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- Falhamos a vida, menino! 

- Creio que sim... Mas todo o mundo mais 

ou menos a falha. Isto é, falha-se sempre 

na realidade aquela vida que se planeou 

com a imaginação. Diz-se: «vou ser assim, 

porque a beleza está em ser assim». E 

nunca se é assim, é-se invariavelmente 

assado, como dizia o pobre marquês. Às 

vezes melhor, mas sempre diferente 

 

Eça de Queirós
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Resumo 

 

 O presente estudo teve origem no estágio de inglês e espanhol, realizado no 

Agrupamento de Escolas de Pedrouços com turmas do 7º, 8º e 9º ano respetivamente.  

Os objetivos de investigação designados declararam como objetivo utilizar a escrita 

formal para melhorar a aquisição da LE nos alunos e para melhorar e expandir o seu 

vocabulário.  

Deste modo, o presente relatório de estágio tem como finalidade demonstrar como 

a escrita formal constitui um grande desafio para o professor e para os alunos e que a sua 

finalidade pode variar na sala de aula com o intuito de ter um maior contributo no processo 

de ensino-aprendizagem, auxiliando os alunos a desenvolverem e a melhorarem esta 

capacidade.  

Partindo desta ideia, destacou-se a utilização de diferentes atividades que 

englobavam a utilização da escrita formal e, simultaneamente, pretendeu-se demonstrar 

as vantagens da utilização deste tipo de atividades na sala de aula como forma de 

aumentar a motivação dos alunos e mudar a sua opinião em relação a este assunto. 

Estes objetivos foram delineados e desenvolvidos durante a prática profissional 

através da introdução do processo de elaboração de variados tipos de textos formais.   

Concluindo, o presente relatório segue a metodologia da investigação-ação, 

integrando um enquadramento teórico de várias metodologias relacionadas com a escrita 

utilizadas ao longo dos anos e a análise de exercícios desenvolvidos durante o ano letivo, 

no período de estágio, em dois grupos: o grupo de espanhol e o grupo de inglês. 

 

 

 

Palavras-chave: escrita formal, processos de escrita, géneros textuais, estratégias de 

ensino e de aprendizagem 
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Abstract 

 

The present study is based in the English and Spanish internship that took place in 

the Agrupamento de Escolas de Pedrouços with the 7th, 8th and 9th grade.  

  

The focus of this research project is the use formal writing to improve the 

acquisition of L2 in students in order to expand their vocabulary. This way, this action 

research plan has, as its goal, to show how formal writing constitutes a big challenge for 

both teachers and students, and its achievement can vary in the classroom aiming for a 

better contribution in the learning - teaching process, helping the students to develop and 

improve this ability 

  

From this initial idea, the use of different activities that encompass using formal 

writing took on a relevant role because the main point was to show the advantages of 

using this kind of activities in the classroom as a way to increase motivation for formal 

writing. These goals were designed during professional practice through the introduction 

and elaborating of several kinds of formