competência comunicativa. 

É imperativo e extremamente motivador fornecer aos alunos momentos para 

poderem comunicar na L2. Desta forma, obterão feedback, farão reformulações 

e estreitarão ligações com os pares. 

Os jogos facultam assim o envolvimento dos alunos na construção da sua aprendizagem 

de modo contextualizado e significativo. Os alunos abandonam o papel passivo de 

recetor de informação para interagirem com a língua que estão a aprender, criando eles 

próprios, situações reais e expandindo o seu potencial comunicativo. O envolvimento 



 

34 

afetivo na atividade exponencia a comunicação. Se o recurso a estas estratégias for 

recorrente acabam por ser fomentados mecanismos de aprendizagem que levarão os 

alunos a ter uma consciência mais efetiva da língua em questão, bem como das 

melhores estratégias que poderão aplicar para alcançar os seus objetivos. 

 

2.5. – Aspetos a ter em conta no uso de jogos para aquisição de uma língua 

estrangeira. 

A grande dificuldade para a implementação de jogos em sala se aula prende-se com a 

gestão da aula e com a adaptação a esta abordagem por parte de todos os intervenientes. 

Nem sempre é fácil a adoção de jogos, uma vez que os programas são longos e os 

professores têm que os cumprir. Deesri (2002) atribui à limitação de tempo e ao 

curriculum os grandes entraves para a generalização deste tipo de prática. O professor 

tem que romper com práticas antigas e, que muito provavelmente usou durante anos, e 

perceber que neste tipo de atividades toda a ação vai estar centrada no aluno. O 

professor tem um papel fundamental na explicação das regras e na manutenção da 

ordem, mas tudo o resto fica ao encargo do aluno. Os jogos podem tornar-se demasiado 

barulhentos e a aula muito facilmente se poderá tornar num caos. As regras são 

definitivamente para ser obedecidas e o professor deve mesmo incluir nelas uma 

penalização para quem não as cumprir, sem esquecer, contudo, que “if we want learners 

to practice speaking, we cannot have silence in the classroom.” (Gaudart, 1999, p. 288). 

Um outro aspeto a ter em conta prende-se com os alunos mais tímidos ou com uma 

inteligência cinestésica menos desenvolvida para o caso de jogos que impliquem mais 

movimento. Muito facilmente, estes alunos ficarão “fora “da atividade, o que não pode 

de todo acontecer. O professor tem que assegurar a participação de todos e ter 

estratégias que não promovam a exclusão, como uma ronda bónus ou regras que 

claramente obriguem a participação de todos. Dificilmente se conseguirá um jogo que 

vá de encontro aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, mas apostar na 

variedade dos jogos traz benefícios para todos. A escolha do espaço e do tamanho do 

grupo também se revelam elementos essenciais. Lewis & Bedson (2004) aconselham a 

divisão de uma turma em grupos mais pequenos para que possam efetivamente jogar e 
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desenvolver as suas competências linguísticas. Hadfield (1999) por sua vez, refere-se à 

dificuldade de utilizar grupos grandes enquanto os alunos ainda não interiorizaram a 

dinâmica dos jogos, mas considera importante a variedade no tipo de grupos para se ir 

criando motivação e espírito de equipa. 

A adequação ao nível de língua dos alunos tem que também ser um fator de grande 

importância. A não compreensão por parte dos alunos pode ter como consequência o 

falhanço do jogo. Hadfield (1999) sugere a criação de uma linguagem de sala de aula 

propícia à execução dos jogos e a necessidade de explicar as regras passo a passo com 

recurso à simulação. Reddington (2015) alerta mesmo para a necessidade de assegurar 

que o uso de jogos, nomeadamente jogos de linguagem, não limitam a participação 

daqueles alunos que não se sentem tão à vontade neste tipo de atividades. O mesmo 

acontece com a utilização do humor em sala de aula e muitas vezes associado aos jogos. 

O professor tem que perceber que ambos podem ter a proeza de incluir como também 

de excluir. “Não raro assistimos à emergência de um sentimento de exclusão pela 

tomada de consciência da relação incompleta que estes locutores mantêm com a língua 

e a cultura estrangeiras.” (Mouta, 2007, p. 78) O humor transgride o que é normal e 

qualquer indivíduo só consegue achar piada à transgressão se a acompanhar. É 

obrigatório transpor os limites do que é banal para se perceber o sentido não literal de 

uma língua. Mouta mostra-nos, por exemplo, que é preciso dominar bem a língua num 

primeiro plano para chegarmos a um segundo – o conotativo. 

Existe também a tendência natural dos alunos para utilizarem a língua materna. O uso 

do Inglês deve ser devidamente encorajado, mas a penalização do uso da língua-mãe 

deve ser calmamente ponderada, uma vez que pode levar ao afastamento de alguns 

alunos que de outra forma se manteriam no jogo: “While you should encourage the 

children to use English amongst themselves, don’t press the issue” (Lewis & Bedson, 

2008, p. 14). Atente-se também no espaço, na hora e no dia para a realização dos jogos. 

Realizar um jogo à segunda-feira de manhã não será o mesmo que o realizar na sexta-

feira ao final da tarde. Não podendo ser fatores que levem à sua não realização, uma vez 

que a maioria dos horários se mantêm durante todo o ano, devem, mesmo assim, ser 

bem analisados e sempre que possível adequados. 
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A utilização de jogos como estratégia de aprendizagem implica sempre uma correta 

planificação da atividade atendendo a todos os aspetos anteriormente mencionados e 

procedendo, sempre que possível, às devidas adaptações. Não deve ser o aluno o 

culpado do falhanço do jogo. Cabe ao professor avaliar o que não correu bem, 

assumindo assim uma postura de ensino reflexivo que só poderá trazer vantagens a 

todos. Apercebendo-se do que falhou, das dificuldades dos alunos, por exemplo ao nível 

de linguagem, deverá preparar outras tarefas ou até jogos para os ajudar a ultrapassar as 

dificuldades sentidas. Waring (2012), num estudo por si elaborado assume ter algumas 

dúvidas na relação direta entre o uso de atividades lúdicas e a aprendizagem de uma 

língua estrangeira, mas refere três pontos em que esta relação sai fortalecida: 

1. Estas atividades permitem aos alunos experimentar mais identidades, mais 

papéis (líder, negociador, gestor de conflitos num grupo), o que aumenta a sua 

competência sociolinguística. 

2. Há um aumento do uso de determinadas funções linguísticas inerentes às 

atividades, como por exemplo, reformular frases, criticar, avaliar, aumentando 

assim todo um repertório comunicativo. 

3. Estas atividades criam diálogos, “criam conversa” entre todos os intervenientes, 

favorecendo de imediato as relações comunicativas. 

Urge diversificar estratégias num mundo global sujeito a mudanças demasiado rápidas e 

nem sempre suficientemente consolidadas para que se possam introduzir alterações 

pensadas e significativas. A aprendizagem de uma língua não fica à margem de todo 

este panorama: 

 

What is needed for the beginning of the twenty-first century is a recognition of 

the complexity of language learning: that is sometimes play and sometimes for 

real, sometimes form-focused and sometimes meaning-focused, sometimes 

fiction and sometimes fact. This would be a real change of fashion: one which 

could provide the richer and more complex environment for learning, which 

after a century of being pushed and pulled in all directions, both learners and 

teachers deserve. (Cook, 1997, p. 231) 
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Se muitas das conclusões acima mencionadas, parecem não recolher unanimidade, não 

poderá haver dúvidas que os jogos permitem a prática da língua, o que não é de todo 

conseguido numa aula centrada na exposição do professor, uma vez que pouco tempo 

sobra para a prática efetiva da mesma. Os jogos incentivam e até obrigam à participação 

no processo comunicativo. “With practice comes progress, with progress comes 

motivation, and with motivation comes more learning.” (Gaudart, 1999, p. 290). A 

utilização de jogos/ atividades lúdicas poderá não ser a panaceia no universo do ensino 

de línguas estrangeiras que tem estado sujeito a rápidas mudanças, o que nem sempre é 

sinónimo de grande estabilidade. Poderá ser, todavia, uma abordagem a utilizar nesse 

universo tão complexo. 
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Capítulo 3. – O Ensino da Gramática 

O ensino da gramática esteve sempre envolto em alguma controvérsia. Se o movimento 

naturalista, por exemplo, defendia que a gramática não deveria ser ensinada, a grande 

maioria das abordagens defende o seu ensino ainda que em diferentes perspetivas. Esta 

ideia é corroborada também pelo Quadro Europeu Comum de Referência para o Ensino 

das Línguas (QECR). Este documento europeu, que surgiu nos anos 50 do século 

passado, foi sofrendo diversas alterações, até que em 1991, fruto das mudanças que a 

Europa vivia, se sentiu necessidade de uniformizar competências e se criaram níveis de 

proficiência de língua devidamente explanados dez anos mais tarde. Neste mesmo 

documento, é também clara a importância dada à competência gramatical: 

 

Neste sentido, a gramática de qualquer língua é muitíssimo complexa e, até 

agora, tem sido muito difícil o seu tratamento definitivo e exaustivo. Existe um 

certo número de teorias e de modelos concorrentes sobre a organização de 

palavras em frases. Não é função do QECR julgá-los e promover o uso de um 

deles em particular. Compete-lhe, sim, encorajar os utilizadores a justificar a sua 

escolha e as consequências que daí advêm para a sua prática. (QECR, 2001, p. 

161) 

 

A forma como se encara a gramática vai obviamente influenciar a forma como esta vai 

ser ensinada. Parece mais consensual nos dias de hoje que a gramática desempenha um 

papel importante no ensino das línguas. Para Azar (207) “grammar helps learners 

discover the nature of language” (p. 2). Ellis (2006) defende que “there is ample 

evidence to demonstrate that teaching grammar works” (p. 102). Cullen (2008), por sua 

vez, tem uma posição mais arrojada ao afirmar que “grammar is a liberating force” (p. 

222), uma vez que é a gramática que nos permite estabelecer exíguas diferenças a nível 

do significado e desambiguar determinadas diferenças no que diz respeito a algumas 

funções linguísticas, como por exemplo, o aprovar/ desaprovar, a formalidade/ 

informalidade. Sem a gramática ficamos unicamente presos ao léxico e a outras 
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caraterísticas não verbais para comunicar o significado. A gramática permite-nos tornar 

claras as intenções comunicativas de acordo com o contexto em que estamos inseridos. 

 

To do all these things, speakers use the linguistic resources which the grammar 

of the language makes available to them: grammar is thus at the service of the 

language user, and the teaching of grammar – especially if we wish to present 

grammar to our learners as something which is liberating and empowering – 

should aim to reflect this. (Cullen, 2008, p. 223) 

 

Longe vão os tempos em que o ensino da gramática era associado ao conhecimento 

exaustivo das regras que a regem. Ainda que de forma mais suavizada e contando já 

com abordagens mais atualizadas, o ensino das línguas estrangeiras, e 

consequentemente da gramática, continua muitas vezes a fazer-se através do modelo 

“Presentation-Practice-Production” (PPP) surgido em meados do século passado. Esta 

estratégia pedagógica, supostamente mais tradicionalista, privilegia, numa primeira fase, 

uma apresentação de conteúdos/ estruturas por parte do professor que tem assim um 

domínio quase total do processo de ensino/ aprendizagem. Esta apresentação pode ser 

feita de forma direta mas também de forma indutiva, assumindo o aluno um papel mais 

participativo. Numa segunda fase, inicia-se a prática do que foi previamente 

apresentado. Há uma tendência para exercícios mais estruturalistas nesta fase, ainda 

muito vigiada pelo professor. Por último, e na fase da produção, procura-se aumentar a 

competência linguística através de uma produção mais livre e criativa, não descurando a 

aplicação do que anteriormente foi aprendido e praticado.  

São vários os autores que defendem que esta prática traz confiança aos alunos que estão 

bastante habituados a ela, lhes permite ter uma atenção redobrada para determinadas 

caraterísticas da língua na fase de apresentação, bem como tomar consciência de 

determinadas caraterísticas do seu funcionamento na fase de produção. Por outro lado, 

os que defendem a importância do significado em detrimento da forma clamam que esta 

abordagem não privilegia a comunicação efetiva, olha para a língua como um conjunto 
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de blocos estanques e isolados e torna o processo de aprendizagem rígido e demasiado 

previsível:  

 

It is taken for granted that, a) after items have been presented and explained in 

P1 and practised in P2 they are ready for use in the P3 phase; and b) after the 

complete PPP sequence there is no need for further practice. (Criado, 2013, pp.  

104-105) 

 

Muitas vezes os alunos não têm tempo suficiente para assimilar a informação e são 

obrigados a produzir sem ainda terem conseguido processar a estrutura gramatical que 

aprenderam. A intervenção do professor é dominante, não deixando grande margem 

para os alunos crescerem e explorarem outras hipóteses. 

Negar a importância dos 3 Ps, é colocar em causa o sucesso alcançado por um sem 

número de alunos pelo mundo fora que durante anos trabalharam com esta metodologia. 

Se numa fase inicial a PPP estava demasiado presa às conceções estruturalistas, certo é 

que se foi adaptando e absorvendo influências diversas de outros métodos, como A 

Aprendizagem Baseada em Tarefas, Foco na Forma, ou até a Educação Baseada em 

Conteúdos, tornando-se numa abordagem bastante mais flexível. As tarefas finais são 

muitas vezes de cariz mais comunicativo e não privilegiam tanto a forma; os materiais 

utilizados são bastante mais adaptáveis e a própria estrutura da aula sofreu alterações, 

nem sempre acontecendo os três momentos pela suposta ordem inicial. A aposta na 

forma surge muitas vezes depois de ter sido proporcionado aos alunos bastante input. A 

gramática é na maioria das vezes ensinada em contexto, de forma dedutiva ou indutiva, 

e através de atividades relacionadas com o tópico em estudo. 

Independentemente do método utilizado, Hurst (2010) defende que o ensino da 

gramática tem que ter como preocupação principal a associação ao sentido. Esta ideia 

também já havia sido defendida por Ellis (2006) “The grammar taught should be one 

that emphasises not just form but also the meanings and uses of different grammatical 

structures.” (p. 102) A junção do que de melhor os diversos métodos proclamam será 

provavelmente a melhor forma de abordar a gramática em sala de aula. Como Rama e 
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Agulló referiram (2012) “all communicative approaches have a role for grammar 

teaching. Grammar can be taught within any communicative approach without 

interrupting the communicative mood; in fact, grammar can even help to enhance that 

communicative mood.” (p. 85). Azar (2007) assume que na dúvida entre dar ênfase à 

fluência ou ao rigor, entre ensinar de forma dedutiva ou indutiva, entre usar linguagem 

autêntica ou adaptada, entre optar uma interação comunicativa aberta ou respostas mais 

controladas, o professor deve optar por ambas, enriquecendo-se assim a forma como a 

gramática é trabalhada e as vantagens que vai trazer na forma como se trabalha a língua. 

Ellis (2006) defende a conjugação da forma e do significado, o foco no ensino de 

estruturas mais problemáticas para os alunos e não na preocupação de ensinar uma 

panóplia de conteúdos gramaticais. O ensino da gramática deverá ver a sua prática 

integrada em tarefas comunicativas e ser sempre acompanhado por comentários 

corretivos que permitam a sua assimilação e posterior utilização linguística.  

 

It is certainly true that I do not believe (and do not think the research 

demonstrates) that there is just one preferred approach to teaching grammar. The 

acquisition of the grammatical system of an L2 is a complex process and almost 

certainly can be assisted best by a variety of approaches. (Ellis, 2006, p. 103)   

 

 O importante é assegurar que são realmente criadas condições para a sua aprendizagem. 

 

However, if we are serious about emphasizing the notion of grammar a 

liberating force in our teaching, we need at least to provide opportunities for our 

learners to experience its liberating potential through the kind of process-

oriented grammar tasks described here. (Cullen, 2008, p. 228) 

 

Sendo então comummente aceite que o ensino da gramática não deve ser colocado à 

margem na aula de língua estrangeira, os jogos/ atividades lúdicas podem ser uma 

estratégia para a sua assimilação. Os jogos procuram levar o aluno a ganhar 

conhecimento, mas também a usá-lo de forma útil e significativa. Esse adquirir de 
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competências não se restringe só à gramática, mas também ao vocabulário e a outras 

estruturas. Os jogos devem ser vistos como ferramentas educacionais que “chamam os 

alunos às aulas” e os levam a utilizar a língua. 

Ensinar gramática, através de abordagens mais tradicionais e passivas, a alunos que 

revelam dificuldades a perceber e usar o inglês é desajustado da realidade e leva-os a 

sentirem-se aborrecidos e desinteressados. Podem, eventualmente, ter resultados 

aceitáveis em testes, mas muitas vezes revelam enormes lacunas no uso da língua em 

contexto real. Torna-se importante levar os alunos a conversar, a sentirem-se 

confortáveis na aprendizagem.  

Para a aprendizagem da gramática, e segundo Rinvolucri (1984), famoso professor de 

Inglês como Língua Estrangeira e pioneiro no estudo desta área, estes jogos podem ser 

úteis de três formas: 

1. Como diagnóstico, ou seja, para perceber que conhecimentos sobre determinada 

estrutura os alunos já têm e onde revelam mais dificuldades; 

2. Depois de uma apresentação de gramática para aferir o que os alunos já 

dominam; 

3. Como forma de revisão de conteúdos gramaticais. 

O uso de jogos traz realmente inúmeras vantagens à aprendizagem de línguas. Além de 

quebrarem a rotina e alguma monotonia na aprendizagem da língua estrangeira, eles 

contribuem para uma comunicação mais efetiva e real e para fomentar a criatividade e 

até o espírito crítico, sempre que nas diversas análises que devem existir no pós-jogo, os 

alunos se puderem exprimir e argumentar devidamente. Dificilmente haverá atividades 

que fomentem mais o espírito de equipa e a cooperação do que um jogo. As atividades 

lúdicas/ jogos cumprem, além de tudo o mais, as principais competências que a 

educação para o século XXI deve procurar alcançar, isto é, promovem a comunicação, a 

cooperação, a criatividade e o espírito crítico. Estas competências, cujas potencialidades 

já estão por demais provadas, continuam a precisar de ser trabalhadas em contexto de 

sala de aula, dado que os alunos ainda revelam alguns constrangimentos na sua 

aplicação, logo o uso de jogos com objetivos didáticos revela-se uma mais-valia na 

aprendizagem. 
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O quadro seguinte resume as principais vantagens e desvantagens do uso de jogos em 

sala de aula no universo da aprendizagem de línguas estrangeiras. 

 

QUADRO SÍNTESE - CONCEITOS CHAVE 

JOGOS 
Vantagens Implementação Dificuldades 

 Motivação 

 Alteração das 

dinâmicas de sala de 

aula 

 Alteração no papel 

do professor 

 Baixos níveis de 

ansiedade 

 Cooperação 

 Desenvolvimento de 

competências 

linguísticas, 

emocionais e sociais 

 Contacto com 

linguagem autêntica 

e significativa 

 Hipóteses de 

comunicação real 

 Contextos 

significativos para o 

uso da língua 

 Experiências de 

aprendizagem 

relevantes 

 Pensamento crítico 

 Regras claras 

 Recurso à 

simulação para 

explicar as regras 

 Objetivo final bem 

definido 

 Jogo divertido, 

mas com 

finalidade definida 

 Atividades de 

follow-up 

obrigatórias 

 Gestão da sala de 

aula 

 Gestão do tempo 

 Implementação no 

currículo 

 Necessidade de 

reajustamento de 

algumas atividades 

 Adequação aos 

níveis de língua 

 Não fazer da 

diversão o aspeto 

central do jogo 

 Baixa participação 

nas primeiras 

tentativas  

 Utilização da 

língua-mãe 
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 Ensino reflexivo 

 Alunos concentrados 

em aspetos 

específicos da língua 

 Feedback imediato 

ao professor 
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Capítulo 4. – Contextualização da Investigação-Ação 

4.1. – A identificação do problema no contexto escolar 

Há quinze anos que trabalho anualmente com dez turmas de cursos profissionais do 

ensino secundário, isto é, leciono Inglês no 10.º, 11.º e 12.º ano desta via de Ensino. 

Durante este tempo, tenho vindo a constatar que o Inglês é uma disciplina que oferece 

algumas dificuldades a um número razoável de alunos. No início do ensino secundário, 

e após cinco anos de contacto com a disciplina, continua a existir um grande número de 

alunos com uma clara ausência de pré-requisitos, o que origina uma desmotivação e até 

resignação para com esta disciplina que se torna para esses alunos sinónimo de 

insucesso. Alunos desmotivados coíbem-se de participar e dificultam qualquer tentativa 

de tornar as aulas mais interessantes, dinâmicas e produtivas. Na delegação do Porto da 

Escola Profissional Bento de Jesus Caraça, esta situação é mais evidente no curso de 

Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade (CMRPP) e no curso de 

Gestão de Equipamentos Informáticos (GEI). Os alunos do curso de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos (GPSI), por sua vez, costumam ter um maior à 

vontade com a disciplina, obtêm bons resultados e alguns têm vindo a optar por 

prosseguir estudos fora do país, precisamente em Inglaterra. Ressalve-se, contudo, que 

mesmo nas turmas com alunos com mais dificuldades, existe sempre um grupo de 

alunos com um elevado nível de língua, o que acaba por dificultar, e muito, o trabalho 

do professor dada a heterogeneidade das mesmas. 

No início do ano letivo 2018/2019, a Direção da Escola, fez chegar a todos os docentes 

o resultado do inquérito final passado aos alunos que terminaram o seu ciclo de 

formação na nossa escola em julho de 2018 (ciclo de formação 2015/ 2018). Entre 

vários pontos analisados, surge a pergunta: “Qual a disciplina em que tiveste mais 

dificuldades?”. Os resultados são claros: 38,7% dos alunos da delegação do Porto 

identificaram o Inglês como a disciplina que mais os preocupou, apesar desse resultado 

não corresponder, obviamente, a notas negativas. Quando comparado com as outras 

cinco delegações da escola (Lisboa, Barreiro, Seixal, Beja e Guimarães), é no Porto que 

os alunos revelam mais preocupação com o Inglês. Estes resultados tiveram 
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obrigatoriamente que me fazer repensar a forma como tenho vindo a trabalhar com o 

meu público-alvo e tornou-se claro que novas estratégias teriam que ser implementadas 

ou redefinidas, de modo a reverter esta preocupação dos discentes, motivá-los e 

envolvê-los na aprendizagem da língua estrangeira. A escola e os professores têm que se 

assumir como agentes de mudança, num mundo cada vez mais exigente e cada vez mais 

propenso a rápidas alterações culturais e sociais que se opõem aos paradigmas até então 

vigentes. Alarcão (2001) defende:  

 

A complexidade dos problemas que hoje se colocam à escola não encontra soluções 

previamente talhadas e rotineiramente aplicadas. Exige, ao contrário, uma capacidade 

de leitura atempada dos acontecimentos e sua interpretação como meio de encontrar a 

solução estratégica mais adequada para elas. Esse processo, pela sua complexidade, 

exige cooperação, olhares multidimensionais e uma atitude de investigação na ação e 

pela ação. Por outro lado, exige do professor a consciência de que a sua formação nunca 

está terminada e das chefias e do governo, a assunção do princípio da formação 

continuada. No entanto, também lhe dá o conforto de sentir que a profissão é para ele, 

com os outros, sede de construção de saber, sobretudo se a escola em que leciona for 

uma escola, ela própria, aprendente e consequentemente, qualificante para os que nela 

trabalham. (p. 24) 

 

Iniciei, de imediato, a minha prática reflexiva, determinada a procurar motivos, observar 

de forma mais orientada algumas questões pedagógicas, planificar estratégias cuja 

implementação teria que ser avaliada e possivelmente reajustada, iniciando-se um novo 

ciclo que me permitisse chegar a conclusões mais concretas. Deste modo, poderia 

melhorar o meu trabalho e ajudar os alunos a obter mais conhecimentos e uma maior 

motivação para a aprendizagem da língua estrangeira. 

 

4.2. – Metodologia 

4.2.1. – A investigação-ação 

A atitude reflexiva levou-me à procura da melhor forma de executar este projeto. 

Movida pela minha intenção de mudança e pelos estudos que iniciei, percebi que a 
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Investigação-Ação seria a melhor forma de abordar o problema com que me vi 

confrontada. Coutinho et al (2009) defendem “a Investigação-Acção como uma das 

metodologias mais caras nas ciências da educação.” (p. 357) ou até mesmo “como uma 

forma de investigar para a educação.” (p. 376). Para Caetano (2004), “Trata-se, pois, de 

um processo de investigação na acção, pela acção e para a acção, onde os próprios 

actores/ autores da acção participam activamente na pesquisa desde a sua fase de 

concepção até à fase de síntese/ formalização.” (p. 99). Kemmis e Mctaggart (1988), 

citados por Oliveira e Cardoso (2009) encaram a Investigação-Ação como “uma forma 

de aperfeiçoar a educação através da mudança e da aprendizagem realizada com base 

nos efeitos da mesma.” (p. 90). A Investigação-Ação permite que perante um problema, 

o professor reflita sobre a sua prática, planifique ações que deverão ser introduzidas, e 

sempre que necessário reajustadas, para que possa haver uma alteração do problema 

inicial. Oliveira e Cardoso (2009) defendem que este processo dinâmico não deve ficar 

restrito a um único ciclo, mas sim a quantos forem necessários até se alcançar o objetivo 

final. Para tal, o professor deverá ter tempo para estudar, refletir e implementar as suas 

ações, reformulando e reajustando, sempre que achar necessário. Ao fazê-lo, o professor 

quebra já com o paradigma vigente durante muitos anos e que se caraterizava por um 

assumir da sua parte de todas as técnicas de ensino que lhe permitiam colmatar e 

ultrapassar todos os problemas que fossem surgindo. Isto nem sempre acontece. A 

experiência diz-me que horários sobrecarregados, como é o caso dos horários do ensino 

profissional, um elevado número de alunos, diferentes níveis atribuídos em cada ano e 

uma enorme componente burocrática associada ao ensino nos nossos dias, deixa-nos, a 

nós professores, pouca disponibilidade para parar, refletir e agir sobre os problemas que, 

em concreto, afetam a nossa sala de aula e a nossa prática diária. Esta reflexão, a que me 

refiro, deve ser cuidada e metódica e distanciar-se de meras reflexões da prática diária 

dos professores. Para Caetano (2004), os professores devem estar dotados de 

ferramentas que lhes permitam interpretar e refletir sobre a sua realidade, sobre a sua 

praxi, para poderem depois assumir um papel interventivo na mudança que 

perspetivaram. Para Simões (1990), citado por Coutinho et al (2009), “o resultado da 

investigação terá sempre um triplo objetivo: produzir conhecimento, modificar a 
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realidade e transformar os actores.”. Cortesão (1998), citado por Coutinho et al (2009) 

diz que a Investigação-Ação deve ser “Cíclica, porque a investigação envolve uma 

espiral de ciclos, nos quais as descobertas iniciais geram possibilidades de mudança, 

que são então implementadas e avaliadas como introdução do ciclo seguinte. Temos 

assim um permanente entrelaçar entre teoria e prática.” (p. 362).  

Partilhando os pressupostos comuns, existem contudo, vários modelos de Investigação-

Ação que colocam a ênfase em diferentes momentos da sua execução. Coutinho et al 

(2009), explanam os modelos de Kurt Lewin, Kemmis, Elliot e Whitehead. Whitehead, 

juntamente com Jean McNiff propuseram um esquema de Investigação-Ação, mais 

próximo da realidade profissional e ligeiramente mais afastado da investigação 

académica, logo mais adequado ao contexto escolar em que me insiro. Este esquema 

(Figura 2) permite que todos os professores questionem, investiguem e avaliem as suas 

práticas. 

 
Figura 2: Ciclo de Investigação-Acção, segundo Whitehead. In Coutinho et al (2009, p. 
371) 
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De acordo com este esquema, e perante um problema com que o professor se depare na 

sua prática pedagógica, este deve procurar uma solução para o mesmo, isto é, definir 

uma ação que o possa vir a solucionar. Após a revisão de literatura sobre o problema 

identificado, essa solução deve ser devidamente planificada e implementada, recolhendo 

o professor os dados necessários que lhe permitam, posteriormente, fazer uma reflexão 

estruturada. Dessa reflexão deverão sair as primeiras conclusões que lhe permitirão 

mudar práticas e que lhe possibilitarão colmatar o problema que levou ao início do seu 

projeto de investigação-ação. Se tais práticas não forem de todo conclusivas, deverá 

iniciar um novo ciclo com ajustes, reforços, novas estratégias que o poderão encaminhar 

para conclusões mais ricas e abrangentes e que serão um complemento para o ciclo 

anterior. Todo este processo de investigação-ação é, assim, dinâmico.   

Transpondo este esquema para a minha prática, orientei o meu ciclo de Investigação-  

Ação e calendarizei-o da seguinte forma:  

Sentir ou experimentar um problema: Inglês como a disciplina que mais preocupa os 

alunos da delegação do Porto da Escola Profissional Bento de Jesus Caraça (setembro de 2018) 

 

Imaginar a solução para o problema: observar aulas, escolher uma turma, identificar 

uma área de intervenção, recolher dados e pensar em estratégias que possam solucionar o 

problema (setembro/ outubro 2018).  

 

Pôr em prática a solução imaginada: 1.º ciclo – implementar as estratégias definidas 

(novembro 2018 a 1.ª quinzena de janeiro 2019). Trabalho desenvolvido no decorrer do 

módulo 2 da disciplina: Um Mundo de Muitas Línguas. 

 

Avaliar os resultados das ações realizadas – 2.ª quinzena janeiro 2019 

 

Modificar a prática à luz dos resultados – implementar as estratégias definidas e, se 

necessário, reajustadas (fevereiro 2019 a abril 2019). Trabalho desenvolvido no decorrer do 

módulo 3 da disciplina: O Mundo Tecnológico. Avaliar novos resultados. Seguir para novas 

direções (próximo ano letivo). 

 



 

50 

4.3. – Fase Inicial De Observação e Formulação Da Questão De 

Investigação. 

Pareceu-me logo evidente que deveria iniciar esta intervenção com uma turma de 10.º 

ano que estivesse a começar o seu percurso no ensino profissional. Embora para este 

projeto de investigação-ação, já tenha que ter alguns resultados no final deste ano letivo, 

nada me impede de continuar a investir nessas práticas nos dois anos que se seguirão, 

ambicionando, obviamente, que os resultados dos inquéritos finais do ciclo de formação 

2018-2021, sejam diferentes daqueles que me impulsionaram a abraçar esta 

investigação. Comecei então por observar as três turmas de 10.º ano no decorrer do mês 

de setembro e outubro para construir um ciclo zero. Esta observação correspondeu 

também ao trabalho com o módulo 1 da disciplina, um módulo de 27 horas designado 

Eu e o Mundo Profissional. Este módulo é um módulo unicamente destinado à revisão 

de conteúdos que vão desde o 5.º ao 9.º ano. Convém aqui referir que o Ensino 

Profissional está dividido em módulos, isto é, cada ano de um curso é composto por três 

módulos independentes e cujos temas em muito se aproximam do que é estudado no 

ensino regular. No 10.º ano, o módulo 1 é de 27 horas, ao passo que os outros dois são 

de 24 horas, perfazendo as 75 horas de 10.º ano. No 11.º ano a disciplina tem 73 horas e 

no 12.º ano, 72 horas, concluindo-se as 220 horas dos três anos do ciclo de formação. 

Da observação das três turmas de 10.º ano resultaram as seguintes conclusões: 

10.º GPSI (A): De acordo com o Projeto Curricular de Turma, esta turma é constituída 

por 25 alunos (23 do sexo masculino e 2 do sexo feminino), com uma média de idades 

de 16 anos. Treze alunos já reprovaram em anos anteriores. O trabalho desenvolvido no 

decorrer do módulo 1: “Eu e o Mundo Profissional”, permitiu-me constatar que se trata 

de um grupo de alunos interessados, com uma boa postura na sala de aula e com um 

bom nível de língua quer escrito, quer oral. Havia, contudo, um grupo mais pequeno de 

alunos que apresentava uma notória falta de pré-requisitos. A grande maioria gostava 

muito da Língua Inglesa e reconhecia que a sua aprendizagem é uma mais-valia para o 

futuro. Uma boa parte quer seguir o ensino superior e há um pequeno grupo, que após 

terminar o 12.º ano, pretende estudar fora do país. Com exceção de um aluno, era raro 

haver alunos a faltar nesta turma. Mostraram total domínio dos conteúdos deste módulo, 
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de tal forma que tudo foi revisto num número de aulas recorde. Perante a situação, 

propus-lhes uma apresentação oral em pares sobre um tema à escolha. Fizeram as 

pesquisas e realizaram o trabalho em sala de aula. Todos os grupos apresentaram os 

trabalhos à turma e apenas dois pares revelaram dificuldades em o fazer. No teste que 

avaliou este módulo (novembro 2018), 9 alunos ficaram abaixo dos 10 valores, mas 11 

alunos tiveram notas superiores a 15 valores. 

10.º GPSI (B): De acordo com o Projeto Curricular de Turma, a turma era constituída 

por 24 alunos do sexo masculino com uma média de idades de 16 anos. Quinze alunos 

já reprovaram em anos anteriores. No trabalho desenvolvido no decorrer do módulo 1, 

facilmente constatei que existiam poucos alunos com um bom nível de língua e a grande 

maioria apresentava lacunas bastante básicas ao nível das principais competências. 

Olhavam para o Inglês como uma disciplina muito difícil, mas também admitiam que 

não eram alunos de estudar. Aliás, raramente o faziam. Eram, no global, pouco 

empenhados, com poucos objetivos e com uma postura algo displicente na sala de aula. 

A sua participação oral na língua estrangeira era praticamente nula e quando o faziam 

era de forma muito desordenada. A turma pautava-se também por um problema de 

absentismo, uma vez que era rara a aula em que todos os alunos estavam presentes. 

Tinham dificuldade em trabalhar em grupo e era evidente que esta competência não foi 

trabalhada nos anos transatos. O trabalho de pares decorria de forma mais ordeira. No 

teste que avaliou este módulo (novembro 2018), nove alunos ficaram abaixo dos 10 

valores e apenas 4 alunos tiveram notas superiores a 15 valores. 

10.º TGEI: O Projeto Curricular de Turma mostra que este grupo turma é constituído 

por 26 alunos do sexo masculino, com uma média de idades de 17 anos. Vinte e um 

alunos já reprovaram em anos anteriores. No decorrer do trabalho que com eles 

desenvolvi no módulo 1 da disciplina, verifiquei que era uma turma com imensas 

dificuldades a Inglês e para quem estes conteúdos de revisão pareciam estar a surgir 

pela primeira vez. Havia um grupo de alunos que era incapaz de escrever um pequeno 

texto sobre si ou responder às perguntas básicas “How old are you?”; “Where do you 

come from?”; “What is your favourite subject?”. A tudo isto se juntava um enorme 

problema de absentismo que se tem vindo a agravar. Eram desinteressados, pouco 
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aplicados, displicentes em muitos momentos. Nem sempre traziam o material básico 

para a sala de aula e tinham dificuldades em trabalhar até em pares. O seu desinteresse 

levava a que nada lhes agradasse e os conteúdos demorassem a ser lecionados, 

trabalhados e interiorizados. No teste que avaliou este módulo (novembro 2018), onze 

alunos ficaram abaixo dos 10 valores e apenas 3 alunos tiveram notas superiores a 15 

valores. 

Analisado o perfil das turmas, decidi que não iria desenvolver este projeto no 10.º GPSI 

(A), dado que me parecia uma turma bastante razoável, com um nível de língua muito 

aceitável e onde seria possível trabalhar os casos mais difíceis com alguma facilidade. O 

grande desafio estava nas outras duas turmas. Optei então por desenvolver esta 

investigação-ação no 10.ºGPSI (B) por três motivos: 

• A taxa de absentismo nesta turma era bastante inferior comparativamente com a 

do 10.º TGEI. Reduzia assim o risco de enviesar alguns resultados pela 

permanente ausência dos alunos; 

• A turma 10.º GPSI (B) fugia ao “padrão” das turmas do curso de Gestão e 

Programação de Sistemas de Informação. Esse padrão (alunos interessados, com 

um bom nível de língua e vontade de prosseguir estudos) era cumprido pela 

turma A deste mesmo curso e que anteriormente já foi descrita. Seria 

interessante perceber se, com novas estratégias se podia, ou não, aproximá-la do 

padrão a que nós, professores, fomos associando os alunos deste curso. 

• Foram-me atribuídas 3 horas de aulas no horário, ao passo que na turma de 

TGEI iniciei o ano com apenas 2 horas semanais. Feita a projeção do ano letivo, 

tudo indicava que terminaria as aulas na turma GPSI (B) no final do 2.º período, 

momento ideal para analisar dados e chegar a conclusões. A turma de TGEI 

continuaria com aulas até final do 3.º período. 

Escolhida a turma, iniciei o meu projeto de investigação com os alunos através da 

aplicação de um questionário (anexo 1) cujos resultados se revelaram muito úteis e 

expressivos. Este questionário tinha um conjunto de perguntas de caráter mais geral 

como a idade, se tiveram aulas de Inglês no 1.º ciclo, o ano que frequentaram no ano 

letivo anterior, se já tiveram, ou não, alguma negativa a Inglês. Os alunos foram 
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também questionados em resposta aberta sobre as razões do seu sucesso/ insucesso a 

Inglês. Foi-lhes depois pedido que identificassem as áreas onde tinham mais 

dificuldades e que indicassem a frequência com que estudam Inglês. Por último, e 

novamente em resposta aberta, foram auscultados sobre estratégias que gostassem de 

ver implementadas neste ano letivo na aula de língua estrangeira. 

Através da análise dos resultados do questionário (Anexo 2) percebeu-se que, apesar de 

terem iniciado a aprendizagem da língua inglesa no 1.º ciclo (20 alunos), a maioria 

revela dificuldades à disciplina. Quinze deles já tiveram mesmo uma nota negativa a 

esta disciplina no decorrer do seu percurso escolar, seis dos quais no 9.º ano. Assumem 

como principais razões para o seu insucesso a falta de estudo (8) e de pré-requisitos (5). 

Onze alunos admitem que raramente estudam Inglês e oito dizem mesmo que nunca o 

fazem. Aqueles que revelam mais facilidade com a língua atribuem-no aos filmes e 

séries que veem (6), ao estudo (5), aos jogos online (4) e à atenção que prestam nas 

aulas (4). Quando lhes é perguntado em que áreas sentem mais dificuldade, a resposta é 

avassaladora. Dezasseis alunos referem a gramática e doze a escrita. As áreas onde 

revelam menos dificuldade são a leitura e o listening. Catorze alunos consideram o 

Inglês uma língua desafiante, seis alunos fácil e quatro consideram-na difícil. No que 

diz respeito à forma como gostariam de aprender este ano, treze alunos sugeriram que 

essa aprendizagem fosse feita através de jogos, seis através de visitas de estudo e quatro 

através de trabalhos de grupo.  

A partir da análise destes inquéritos isolei a gramática como a área onde deveria investir 

os meus esforços. Não podia descurar, obviamente, a sugestão de treze alunos que 

referem os jogos como estratégias a apostar neste ano letivo. Unir gramática e jogos 

poderia ser uma boa opção, mas não podia esquecer que esta turma revelou uma grande 

falta de pré-requisitos e dificuldades assumidas na língua, logo a abordagem teria que 

ser bem pensada e estruturada. Comecei a formular hipóteses, fui auscultando os alunos, 

ainda que informalmente, consultei literatura sobre os temas e defini que deveria 

orientar o meu projeto de Investigação-Ação, a partir da seguinte questão: Como é que 

os jogos/ atividades lúdicas podem efetivamente contribuir para um trabalho de 

remediação da língua estrangeira com jovens adultos em cursos profissionais? 
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Capítulo 5. – Ciclo 1: Implementação dos jogos como trabalho 

de remediação de conteúdos gramaticais 

Neste capítulo irei descrever pormenorizadamente os três jogos que desenvolvi com o 

intuito de fazer um trabalho de remediação sobre três temas gramaticais: o passado 

simples, os verbos modais e o comparativo e superlativo de superioridade, todos eles 

abordados no decorrer do módulo 2 da disciplina: Um Mundo de Muitas Línguas. Os 

alunos já tinham estado em contacto com todos estes itens gramaticais em anos 

anteriores e nas aulas que precederam cada jogo, logo estes surgem realmente como 

atividades de remediação. Mostrarei as primeiras impressões que recolhi através do 

preenchimento de uma grelha de observação imediatamente após o fim da atividade, 

bem como uma reflexão escrita realizada após a atividade de continuação, para que 

houvesse o distanciamento de tempo necessário que permitisse uma correta avaliação da 

situação. Por último, analisarei o resultado dos inquéritos passados aos alunos no final 

de cada jogo. 

À exceção do jogo 1 que foi adaptado de um jogo da internet, conforme referenciado no 

Anexo 3, todos os outros cinco jogos foram por mim criados de raiz utilizando em três 

deles ferramentas informáticas existentes e de conhecimento geral para a maioria dos 

professores. 

A opção por presentear em dois jogos os alunos com pequenos chocolates pretendeu 

apenas ser um fator de motivação (no primeiro jogo) e de compensação por todo o 

empenho (no último jogo). Não se pretendeu gerar um ambiente competitivo, uma vez 

que todos estes jogos foram estruturados para fomentar o desafio e não a competição. 

Foi este o princípio que também norteou as atividades de follow-up. Sempre que era 

necessário escolher uma destas atividades para servir de exemplo ou ser novamente 

trabalhada, o critério em uso foi a correção linguística e a riqueza de conteúdo. As 

atividades foram sempre corrigidas e individualmente analisadas em cada grupo, nunca 

tendo sido atribuída qualquer nota, uma vez que esse não era o seu objetivo. Estes jogos 

tiveram sempre como finalidade um trabalho de remediação e não a atribuição de uma 

classificação. 
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5.1. – Jogo 1: The Message Wall 

O primeiro jogo (anexo 3) decorreu no dia 29 de novembro de 2018, numa aula de 50 

minutos. A turma foi dividida em dois grupos, previamente pensados pela professora, 

tendo em conta o conhecimento que já tinha dos alunos, bem como algumas questões 

comportamentais. Faltaram a esta aula cinco alunos, o que levou a reajustamentos de 

última da hora. Um grupo ficou com dez alunos, ao passo que o outro ficou apenas com 

nove alunos (Equipas A e B). Estes dois grupos ficaram obviamente separados em dois 

pontos diferentes da sala, embora a distância entre eles não fosse a desejável, uma vez 

que estamos a falar de uma sala com cerca de 42 m2.  

Os alunos receberam 10 post-it (e não os 12 inicialmente pensados devido às faltas dos 

colegas) e foi-lhes explicado que cada grupo teria que escrever nos post-it verbos no 

infinitivo. Havia apenas duas regras obrigatórias: não poderia haver verbos repetidos no 

grupo e teria que existir um número igual de verbos regulares e irregulares. A intenção 

era fazê-los comunicar sem, contudo, deixar que os membros do outro grupo se 

apercebessem das suas intenções. Nesta altura, foi permitido aos alunos consultar a lista 

de verbos irregulares.  

Terminada esta etapa, um aluno da equipa A vem ao quadro e coloca o post-it com o 

verbo, dizendo-o no infinitivo. A equipa B tem um minuto para construir uma frase com 

sentido, mas que tenha esse verbo no passado simples. Se a frase estiver correta, a 

equipa ganha um ponto. Se tal não acontecer, nenhum ponto é atribuído (figura 2). Este 

procedimento é depois repetido pela equipa B e assim sucessivamente até se esgotarem 

os post- it atribuídos a cada equipa. Todas as frases corretas foram anotadas pela 

professora com o intuito de utilizar o material produzido pelos alunos para a atividade 

de follow-up a realizar na aula seguinte e que consiste em criar uma história utilizando o 

maior número de frases produzidas pelos grupos na aula anterior. As frases erradas eram 

corrigidas pelo grande grupo. Na atividade de follow-up optei por formar grupos de três 

alunos, uma vez que me pareceu excessivo ter um grupo de dez alunos para uma 

atividade de escrita. O grupo que utilizasse mais frases e fosse mais criativo ganharia o 

prémio (bombons). A atividade de follow-up foi aplicada em todos os jogos deste ciclo. 
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Figura 3: Primeiros momentos da atividade “The Message Wall” 

 

No final, em tom mais informal, os alunos foram questionados sobre o jogo, se tinham 

ou não gostado e sobre a sua utilidade. Apesar de dentro de uma das equipas se ter 

gerado algum conflito, a atividade foi do agrado dos alunos. 

Grelha de observação da aula (anexo 4): Na minha grelha de observação de aula, 

preenchida imediatamente após o seu fim, acabei também por fazer referência a esse 

entusiasmo dos alunos, mas também às dificuldades que traz a falta de espaço, bem 

como o problema que foi para alguns trabalhar em equipa. 

Refexão: O jogo decorreu da forma esperada e acabou por ser revelador das 

dificuldades de alguns alunos quando confrontados com conteúdos que há muito deviam 

estar assimilados. 

A organização da sala foi algo confusa. Contudo, penso que se deveu ao facto de ser o 

primeiro jogo e da próxima vez tudo correrá melhor. De qualquer forma, há que levar 

em conta o tempo necessário para tal.  

Formaram-se grupos de 9 e 10 alunos e a sala ficou algo congestionada com estes dois 

grandes grupos. Um espaço maior onde todos os alunos se pudessem movimentar com 

mais facilidade teria feito a diferença (Figura 4). Contudo, esta foi a melhor sala que 

consegui. 
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No que diz respeito ao jogo, penso que os alunos gostaram da atividade. Não tenho 

certeza que tenham percebido as instruções na totalidade, mas após as duas primeiras 

jogadas tudo correu conforme era expectável. Numa próxima sessão, será proveitoso, 

mostrar-lhes primeiro um exemplo de como fazer. 

A única questão que se colocou foi a falta de entreajuda da equipa A. Tive a 

preocupação de formar grupos heterogéneos e aqueles alunos com mais facilidade, 

acabaram por boicotar a atividade e mostraram-se pouco empenhados em ajudar a 

equipa que tanto precisava da sua ajuda e que não teve qualquer problema em o referir 

no fim. Considero que não souberam lidar bem com a boa estratégia da outra equipa que 

optou (e muito bem) por escolher verbos mais difíceis que dificultassem a concretização 

da tarefa por parte da equipa A. Chegaram mesmo a zangar-se com isso!! Tiveram, na 

realidade, uma atitude pouco correta. Há muito que acho que determinados alunos têm 

muita dificuldade em trabalhar em equipa. Hoje, isso, mais uma vez se confirmou. É 

definitivamente necessário fomentar esta “soft skill”, imperiosa no século XXI. 

Apenas uma vez uma equipa (equipa A) não conseguiu realizar a tarefa no tempo 

estipulado (1 minuto). 

A equipa B funcionou como equipa: escolheram verbos difíceis, falaram baixo para não 

mostrar o jogo aos colegas fosse na escolha dos verbos, fosse na escolha da frase. 

Houve dois ou três alunos que se destacaram uma vez que quiseram escrever as frases 

por várias vezes. Contudo, e volto a referir, a dificuldade de movimentação na sala, 

acabou por ser inibitória para alguns deles. Mesmo assim, este grupo gostou muito da 

atividade e logo no final da aula pediu que os mantivesse juntos num próximo jogo. 
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Figura 4: Constrangimentos do espaço 

 

No que diz respeito à atividade de follow-up, esta decorreu de forma ordeira, mas em 

grupos mais pequenos. Optou-se por uma atividade de escrita, uma vez que esta 

competência também foi indicada pelos alunos nos inquéritos iniciais como sendo uma 

competência em que revelam alguma dificuldade. Existiu uma cooperação mais 

acentuada e os alunos esforçaram-se por produzir textos de alguma forma criativos, o 

que em alguns casos foi conseguido. 

 

5.2. –  Jogo 2:  Spinning the Wheel 

Este jogo (anexo 5) decorreu numa aula de 50 minutos no dia 13 de dezembro de 2018 e 

o seu principal objetivo era rever os verbos modais e produzir frases ilustrativas dos 

seus diferentes usos, conforme determinado pela roda. Desta vez, optei por diminuir o 

número de alunos por grupo e criaram-se seis equipas de quatro alunos cada. Contudo, 

faltaram três alunos, o que me obrigou a novos reajustes e a ter três equipas com três 

alunos. 

A roda foi previamente criada por mim na aplicação Classtools.Net1. Ao dar as 

instruções aos alunos, optei por mostrar mesmo um exemplo prático com a roda. Este 

                                                           
1 https://www.classtools.net/random-name-picker/14_iEPCQ9. 
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tipo de aplicações capta de imediato a atenção dos alunos (Figura 5). Isso é visível pela 

forma como reagem ao som, à imagem e como isso lhes incentiva a participação. Aos 

alunos foi então explicado que um elemento de cada grupo teria que vir ao computador 

dar a ordem para rodar a roda. Quando vissem o verbo modal e respetivo uso (e.g: could 

– future possibility), teriam que construir uma frase com o mínimo de sete palavras. 

Esta regra teve como intenção evitar as frases demasiado básicas.  

 

 

Figura 5: The Wheel 

 

Assim que tivessem a frase preparada, um elemento do grupo teria que se levantar e 

dizer “We can do it”. Só então a poderia partilhar com os restantes grupos. Se a frase 

fosse considerada correta, ganhariam um ponto. Foram introduzidas duas regras para 

tornar o jogo mais dinâmico: se as frases tivessem mais do que sete palavras, a equipa 

teria direito a um ponto extra por cada palavra (oito palavras = dois pontos/ dez palavras 

= quatro pontos) e se alguma das equipas dissesse a frase sem o seu elemento se 

levantar e dizer “We can do it!”, não só não teriam o ponto atribuído, como não 

poderiam participar na próxima ronda. Os alunos foram ainda informados que teriam 

que criar frases novas quando lhes saísse um verbo repetido. O registo das frases é feito 

pela professora para que não haja dúvidas quanto a possíveis repetições. 

Como atividade de follow-up, e uma vez que tínhamos anteriormente estado a estudar o 

tópico “Internet and cyberfriends”, foi-lhes pedido que criassem um panfleto, num 
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layout dado pela professora (anexo 6) a alertar os jovens para alguns perigos da internet. 

Para isso teriam que utilizar, no mínimo, quatro verbos modais.    

Após o fim do jogo e no habitual curto diálogo para avaliação da atividade, os alunos 

mostraram-se mais satisfeitos do que no jogo anterior. Acham mas fácil trabalhar em 

grupos mais pequenos e pediram o uso deste tipo de aplicações. 

Grelha de observação da aula (anexo 7): pareceu-me importante dar um exemplo 

prático do que era para fazer e não me ficar unicamente pela explicação teórica. Neste 

jogo foi tudo muito mais ordeiro, embora alguns alunos continuem a não aceitar bem o 

sucesso das outras equipas.  

Reflexão: Tendo em conta que nesta aula tive um bloco de duas horas com a turma, 

organizei a sala e comuniquei os grupos nos dez minutos finais da primeira hora, o que 

me permitiu iniciar de imediato o jogo no início da segunda hora. No decorrer da 1.ª 

hora, também fizemos uma ficha de trabalho sobre o que iria ser praticado no jogo: os 

verbos modais.  

Tudo correu de forma mais organizada e o facto dos grupos serem de 4 elementos muito 

contribuiu para isso, uma vez que criou menos confusão e permitiu mantê-los mais 

distantes uns dos outros (Figura 6). 

O jogo em si, correu muito bem. Os alunos perceberam bem as instruções e o jogo fluiu. 

As equipas funcionaram muito melhor do que no jogo anterior. Notou-se um maior 

espírito de entreajuda, embora tenha desta vez percebido que mesmo com 4 alunos, é 

inevitável que 1 ou 2 elementos sejam menos participativos e menos ativos.  

Ainda que tenha existido um ambiente menos crispado que no jogo anterior, alguns 

alunos continuam a ter dificuldade em lidar com o sucesso das outras equipas e, se 

preciso for, utilizam mesmo a batota. 

A atividade foi muito interessante e o facto de recompensar com pontos extra as frases 

com mais de 7 palavras funcionou muito bem, uma vez que da parte de alguns grupos 

houve um esforço claro por atingir esse objetivo. 

Apenas uma vez um grupo falhou o uso correto do verbo modal, o que foi de imediato 

identificado pelos outros grupos. 
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Mais uma vez, os alunos mostraram-se muito entusiasmados no decorrer da atividade. 

No que diz respeito ao fator motivacional, esta estratégia funciona em pleno. 

 

 

Figura 6: Grupos mais pequenos favorecem a participação dos alunos 

 

5.3. – Jogo 3: Kahoot 

O Kahoot (anexo 8) decorreu numa aula de 50 minutos no dia 16 de janeiro de 2019. O 

principal objetivo era levar os alunos a consolidar o comparativo e superlativo de 

superioridade, utilizando uma ferramenta digital conforme haviam pedido. Uma vez que 

apenas um dispositivo móvel poderia ser utilizado por grupo, optei por criar oito grupos 

de três elementos cada para que todos pudessem ter acesso ao telemóvel e participar na 

escolha da opção correta. Mais uma vez, tiveram que se fazer reajustes, dado que 

faltaram quatro alunos à aula. Jogaram então sete grupos, um dos quais apenas com dois 

elementos.  

Foi explicado aos alunos que iriam jogar um Kahoot e como deveriam fazer o registo no 

seu telemóvel2
. Curiosamente, detetei que era a primeira vez que a grande maioria 

destes alunos iria trabalhar com esta aplicação. Cada turma registou-se com um 

                                                           
2 https://create.kahoot.it/share/comparative-and-superlative/1d84f8fc-3998-4a4d-9db0-4a5dff33bf31 
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nickname adequado e preparou-se para responder a vinte perguntas, tendo vinte 

segundos para cada uma (Figura 7). 

 

Figura 7: Kahoot 

 

A atividade de follow-up consistiu na criação de um Kahoot por cada grupo. Os alunos 

receberam uma ficha informativa (anexo 9) com dados para serem trabalhados. Criaram 

então o seu Kahoot. Os dois melhores foram eleitos pela professora, corrigidos e 

partilhados com a turma que teve hipótese de os jogar. 

Grelha de observação da aula (anexo 10): o desenrolar do jogo correu muito bem. Os 

alunos gostaram claramente da atividade e estiveram muito concentrados na sua 

realização. Foi pena um grupo ter perdido a ligação à internet por alguns momentos. 

Reflexão: Este foi claramente o jogo de que os alunos mais gostaram até ao momento e 

isso deve-se ao uso das tecnologias na sala de aula e à interação que criam com elas. 

Inicialmente formei 8 grupos de 3 alunos cada. No entanto, as faltas de 4 alunos 

levaram-me a ter que fazer uma reformulação – fiquei com 6 grupos de 3 alunos e um 

grupo com 2 alunos. 

Explicado que lhes foi como jogar o Kahoot, instalou-se o entusiasmo com o registo nos 

telemóveis. O jogo decorreu de forma muito ordeira e até mesmo um grupo que perdeu 
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por alguns momentos a ligação à internet, não se deu por vencido e levou o jogo até ao 

fim, mesmo sabendo que já não poderia ganhar, uma vez que falhou algumas perguntas.  

Os resultados até foram bastante positivos. O melhor grupo alcançou 18 perguntas 

corretas em 20, e o grupo com desempenho menos conseguido (o que perdeu a ligação à 

internet) conseguiu 12 respostas certas. A aplicação fornece-nos um pequeno relatório 

(anexo 11) que mostrou que existiram 79, 41% de respostas corretas e 20.59% de 

respostas incorretas. Todos os grupos (100%) confirmaram terem aprendido alguma 

coisa com a realização deste jogo e 80% recomendá-lo-ia. 

Foi muito bom ver a evolução dos alunos no que diz respeito ao comportamento no 

jogo. Reduziram-se as clivagens entre eles e parece-me que estão a aprender a ter outra 

forma de estar. 

O importante é mesmo reter que estiveram bastante motivados na execução do jogo, 

colaboraram entre si e que a introdução deste tipo de aplicações pode fazer a diferença. 

Na atividade de follow-up, foi pedido aos alunos que criassem um Kahoot, com um 

mínimo de 10 perguntas, para utilização do comparativo/ superlativo de superioridade. 

Distribui-lhes uma ficha informativa com diversos dados estatísticos para que pudessem 

criar opções quer no comparativo quer no superlativo. Primeiramente, realizaram a 

atividade numa folha de papel, o jogo foi por mim corrigido, devolvido, e só depois 

criaram a aplicação a que me deram acesso através do pin fornecido pelo Kahoot. Os 

dois melhores Kahoot tiveram a oportunidade de ver o seu jogo praticado por toda a 

turma. 

 

5.4. – Resultados dos inquéritos aplicados (ciclo 1) 

No final de cada jogo foi aplicado sempre o mesmo inquérito (anexo 12) que permitiu 

aferir o impacto desse jogo sobre os alunos. Os discentes foram inquiridos sobre a 

forma como as instruções foram dadas, sobre a sua participação no jogo e sobre a 

utilidade do mesmo para a prática gramatical. Tiveram ainda que dar a sua opinião 

relativamente ao jogo, assumir se gostavam ou não de repetir atividades deste género e 

classificar a aula no cômputo geral. Os inquéritos foram sempre anónimos e os 

resultados obtidos foram os seguintes (anexo 13):  
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A grande maioria dos alunos considera que as instruções foram bem dadas e à medida 

que os jogos foram decorrendo, essa percentagem aumentou (84,2% no primeiro jogo, 

95,2% no segundo e 100% no terceiro). Atente-se ao facto de ter havido um aumento 

exponencial de 11% nesta afirmação do primeiro para o segundo jogo, precisamente 

aquele em que as instruções foram dadas recorrendo a um exemplo prático com a 

própria aplicação. Este pormenor não tinha acontecido no primeiro jogo em que as 

instruções foram calmamente dadas passo a passo, mas sem recurso ao exemplo. Esta 

ideia é corroborada pela segunda pergunta, uma vez que nesse jogo 85,8% dos alunos 

iniciaram-no sem qualquer dúvida, ao passo que no primeiro jogo apenas 79,9% 

confirmaram esta posição. É aqui evidente a importância de recorrer ao exemplo para 

que os alunos se sintam confiantes na realização do jogo. Este valor voltou a baixar para 

os 75% no jogo do Kahoot. Aqui também não houve uma demonstração prática porque 

isso implicava iniciar o jogo, mas também por um excesso de confiança da minha parte, 

uma vez que acreditava que a maioria já conhecia esta aplicação, o que não se verificou. 

No que diz respeito à utilidade dos jogos para a prática gramatical, a resposta foi de 

100% nos três jogos, o que revela a valorização dos alunos por esta nova abordagem. 

Interessante é também ver a evolução que houve na sua participação nos jogos. No 

primeiro jogo, 78,9% dos alunos afirmou ter tido uma participação ativa na sua 

realização. Este número tem uma tímida subida para 81% no segundo jogo (Spinning 

the Wheel), mas chega aos 100% no último jogo deste ciclo (Kahoot). Estes dados 

corroboram o que foi por mim percecionado e registado nas reflexões anteriores, isto é, 

existiram realmente alguns problemas nos dois grupos no primeiro jogo, embora estes 

se tenham vindo a esbater à medida que o tamanho das equipas diminuía. Quando foi 

pedido aos alunos que classificassem as atividades como “interessantes”, “úteis”, 

“irrelevantes” e “aborrecidas”, a maioria considerou o Kahoot como a atividade mais 

interessante, mas a menos útil. O jogo mais útil para eles foi mesmo “The Message 

Wall” para revisão do passado simples e que foi a atividade neste ciclo que implicou 

mais movimento e também mais produção escrita (criação de uma história), dois 

indicativos a levar em conta. Os jogos a que esteve associada alguma produção escrita 

mais elaborada (The Message Wall e Spinning the Wheel) são, assim, aqueles aos quais 
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os alunos reconhecem mais utilidade (89,5% e 71,4%). As opiniões negativas dos 

alunos relativamente a estas atividades lúdicas são residuais (5,3%) e já nem sequer 

existiram no terceiro jogo. Quando questionados sobre a vontade de repetir este tipo de 

atividades, uma média de 90% disseram que sim nos dois primeiros jogos, valor que 

subiu para os 95% no último. À medida que as aulas dos jogos foram decorrendo, os 

alunos foram-se mostrando mais entusiasmados. No cômputo geral foi-lhes pedido que 

classificassem a aula de 1 a 10, sendo 1 uma má aula e 10 uma aula muito boa. Se no 

primeiro e segundo jogo ainda existiu um aluno que atribuiu à aula a nota média (5), no 

terceiro jogo isso já não aconteceu. As notas iguais ou superiores a 8 (na escala de 1 a 

10) perfazem os 73.6% no primeiro jogo, 67,5% no segundo e 90% no último jogo. Em 

nenhum das aulas foi atribuída uma classificação negativa. 

Considero que foi extremamente importante a aplicação destes inquéritos uma vez que 

permitiu corroborar algumas das conclusões a que tinha chegado nas minhas 

observações imediatas das aulas, bem como nas reflexões realizadas a posteriori. 

Assim, há que reter e procurar comprovar no próximo ciclo: 

 A importância das aplicações informáticas/ novas tecnologias para os alunos de 

hoje;  

 A influência que o tamanho dos grupos tem na participação dos alunos e na 

concretização dos objetivos; 

 A introdução de alguma dinâmica (movimento) na execução do jogo como 

factor de motivação para a sua realização; 

 A produção escrita/ oral como elementos de verdadeira aplicação do que está a 

ser trabalhado; 

 O resultado das atividades de follow-up como momento de concretização do que 

foi aprendido; 

 O efeito dos constrangimentos de espaço; 
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Capítulo 6. – Ciclo 2: Implementação dos jogos como trabalho 

de remediação de conteúdos gramaticais 

O segundo ciclo tem como principal objetivo consolidar as práticas anteriormente 

iniciadas, tentando, dentro do possível, proceder a alguns reajustamentos resultantes da 

análise dos primeiros dados do primeiro ciclo e anteriormente explanados. Este ciclo 

decorreu durante o módulo três da disciplina, O Mundo Tecnológico. Irei aqui descrever 

detalhadamente os três jogos realizados neste ciclo e que foram utilizados como 

trabalho de remediação para os nomes contáveis e não contáveis e quantificadores e 

para as orações condicionais. No último jogo, e condicionada pelo final do módulo e 

pelas aulas deste ano letivo, optei por realizar um jogo de revisão que abrangesse todos 

os tópicos gramaticais estudados até ao momento, servindo o mesmo como estratégia de 

revisão para o teste de avaliação. Apresentarei as conclusões das observações de aula, 

bem como o resultado das reflexões. Analisarei também comparativamente os 

resultados dos inquéritos aplicados aos alunos no final de cada jogo. 

Tendo em conta os dados do primeiro ciclo, voltei a utilizar uma aplicação informática, 

utilizei o dinamismo/ movimento em alguns momentos dos jogos e, sempre que 

possível, pedi aos alunos alguma produção escrita ou oral no decorrer dos mesmos. 

Todos os jogos, com exceção do último, tiveram as respetivas atividades de 

continuação. 

 

6.1. – Jogo 4: Baamboozle 

Este jogo (anexo 14) decorreu no dia 21 de fevereiro de 2019 numa aula de 50 minutos. 

Uma vez que a própria aplicação só permite a existência de quatro equipas, 

forçosamente planifiquei a atividade para quatro equipas de seis alunos cada. Mais uma 

vez, quatro alunos faltaram, logo as equipas ficaram com cinco alunos cada. Projetei a 

aplicação no quadro3 e expliquei aos alunos que cada grupo teria que escolher um 

número dos vinte e quatro expostos e responder à pergunta que depois surgiria. Foi-lhes 

explicado que todos devem contribuir, mas que o porta-voz não poderá ser repetido. 

                                                           
3 https://www.baamboozle.com/game/18843 (classic mode) 
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Pretende-se com esta regra que todos os alunos tenham a hipótese de participar. Se os 

alunos se limitarem a responder, preenchendo o espaço em falta, não lhes será atribuído 

o ponto. Terão, por isso, que obrigatoriamente dizer a frase completa. Nos números em 

que lhes for pedida uma tradução, só lhes será atribuído o ponto se a tradução estiver 

completamente certa. Atente-se que comparativamente com o Kahoot este jogo não 

oferece escolhas múltiplas para as respostas. Os alunos têm que completar espaços, mas 

sem terem qualquer opção, isto é, têm que utilizar os seus conhecimentos prévios 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8: Baamboozle 

 

Aquando da explicação, não foi dito aos alunos que o Baamboozle lhes reserva algumas 

surpresas como bónus de pontos, poderem jogar duas vezes seguidas, mas também a 

perda de pontos para outras equipas ou até a perda total de pontos, entre outras 

“partidas”. Cada equipa atirou o dado e a que obteve mais pontos foi a que iniciou o 

jogo. (Figura 9) 
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Figura 9: “Recompensas” e “Penalizações” no Baamboozle 

 

Na atividade de follow-up, optei por criar equipas de três elementos porque considero 

que desta forma a atividade de escrita se torna mais proveitosa para todos. Aos alunos 

foi distribuída uma lista de compras (anexo 15) na qual se teriam que basear para 

escrever um diálogo. Este diálogo teria que ter um mínimo de 120 palavras, fazer 

referência a, pelo menos, quatro quantificadores/ contentores e também, no mínimo, três 

falas para cada uma das personagens apresentadas. Há oito listas diferentes e os alunos 

são informados que a criatividade será uma competência bastante valorizada na 

avaliação deste trabalho. 

Grelha de observação da aula (Anexo 16): foi claro o entusiasmo dos alunos neste 

jogo. Foi nitidamente o jogo que mais os entusiasmou e a prestação deles na resolução 

das questões foi muitíssimo satisfatória. Não houve qualquer tipo de conflito entre as 

quatro equipas. 

Reflexão: Este jogo foi a diversão total e houve um claro esforço das diversas equipas 

em colaborarem para chegarem à resposta correta. 

Mais uma vez a falta de 4 alunos, levou-me a reformulações de última hora e por isso as 

4 equipas ficaram com 5 elementos cada. O facto de ter introduzido a regra de que o 

“speaker” não poderia ser repetido, levou a que todos participassem ativamente no jogo 
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e o facto de terem que reproduzir todo o enunciado levou a que pudesse finalmente 

ouvir alguns alunos, para quem falar é realmente um desafio. 

O Baamboozlee com os prémios e castigos que vai introduzindo pelo meio, torna-se 

desafiante e emotivo captando mesmo a atenção dos alunos. A opção pelos 45 segundos 

para responderem pareceu-me acertada, uma vez que lhes deu tempo suficiente para 

conversarem entre si em busca da melhor opção. 

O ambiente foi muito agradável, embora ver os outros a perder, continua a ser um 

motivo de satisfação para muitos. Sinceramente, começo a achar que é este toque de 

competitividade que os faz gostar desta atividade. Pela primeira vez, no final de um 

jogo, pediram para o repetir porque gostaram realmente muito. Não pode haver maior 

satisfação! Foi uma atividade muitíssimo bem conseguida e o uso deste tipo de 

aplicações é mesmo uma mais-valia para esta geração! 

Todas as equipas cumpriram a atividade de follow-up de acordo com o que lhes foi 

pedido. Houve diálogos criativos, outros bastante mais básicos, mas começa a existir 

alguma produção escrita mais relevante. 

 

6.2. – Jogo 5: When the Bell Rings 

Este jogo (Anexo 17) foi realizado no dia 12 de março de 2019, numa aula de 50 

minutos. Planifiquei o jogo para ser jogado por cinco equipas de três alunos e duas 

equipas de quatro alunos, uma vez que já sabia da ausência de um aluno que se encontra 

de atestado médico até final do ano letivo. Fui obrigada a proceder a novos reajustes, 

dado que estiveram presentes na aula apenas dezoito alunos. Como consequência, 

criaram-se seis equipas de três alunos cada. Já por várias vezes que utilizei a atividade 

dos “dilemas morais” para praticar as orações condicionais. Habitualmente é uma 

atividade de que os alunos gostam e onde participam bastante bem. Decidi adaptá-la e 

fazer dela um jogo com as componentes que já havia identificado como sendo 

essenciais para este projeto, nomeadamente a introdução de algum dinamismo e a 

produção de uma frase escrita para cada situação que teria depois que ser comunicada 

oralmente.  
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Aos alunos foi explicado que hoje iriam fazer a consolidação dos dois últimos temas de 

gramática estudados: as orações condicionais (tipos 1 e 2). Uma vez qua a última aula 

tinha sido há uma semana atrás, todos tiveram 5 minutos para consultar caderno e fichas 

de trabalho para poderem fazer uma pequena revisão. Findo este passo, e formados os 

grupos, a professora explicou que iriam ser projetados no quadro um conjunto de 

dilemas morais (um de cada vez) que deveriam ser resolvidos pelos alunos (anexo 18). 

Aqui deveriam ter atenção ao tipo de oração condicional que iriam usar, uma vez que 

ambas estavam misturadas (Figura 10). 

 

Figura 10: Um dilema moral 

 

Assim que vissem o dilema moral, deveriam trocar ideias dentro do grupo e chegar a 

uma conclusão que deveria ficar registada na ficha de trabalho (anexo 19) previamente 

distribuída pela professora. Após este passo, o porta-voz do grupo tem que tocar na 

campainha (Figura 11) que está colocada numa mesa na frente da sala e só depois de ter 

feito isto, pode dizer a frase que têm para apresentar.  
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Figura 11: The Bell 

 

O porta-voz terá que ser um aluno diferente da próxima vez, dando assim possibilidade 

a todos de participarem. Se a frase for considerada correta pela professora, são 

atribuídos ao grupo três pontos. Como recompensa, o porta-voz do grupo vai ter 

hipótese de marcar um cesto numa tabela de basquetebol colocada na sala (Figura 12). 

Se acertar, a sua equipa recebe mais dois pontos. Se falhar, permanece com os três 

pontos ganhos por ter resolvido corretamente o dilema moral. Com esta regra, pretende-

se também diminuir a hipótese de haver empates no fim do jogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: O cesto de basquetebol 
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Este é o procedimento a seguir nos dez dilemas morais apresentados. Se, eventualmente, 

o jogo ficar demasiado longo, os dilemas morais serão reduzidos para oito. Como forma 

de facilitar a execução do jogo por parte dos alunos, a professora irá realizar o primeiro 

exemplo.  

Como atividade de follow-up cada grupo irá receber um cartão com um dos dilemas 

morais anteriormente apresentados e terá que desenvolver uma história à volta dele. A 

única regra existente é que terão que utilizar, no mínimo, duas orações condicionais. 

 

Grelha de observação da aula (anexo 20): mais uma vez os alunos estiveram 

entusiasmados na realização da atividade e cumpriram com as regras estipuladas. Foi 

possível realizar os 10 dilemas morais previamente definidos e os diferentes grupos 

mostraram-se realmente empenhados na produção de frases relevantes para o dilema 

proposto, o que muito me agradou. 

Reflexão: Foi uma agradável surpresa, este jogo. Confesso que estava com algum receio 

porque implicava a construção de frases num curto espaço de tempo e aplicando as 

regras gramaticais das orações condicionais, o que nem sempre é fácil. Os alunos 

estiveram à altura do que lhes foi pedido e tenho certeza de que gostaram da atividade. 

Como habitual, faltaram 5 alunos, o que me levou a ter que refazer os grupos 

novamente, ficando assim 6 grupos de 3 elementos cada. 

O facto de lhes ter mostrado um exemplo e lhes ter explicado a importância de verem 

qual a oração condicional a usar, contribuiu e muito para o sucesso do jogo. Acho 

mesmo que não existiam dúvidas no início.  

Quando o jogo começou, era vê-los a tentar ser os mais rápidos para tocar na campainha 

e dizer a frase. Aqui está o primeiro senão. Devido à falta de espaço alguns grupos 

estavam mais perto da campainha. Quando me apercebi que tal poderia ser uma 

vantagem, redobrei a atenção e permiti que o primeiro a se levantar tivesse o direito de 

resposta. Uma outra “estratégia” que tive que anular foi a reformulação da frase “If I do 

this…/ If I did that…”. A partir do momento em que percebi que era este o caminho que 

estavam a seguir, exigi uma reformulação devida da frase.  
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A introdução da parte do basquete agradou muito os alunos. Marcar um cesto era a 

euforia total, o que não é de espantar numa turma só de rapazes. 

O facto de obrigar a que não fosse sempre o mesmo aluno a responder, fez com que 

houvesse grande interação e quase todos tivessem um papel ativo. 

As frases produzidas pelos alunos agradaram-me bastante. Não sendo esta uma turma 

com um bom nível de língua, foi bastante satisfatório o resultado. 

Quando no final dos 10 dilemas morais, os alunos pediram mais, acho que fica provado 

o agrado com que realizaram a atividade. Aqui houve uma falha da minha parte, uma 

vez que previ não conseguir realizar os 10 dilemas, mas tal não aconteceu e poderia ter 

à vontade ter introduzido mais 3 ou 4. 

Na atividade de follow-up, na aula seguinte, os alunos cumpriram o que lhes foi pedido, 

apesar desta vez não terem sido tão criativos como de costume. Foram até muito 

sucintos na forma como resolveriam o dilema moral que lhes calhou. Apenas um grupo 

construi uma história à volta da questão. Os trabalhos foram por mim corrigidos, 

entregues e analisados em cada grupo individualmente. Continuo a achar importante a 

realização da atividade de escrita para consolidar estruturas e para perceberem que o 

jogo não é um momento estanque no decorrer do módulo.  

 

6.3. – Jogo 6: The Treasure Hunt 

Este jogo (anexo 21) realizou-se no dia 21 de março de 2019 numa aula de 50 minutos e 

pretendia ser um jogo de revisão dos conteúdos gramaticais estudados no decorrer do 

módulo 3: (futuro com will e going to; nomes contáveis, não contáveis e 

quantificadores, past perfect e orações condicionais). O aproximar do final do módulo e 

das aulas com esta turma, levou a que pela primeira vez não anexasse a este jogo uma 

atividade de follow-up. As aulas que me restavam seriam para uma última revisão, para 

o teste, para atividades de recuperação e avaliação final. O facto de ter mantido desde o 

início do ano três horas semanais com esta turma, fez com que terminasse as aulas 

precisamente no penúltimo dia do 2.º período, cumprindo-se assim as 75 horas de Inglês 

para este ano letivo. 
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Programei esta atividade para sete equipas de três alunos cada e uma equipa com dois 

elementos. Pela primeira vez, os 23 alunos que frequentam as aulas neste momento, 

estavam presentes. Foi-lhes explicado que iriam realizar uma espécie de Caça ao 

Tesouro, na qual só poderiam passar para a etapa seguinte quando a anterior estivesse 

completamente terminada. No final, a equipa vencedora poderia procurar “o tesouro”, 

previamente escondido por mim na sala de aula e distribui-lo pelos diferentes membros 

do grupo. Cada equipa receberia uma ficha de trabalho (anexo 22) com as tarefas a 

realizar. Essas tarefas deveriam ser realizadas, em conjunto, recolhendo os contributos 

de cada elemento do grupo. Terminada a tarefa, o porta-voz (que terá que ser diferente 

da próxima vez), traz a ficha à professora que a corrige. Se estiver tudo certo, recebe a 

próxima etapa e assim sucessivamente. Se houver algum erro, tem que voltar ao grupo e 

descobrir a solução. O jogo está programado para quatro etapas. Contudo, existe uma 

quinta para a eventualidade de algum grupo ser mais rápido. O vencedor será a equipa 

que terminar primeiro. Sendo este jogo, um jogo de revisão, os alunos podem consultar 

todo o material que têm à disposição.  

Grelha de observação (Anexo 23): os alunos estiveram, quase todos, empenhados e 

entusiasmados na realização do jogo. Pela observação que fui fazendo, estiveram 

comprometidos com as tarefas propostas. Houve apenas um problema na equipa de dois 

elementos que literalmente se zangaram um com o outro. Um dos alunos desistiu de 

realizar as tarefas que foram executadas apenas pelo outro aluno. Infelizmente, nenhum 

grupo conseguiu chegar ao final da tarefa quatro. Ganhou o grupo que a iniciou, mas 

não terminou. 

Reflexão: Este jogo pretendia ser um jogo de revisão, uma vez que o módulo se 

aproxima do fim e, para esta turma, também o final do ano à disciplina de Inglês. Pela 

primeira vez, estiveram na aula todos os alunos, logo não foram necessários os habituais 

“reajustes”.  

Senti os alunos muito focados e comprometidos com as tarefas e todos preocupados em 

contribuir para o sucesso do grupo. Consultavam o material das aulas porque lhes era 

permitido, mas também procuravam, em conjunto, chegar às respostas corretas. 

Ultrapassar etapas era o objetivo e todos estavam empenhados. Aquele “toque” de 
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competitividade que estes jogos trazem, torna-se um fator motivacional extra para 

muitos alunos e a existência do prémio final também contribui. Não fosse a zanga entre 

dois alunos e consequente desistência do jogo (recusaram-se mesmo em trabalhar um 

com o outro e quiseram fazer as tarefas individualmente) e esta aula teria sido um 

excelente exemplo de cooperação e de como trabalhar em equipa. No que diz respeito 

aos conteúdos, senti muito sinceramente, que já havia algum domínio por parte de um 

grande número de alunos. Os alunos não conseguiram realizar todas as tarefas, mas por 

culpa minha, dado que fui demasiado audaz no que lhes propus. 

A equipa vencedora teve direito a procurar o tesouro, e não deixa de ser curioso ver a 

importância que estes jovens adultos ainda dão ao facto de receberem um prémio, 

mesmo que simbólico (um saco de ovos de chocolate). 

Uma vez que estávamos perante um jogo de revisão e restavam apenas quatro aulas para 

o final do ano, desta vez não houve atividade de follow-up.  
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6.4. – Resultados dos inquéritos aplicados (Ciclo2) 

No final de cada jogo foi aplicado precisamente o mesmo inquérito (anexo 12) que se 

aplicou no final de cada jogo do 1.º ciclo de investigação. Mais uma vez os inquéritos 

foram anónimos e os resultados são os que se seguem (anexo 24). 

Os alunos continuam a achar que as instruções são bem dadas. É esta a opinião de todos 

os presentes nos três jogos realizados. No que diz respeito às dúvidas que tinham 

quando o jogo começou, 30% afirmou que as tinha no Baamboozle, 16,7% no When the 

Bell Rings e 17,4% no Treasure Hunt. Atente-se que, mais uma vez, o jogo que se 

iniciou com o exemplo prático, é aquele onde os alunos menos dúvidas têm (16,7%) e 

aqueles que mais dúvidas iniciais lhes trazem são precisamente as aplicações 

informáticas onde não é possível fazer uma demonstração. Isso aconteceu no jogo 

Kahoot do 1.º ciclo (25%) e agora no Baamboozle (30%). A turma continua a achar que 

estes jogos são úteis para a aprendizagem dos conteúdos gramaticais. Apenas o jogo 

When the Bell Rings para resolução dos dilemas morais utilizando as orações 

condicionais, não reuniu a unanimidade, ficando-se pelos 94,4%. Em relação à 

participação ativa no jogo, as aplicações informáticas são aqueles em que os alunos 

mais se revelam. Tal como no Kahoot do 1.º ciclo, também no Baamboozle, todos 

consideram terem participado ativamente. Nos jogos seguintes a não participação de 

forma ativa foi residual e situou-se nos 5,6% e 4,3% respetivamente. O interesse dos 

alunos pela atividade decresceu no decorrer dos 3 jogos. Mesmo assim, o valor mais 

baixo que é o do 3.º jogo atingiu os 73,9%. Tal como aconteceu no 1.º ciclo, a atividade 

que para eles é a mais interessante é, contudo, a menos útil. A totalidade dos alunos 

considerou o Baamboozle a atividade mais interessante (100%), mas a menos útil 

(45%). Estes valores corroboram o que aconteceu com o Kahoot: 85% considerou a 

atividade interessante, mas apenas 60% lhe reconheceu utilidade. Dos três jogos 

utilizados, o mais útil para a turma foi precisamente “When the bell rings” (55,6%), em 

que tinham que interpretar o enunciado do dilema moral e escrever uma solução para 

ele. Mais uma vez, estes dados vão de encontro ao que havia concluído no ciclo 1. As 

atividades que os alunos consideram mais úteis são precisamente aquelas que implicam 

alguma movimentação, neste caso levantarem-se, tocar a campainha e marcarem um 
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cesto, juntamente com alguma produção escrita, isto é, solucionarem o dilema moral 

aplicando as regras de gramática estudadas. A percentagem de alunos que considera as 

atividades irrelevantes e aborrecidas mantém-se residual e não me parece relevante 

(4,3%). Quando questionados sobre se gostariam de repetir este tipo de atividades, as 

respostas foram muito positivas: 95% e 94,4% nos dois primeiros jogos e 87% no 

terceiro jogo. Apenas dois alunos (8,69%) demonstraram a sua vontade em não repetir 

este tipo de atividades no final do terceiro jogo, mas penso sinceramente que foram os 

dois elementos que se zangaram no decorrer do jogo e acabaram por desistir. Muito 

provavelmente terá sido um desses alunos que classificou na última pergunta esta aula 

como “má”, o que nunca aconteceu no decorrer de todos os outros jogos. Avaliando as 

aulas no cômputo geral, as classificações continuam muito positivas. Tirando o aluno 

anteriormente referido, apenas 13% dos alunos classificaram como mediana a aula do 

terceiro jogo. A grande maioria das classificações continua a ser igual ou superior a 8 

(numa escala de 1 a 10). Na aula do primeiro jogo essa classificação atingiu os 100% e 

na aula do segundo jogo, 88,9%. No último jogo, essa classificação superior a 8, situou-

se nos 73,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

Conclusão  

Neste capítulo procurarei explanar as principais conclusões, devidamente 

fundamentadas, e a que fui chegando no decorrer dos últimos meses, com o intuito de 

dar resposta à pergunta que motivou esta Investigação-Ação: Como é que os jogos/ 

atividades lúdicas podem efetivamente contribuir para um trabalho de remediação da 

língua estrangeira com jovens adultos em cursos profissionais? 

Para isso apresentarei os dados do inquérito final, bem como uma análise comparativa 

dos resultados dos alunos no primeiro teste do ano letivo (antes da intervenção) e no 

último teste. Estes testes foram elaborados com o mesmo peso atribuído às suas 

diferentes componentes (compreensão do texto, uso da língua e produção escrita).   

No inquérito final (Anexo 25) foi pedido aos alunos que avaliassem catorze afirmações 

numa escala de 1 a 4 em que 1 significa “strongly disagree”; 2 indica “disagree”, ao 

passo que os valores 3 e 4 nos remetem para “agree” e “strongly agree”, respetivamente 

Os vinte e três alunos que frequentavam as aulas no final do 2.º período responderam ao 

inquérito. Dos resultados destes inquéritos (Anexo 26) conclui-se que os alunos foram 

perentórios em afirmar que: 

• Os jogos são divertidos (média de 3.5) 

• Os jogos são uma boa forma de aprender gramática (3.6) 

• Os jogos deviam ser realizados uma vez por semana (3.7) 

• As aulas de Inglês com jogos são muito mais interessantes (3.7) 

Corroborando estas ideias, rejeitam: 

• As aulas tradicionais e o trabalho com o livro e fichas de trabalho (1.3) 

• A ineficácia dos jogos na aprendizagem da gramática (1.5) 

• A não utilização de jogos na sala de aula (1) 

 

Todos os outros resultados foram bastante positivos. Os alunos consideram os jogos 

motivantes e agrada-lhes o seu lado competitivo (3.4). Afirmam que estão a pensar na 

gramática cada vez que têm que executar um jogo (3.1). Aliás, são mesmo de opinião 

que no final da aprendizagem de um qualquer item gramatical, deveria haver um jogo 
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sobre ele (3.4). Para a maioria, os jogos são relaxantes (3.2) e sentem-se agora mais 

motivados para a aprendizagem do Inglês (3.2). Atente-se que, ainda que sendo um 

resultado positivo, os alunos não tiveram uma posição tão expressiva no que diz 

respeito à eficácia das ferramentas informáticas na aprendizagem da gramática (3). Isto 

corrobora as conclusões que se aferiram da análise dos inquéritos que os alunos 

realizaram no final de cada jogo e que mostraram que apesar de serem os jogos de que 

mais gostaram, foram aqueles a que reconheceram menos utilidade. A resposta que 

menos consenso gerou foi a que estava relacionada com o tamanho dos grupos. Os 

alunos têm algumas incertezas (2.8) relativamente ao facto de equipas pequenas 

trabalharem melhor. A perceção dos alunos não vai de encontro à minha observação 

direta nas aulas, em que assumi que quanto mais pequeno fosse o grupo, mais 

facilmente trabalhavam e participavam na atividade proposta. 

É inequívoco o fator motivacional que estas atividades lúdicas têm nos alunos, na forma 

como estão na aula de Inglês, na forma como encaram a disciplina e estão dispostos a 

trabalhá-la porque há um envolvimento emocional no processo de aprendizagem. 

Percebi que se os alunos estão motivados, estão também recetivos a aprender mais, 

logo, os jogos funcionaram como uma alavanca para essa motivação. De Vries (1976), 

citado por Tomlinson and Masuhara (2009) atribuiu o sucesso dos seus jogos 

cooperativos “to the fact that they were unlike most games that are played as incidental 

time fillers.”(p. 5). Todos estes jogos foram devidamente integrados e 

consequentemente encarados como ferramentas de e para a aprendizagem, o que 

considero ter desempenhado um papel fundamental no seu sucesso. 

Analisando os resultados quantitativos dos testes, as conclusões são igualmente 

satisfatórias (Anexo 27). No primeiro teste, realizado em novembro de 2018, e antes da 

implementação desta investigação-ação, a percentagem total de resultados negativos foi 

39.3% e 60.7% de resultados positivos. No último teste do ano, realizado em março de 

2019 e após dois ciclos de investigação-ação, a percentagem de resultados negativos foi 

de 30.3%, ao passo que a percentagem de resultados positivos foi de 69.5%. Há assim 

uma diminuição dos resultados negativos em 8.8%, percentagem que reverteu, 

obviamente, em resultados positivos. 
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Se analisar mais detalhadamente os resultados (Anexo 28), verifica-se que houve um 

ligeiro aumento da média das classificações do primeiro para o terceiro teste, isto é 

passou-se de uma classificação média de 10.7 para 11.2. Há uma diminuição do desvio 

padrão que era de 3.2 no primeiro teste para 2.9 no terceiro teste. Daqui se conclui que 

há um aproximar de resultados na turma e consequente diminuição das discrepâncias 

inicialmente verificadas entre os diferentes alunos. Contudo, estas variações são 

realmente ligeiras, pelo que dados mais continuados no tempo seriam necessários para 

se aferirem resultados mais fiáveis. 

Limitações do Projeto de Investigação-Ação 

No desenvolvimento deste Projeto de Investigação-Ação existiram duas grandes 

limitações: o espaço e o tempo. Para que estes jogos sejam bem-sucedidos, têm 

definitivamente que ser realizados em espaços amplos. A sala onde sempre decorreram, 

apesar de ser a maior da escola, acabava por ser pequena para formar grupos e permitir 

a interação dos alunos e até a movimentação, nomeadamente nos jogos em que tal era 

exigido. O tempo também acaba por ser um fator limitativo, uma vez que cada módulo 

tem apenas 24 horas e nelas além da abordagem dos diversos conteúdos, e que são 

extensos, diversificação de atividades, é também necessário fazer avaliações de caráter 

mais formal.  

Os jogos não são de forma alguma, tempo perdido, mas a forma como os planifiquei 

para demorarem sempre cerca de 35/40 minutos, seguidos de uma aula em que os 

alunos realizariam uma atividade de escrita com eles relacionada, fez com que por 

exemplo, no módulo 3 não conseguisse cumprir o que está estipulado no programa da 

disciplina. Tal não foi motivo de preocupação para mim, uma vez que serei professora 

da turma no próximo ano letivo e colmatarei essa falha. Contudo, há que admitir que há 

um dispêndio maior de aulas para a sua realização, o que pode colidir com o 

cumprimento do que está estipulado nos programas.  

Não posso também deixar de referir a taxa de absentismo, fator que muito condiciona o 

sucesso e que nesta turma se foi agravando. Só houve um jogo, em que os grupos que 

inicialmente planeei, se mantiveram porque todos os elementos estavam presentes. Os 

professores têm, obviamente, que estar preparados para estas eventualidades, mas em 
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alguns casos, considero que afetou o desempenho de determinados grupos. A isto se 

junta o facto de limitada pelo tempo e pelas horas de cada módulo, ter apenas realizado 

seis jogos. Uma prática mais continuada poderia, eventualmente, levar a diferentes 

conclusões e até a diferentes resultados. Acredito que assim seria. Persiste também, e 

infelizmente, a falta de aplicação da maioria dos alunos da turma. Se a nível de 

comportamento e trabalho de aula, nunca causaram problemas, para a grande maioria, o 

fim da aula de Inglês marca também o fim da sua dedicação à disciplina. Continuam 

sem hábitos de estudo e trabalho em casa, logo a generalidade realiza um teste sem 

destinar algum do seu tempo ao estudo dos conteúdos aprendidos, o que determina, em 

absoluto, todos os resultados. Julgo que este fator desempenhou um papel 

preponderante nos resultados deste projeto de investigação-ação. Não querendo usá-lo 

como desculpa, tanto que a intervenção do professor para a sua redução é mínima, tenho 

vindo a pensar que um trabalho de fundo nesta variável poderá vir a fazer toda a 

diferença.  

Considerações finais 

Parece-me muito redutor e arriscado dizer que os jogos não potenciaram o desempenho 

dos alunos no que diz respeito à língua inglesa. Das observações que fiz nas aulas e que 

registei nas grelhas de observação e posteriores reflexões, fiz sempre referência ao facto 

de os alunos terem uma participação bastante pertinente e ajustada ao que lhes era 

pedido. Em nenhum jogo detetei dificuldade em usarem o que haviam aprendido. 

Cheguei mesmo a fazer referência ao facto de em duas ocasiões o seu desempenho me 

ter surpreendido de forma muito positiva.  

As atividades de escrita associadas a cada jogo, e onde o conteúdo de gramática tinha 

que ser obrigatoriamente aplicado, também foram bastante satisfatórias. Sem atingirem 

níveis de excelência, que não são caraterísticos desta turma, pautaram-se, mesmo assim, 

por resultados bastante razoáveis. Além disso, estiveram expostos a um input linguístico 

na segunda língua, devidamente contextualizado. Desenvolveram, por exemplo, a 

capacidade de perceber as instruções dadas, pedir uma reformulação e aplicar os 

conteúdos gramaticais nas tarefas que lhes estavam destinadas (orais e escritas). 

Desenvolveram aquilo que Richards (2006), citado por Waring (2012), defende 
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“conversation involving teacher and students in the classroom is indeed possible, and 

the play episodes discussed above showcase such a possibility.” (p. 17). No cômputo 

geral, os resultados da turma melhoraram e uma língua é um todo, isto é, não deve ser 

unicamente analisada por compartimentos estanques. Considero que a capacidade 

comunicativa destes alunos melhorou, não só na oralidade como também na escrita. 

Além disso, há outra forma de trabalharem e neste aspeto a evolução foi enorme. Se eu 

pensar no primeiro jogo, nos conflitos latentes entre eles e na sua incapacidade de 

colaborarem uns com os outros e comparar com o último jogo, tenho obrigatoriamente 

que estar orgulhosa do trabalho e da evolução destes alunos.  

Competências para o século XXI como a colaboração, comunicação e até criatividades 

foram potenciadas por estas atividades lúdicas/ jogos. O ambiente de ensino / 

aprendizagem ficou enriquecido, uma vez que a variedade de atividades foi uma 

constante, a aprendizagem foi feita de forma colaborativa, a avaliação foi constante, 

clara, mas nunca punitiva, os hábitos de trabalho em sala de aula foram-se 

aperfeiçoando e existiram constantes ocasiões para a prática da língua. Numa época de 

constantes mudanças que se refletem na educação, em que os percursos e aspirações dos 

alunos são cada vez mais díspares, estas abordagens tornam-se motivadoras e úteis e 

acabam por, de alguma forma, os ligar à aprendizagem e à evolução, e neste caso muito 

concreto à língua inglesa e à forma como podem fazer dela uma aliada para um futuro 

com mais sucesso e oportunidades. 

Num plano mais pessoal, considero que esta experiência foi muito enriquecedora, uma 

vez que me permitiu voltar a estudar de forma muito metódica e realizar um trabalho 

académico, 20 anos depois de ter terminado a minha Licenciatura. Há realmente uma 

enorme diferença entre um trabalho de investigação-ação como este que desenvolvi e as 

nossas teorizações diárias ou até mesmo as nossas conclusões após as ações de 

formação que vamos realizando ao longo do nosso percurso profissional. Estudo, rigor, 

método, reflexão, trabalho, avaliação e crescimento são, definitivamente, as palavras 

que escolheria para resumirem este meu trabalho e este meu último ano letivo. Está 

assim lançada a semente para que possa continuar a manter um olhar curioso sobre esta 

área e quem sabe, num futuro ciclo, chegar a dados mais concretos sobre o tema. 
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Anexo 2 

 
Class: 10.º GPSI (B) Number of students: 24  Sex: Male 
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Anexo 3 

 
 

GAME - THE MESSAGE WALL 
 

Aim: To practice verbs in the simple past and create 

sentences using them 

Material: Post-it note papers 

Time: 30 minutes 

Players: 2 teams 

 

Procedure 

• Students are informed they will have to complete a wall with messages. 

• Class is divided in 2 teams: A and B. The groups were previously decided by the 

teacher taking into account the characteristics of the students. They will be as 

heterogeneous as possible. 

• Students are given a piece of post-it note paper. They will have to think of a 

verb in English and write it on the paper (infinitive form). There are two 

situations that they will have to pay attention to:  

! The verbs must not be repeated inside 

the group 

! There must be the same number of 

regular and irregular verbs. 

• This means the members of the team will have to communicate with each 

other before writing the chosen verb on the paper. Students must keep their 

voices down because they should not let the other groups hear their ideas 
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because the groups are competing with each other. If necessary, students can 

look for some verbs in the list of irregular verbs they already have with them. 

• When they have finished writing, a student from Team A is invited to come up 

to the board with his post-it. 

These steps are supposed to last no more than 10 minutes. 

 

• Teacher asks the student what verb the group has chosen and asks them to say 

it loudly. Then he sticks the verb on the wall. 

• Then, team B has one minute to make a meaningful sentence with the verb 

but this time in the simple past and write it on the board. (By this time 

students are not allowed to check the list of the irregular verbs anymore). 

• If they are able to do this, the team wins one point. 

• Then a student from Team B comes up to the board with the post-it and Team 

A tries to make a sentence and the procedure keeps on like this way until all 

the verbs are on the wall. 

• The team with the most points wins the game. 

Note: The teacher has a worksheet where she will write all the sentences that are written on the 

board. This will be useful for the follow up activity. 

This activity will probably last 20/ 25 minutes. 

 

Important Rules: 
 

• If the sentence is not meaningful, the point will not be awarded to the team. 

• If there is a spelling mistake in the verb, the point will not be awarded to the 

team. 
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Follow  up 

As a follow up, students from Team A will work with the sentences 

from Team B and the opposite will also happen. 

Students will now work in groups of three since 12 students in a group 

is definitely too much to develop a writing activity. They will have to 

create a story using the sentences the other team has written on the board. The group 

that uses the highest number of sentences and has the most creative story will be the 

one to win the prize for the best story. 

adapted from https://www.teach-this.com/esl-games/verb-games  

 

Strengths Possible Weaknesses 

 

 Team spirit 

 Communication 

 Verb tenses revision 

 Writing activity 

 

 Noise 

 Class management 

 Time 

 Use of L1 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

             

GAME – SPINNING THE WHEEL 
 

Aim: To practice the modal verbs and create sentences 

using them (different uses) 

Material: computer, projector 

Time: 30 minutes 

Players: 6 teams of 4 players each 

 

Pre- Game 

• Students are informed they will revise the last grammar item they have worked 

with: The Modals. 

• Teacher divides the class in 6 groups of 4 players each. By this time it is the 

teacher who chooses the elements of the group so that heterogeneous groups 

are created. 

• Once the groups are created and placed correctly in the classroom, a wheel 

previously created by the teacher is displayed on the board. 

These two steps will take about 5 minutes. 

 
Procedure 
 

• A student from each group comes to the computer and spins the wheel. Once 

the modal verb and the required use are showed, students will have to create a 

sentence with at least 7 words. They will have to communicate with each other 

and once they have finished and want to share it with class, one element has to 
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stand up and say “We CAN do it”. If the sentence is correct that team will win 

one point. 

 It is the teacher who determines how many minutes this activity will last but 

15/20 minutes are advisable. 

 

Important Rules: 

• Only sentences with at least 7 words will be accepted.  

• If a team presents a sentence with more than 7 words, an extra point for each 

word will awarded (e.g.: I couldn’t understand what you were saying yesterday= 

8 words = 2 points) 

• If a team answers without having said the required sentence, “We can do it”, it 

won’t be able to participate in the following turn. 

• The sentence will only be said once the students have it registered in a chart 

previously given by the teacher. 

• If it happens, which is quite probable, that a verb is repeated, students will 

have to present a different sentence from the one that had already 

been said and registered. 

 

As a follow up activity, students will be asked to create a flyer warning 

students about the risks of internet as well as its hidden dangers. They 

will be obliged to use, at least, 4 modal verbs they have learnt. 

Strengths Possible Weaknesses 

 Team spirit 

 Communication 

 Grammar revision 

 Writing activity 

 Noise 

 Class management 

 Portuguese speaking 

 

Carla Diogo 



 

103 

Anexo 6 
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Anexo 7 
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Anexo 8 

 
 

GAME – KAHOOT! 
 

 
Aim: To practice comparatives and superlatives  

Material: computer, projector; mobile phones 

Time: 20 minutes 

Players: 8 teams of 3 players each 

 

Pre- Game 

• Students are informed they will revise the last grammar item they have worked 

with: Comparative and Superlative. 

• Teacher divides the class in 8 groups of 3 players each. It is still the teacher who 

chooses the elements of the group so that heterogeneous groups are created. 

• Once the groups are created and placed correctly in the classroom, students 

will be told about the rules a KAHOOT! 

These two steps will take about 5 minutes. 

 

Procedure 
 

• Students will have to access the kahoot.it on their mobile phones 

• It will only be allowed one mobile phone per group. It is the group who chooses 

who is going to be the leader. 

• Then they will have to enter the pin 59912 and write a proper nickname 
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• The names of the teams will now be registered by the teacher in her control 

sheet. 

• After this step the game starts (20 questions of 20 seconds each) 

Important Rule: 

• If the nicknames are not proper, the team will not have the chance of 

continuing. 

 

As a follow up activity, students will be asked to create their own 

Kahoot. The teacher gives them a worksheet with data that may help 

students with that task but they can also use other information they 

think is more relevant. 

The team will do it in a separate sheet of paper that will be corrected by the teacher. 

Only after having it corrected, will students introduce in in the platform. They will have 

one week to finish this task. 

The two best KAHOOT will be played by the entire class. 

Strengths Possible Weaknesses 

 

 Team spirit 

 Communication 

 Grammar revision 

 Writing activity 

 

 

 Noise 

 Class management 

 Problems with internet access 

 Portuguese speaking 

 

 
 

 

Carla Diogo 

 



 

107 

Anexo 9 
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Anexo 10 
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ANEXO 11 
 

Played on

Hosted by

Played with

Played

◉ 80,00% Positive ◉ 20,00% Neutral ◉ 0,00% Negative

Comparative and Superlative

17 Jan 2019

carla_diogo

7 players

20 of 20 questions

Overall Performance

Total correct answers (%) 79,41%

Total incorrect answers (%) 20,59%

Average score (points) 15878,43 points

Feedback

How fun was it? (out of 5) 3,75 out of 5

How do you feel?

Did you learn something? 100,00% Yes 0,00% No

Do you recommend it? 80,00% Yes 20,00% No
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Anexo 12 
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Anexo 13 
 

1st Cycle Results 
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Anexo 14  
 

 
 

GAME – BAAMBOOZLE! 
 

Aim: To practice countable and uncountable nouns and 

some quantifiers/ containers 

Material: computer, projector 

Time: 20 minutes 

Players: 4 teams of 6 players each 

 

Pre- Game 

• Students are informed they will revise the last grammar item they have worked 

with: Countable and Uncountable Nouns and some quantifiers/ containers. 

• Teacher divides the class in 4 groups of 6 players each (this application only 

allows the existence of 4 teams). The teacher continues choosing the elements 

of the group so that heterogeneous groups are created. 

• Once the groups are created and placed correctly in the classroom, students 

will be told about the rules of BAAMBOOZLE! 

• Teacher explains that even though all the members may help, the teams will 

not be allowed to repeat the speaker, thus giving all the members the chance 

of taking part in the game. 

• The answer must be given orally and entirely. When students only say the 

answer required by the gap, it will not be considered correct. 

• In the translation questions, only the answers that are completely correct will 

be considered right. 

This step will take about 10 minutes. 
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Procedure 
 

• BAAMBOOZLE is projected on the board. 

• Students throw a dice. The one that gets the best score is the first one to play. 

• The first team chooses the number and answers the question. The same 

procedure is followed by the other teams. 

 

Follow-up activity 
 

As a follow up activity, students will be given a shopping list and will 

have to create a dialogue related to it with some rules: 

• The dialogue will have to have a minimum of 120 words. 

• They will have to use at least four quantifiers/ containers. 

• Each character chosen by them will have to speak at least three times. 

• Creativity will be highly valued. 

Note: as 6 students are too many for this writing activity, groups will be split in teams 

of 3 students each. 

Strengths Possible Weaknesses 

 

 Team spirit 

 Communication 

 Grammar revision 

 Writing activity 

 

 

 Noise (the application only 

allows 4 teams) 

 Class management 

 Space 

 Problems with internet access 

 Portuguese speaking 
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Anexo 15  

Based on the supermarket list below, create a dialogue between two or more characters. All the items must be included in the 
dialogue and each character will have to speak, at least, 4 times. 

Do not forget to use the quantifiers/ containers you have already learnt. 
Be creative!! Think out of the box!! 

 
 

SUPERMARKET LIST 
 

 grapes 

 eggs 

 flour 

 coca-cola 

 jam 

 matches 

 tuna 

 mayonnaise 

 low-fat milk 

 
SUPERMARKET LIST 
 

 butter 

 toilet paper 

 rice 

 milk 

 sugar 

 toothpaste 

 chocolate 

 beans 

 cookies 

 

 

SUPERMARKET LIST 
 
 

 lettuce 

 bananas 

 yogurts 

 cheese 

 ham 

 potatoes 

 crisps 

 juice 

 bread 
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SUPERMARKET LIST 
 
 

 cake 

 sugar 

 soap 

 tissues 

 water 

 sausages 

 cereal 

 salt 

 pickles 

 
SUPERMARKET LIST 
 
 

 cookies 

 sardines 

 meat 

 glue 

 soap 

 milk 

 potatoes 

 ham 

 orange 

juice 

 
SUPERMARKET LIST 
 
 

 

 cheese 

 honey 

 toothpaste 

 biscuits 

 tuna 

 sugar 

 wine 

 chocolates 

 cream 

                                                 

 
 



 

124 

 

SUPERMARKET LIST 
 
 

 crisps 

 Fanta 

 milk 

 coffee 

 eggs 

 jam 

 peas 

 glue 

 flour 

 
SUPERMARKET LIST 
 
 

 bread 

 butter 

 lettuce 

 bananas 

 water 

 matches 

 sardines 

 yogurt 

 chocolate 
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Anexo 16 
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Anexo 17 
 
 

 
GAME – WHEN THE BELL RINGS 

 
 
 
Aim: To revise first and second conditional using moral dilemmas 

Material: computer, projector; reception bell, basketball net 

Time: 35 minutes 

Players: 5 teams of 3 players + 2 teams of 4 players 

 

Pre- Game 

• Students are informed they will play a game to apply what they have learnt about the 

first and second conditional.  There will be 5 teams of 3 players and 2 teams of 4 

players. 

• To reactivate these two grammar structures, and since the last lesson was 1 week ago, 

students will have 5 minutes to take a look at their notebooks and revise what they 

think is necessary. 

• These two steps will take about 10 minutes. 

 

Procedure 
 

• Teacher explains students they will see some moral dilemmas they will have to solve 

by using the conditional clauses. They will have to pay attention since both types (type 

1 and type 2) are mixed and that will influence the answer they are going to give. 

• When they see the moral dilemma, they will have to share ideas with each other and 

write the answer in a worksheet delivered by the teacher. 

• Only after having their answer written, can they stand up and ring the bell which is on 

a table near the teacher’s desk. 
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• After having rung the bell, the speaker (who cannot be the same the following time) 

says the answer. If it is considered correct by the teacher, the team will be awarded 

with 3 points. 

• As a reward the team will have the chance of shooting a free throw (there is a small 

basketball net on a wall in the classroom). If the team is successful they will score 2 

more points. If they are not, they will keep the ones 

they got for having said the sentence correctly.  

This step has the objectives of avoiding a draw in the 

game and introducing some movement to it. 

• This is the procedure that will be repeated for the 10 

moral dilemmas the teacher brought. 

• If the game gets too long, the teacher reduces the moral dilemmas to eight. 

•  The game will probably take 30 minutes. 

• As a way of facilitating the development of the game, the first example will be fully 

done by the teacher, so that there are no doubts when the game starts. 

 

 

As a follow up activity, students will be given a card with a moral dilemma 

and they will have to develop a story around it. The only rule it exists is that 

they will have to use at least two conditional sentences.  

 

Carla Diogo 

Strengths Possible Weaknesses 

 Team spirit 

 Communication 

 Movement 

 Grammar revision 

 Development of speaking skills 

 Writing activity 

 Noise 

 Class management 

 Lack of space in the classroom 

 Time 

 Use of L1 
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Anexo 18
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131 

Anexo 19 
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Anexo 20 
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Anexo 21 

 
       

GAME – TREASURE HUNT 
 
 
Aim: To revise the grammar topics contained in module 3 

Material: worksheets, Story Cubes, bag of chocolate eggs 

Time: 40 minutes 

Players:  7 teams of 3 players + 1 team of 2 players 

 

Pre- Game 

• Class is divided in 7 teams of 3 players + 1 team of 2 players 

• Since the evaluation test is getting closer, students are informed they will play a 

game to revise all the grammar subjects that were studied during module 3. 

Therefore they will have to complete 5 different tasks.  

• It will be a kind of Treasure Hunt in which they will only be allowed to move to 

another challenge if the previous one is fully completed. 

• The explanation will take about 5 minutes. 

 

Procedure 

• Each group is given a photocopy with exercises that will have to be solved by 

the entire group. 

• Since we are revising grammar items, students can use their textbooks and 

notebooks to give the right answer to each of the questions in the worksheet.  
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• When they finish the first worksheet they rush up to the teacher’s desk who 

will correct it. If the teacher puts a tick, it means everything is correct and they 

will be given worksheet number 2. If something is not correct, they will have to 

go back to their group and try again. Each group will only have the right to the 

following task when they have the previous worksheet completely correct. 

• The student that comes to show the worksheet to the teacher will always have 

to be a different one. 

• This is the procedure that will be followed until task number five. 

• The winner is the group who finishes first. 

• Since this is the last grammar game of the school year, there’s a bag of 

chocolate eggs hidden somewhere in the classroom (the teacher has previously 

hidden it). The winners will have to find it and distribute the eggs among their 

group. 

•  The game will take about 35 minutes. 

 

 

This is the only game that will not have a follow up task, since the test 

is next week and also because this was a revision game not focused in 

just one grammar item. 

 

Carla Diogo 

Strengths Possible Weaknesses 

 Team spirit 

 Communication 

 Movement 

 Grammar revision 

 Development of speaking and 

writing skills 

 

 Noise 

 Class management 

 Time management 

 Use of L1 
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Anexo 23 
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Anexo 24 
 

2nd Cycle Results 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

100%

0,0%

100%

0,0%

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Yes No

The instructions were clearly given.

1st game

2nd game

3rd game

70,0%

30,0%

83,3%

16,7%

82,6%

17,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Yes No

When I started playing the game, I did not 
have any doubt about how to play it.

1st game

2nd game

3rd game
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100%

0%

94,4%

5,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Yes No

The game was useful to practice  Countable and 
Uncountable Nouns/ Conditional Clauses/ all 

grammar items of module 3.

1st game

2nd game

3rd game

100%
94,4%

5,6%

95,7%

4,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Yes No

I took an active role in my team.

1st game

2nd game

3rd game
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100%

88,9%

73,9%

45,0%

55,6%
52%

0,0% 0,0%
4,3%

0,0% 0%
4,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

This activity was: 

interesting

useful

not relevant

annoyig

95%

5,0%
0,0%

94,4%

5,6%
0,0%

87,0%

4,3%
8,69%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sure I am not sure Not really

I would like to repeat this type of 
activities.

1st game

2nd game

3rd game



 

144 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0% 0,0%

13,0%

0,0%

11,1%

0%0,0% 0,0%
8,7%5,0%

22,2%

8,7%

50%

16,7%

34,8%

45%
50,00%

30,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1st game 2nd game 3rd game

Classify this lesson concerning the content, 
strategy used and atmosphere being 1, a mean 

class and 10 a very good class.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo  26 
Final Questionnaire - Results 

Total Média 

Questions 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96 4,0 

1 The games were fun 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 81 3,5 

2 Games are a good way to learn grammar 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 84 3,7 

3 
I prefer "traditional classes" working from the 
book and worksheets 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 31 1,3 

4 
Games are motivating to me. I want to take part 
to win 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 3 79 3,4 

5 Games are not helpful for learning grammar. 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 35 1,5 

6 
I was thinking about grammar when we played 
the games 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 73 3,2 

7 We should play once a week. 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 87 3,8 

8 We should play after finishing a grammar item 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 79 3,4 

9 We should not play at all 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1,0 

10 
Digital tools boosted my performance in the 
games. 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 69 3,0 

11 Small teams work better. 3 3 4 3 1 2 2 2 2 4 2 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 65 2,8 

12 Games are relaxing. 4 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 4 74 3,2 

13 
English classes with games are much more 
interesting. 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 86 3,7 

14 I feel more motivated to learn English. 4 4 4 3 3 4 1 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 3 3 74 3,2 
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Anexo  27 
 

RESULTADOS DO 1.º E 3. º TESTE E ANÁLISE COMPARATIVA 
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Anexo 28 
 

 

Análise detalhada de resultados por aluno 
 

 

 
 

 

 

 Teste 1 Teste 3 

Média 10.7 11.2 

Desvio Padrão 3.2 2.9 
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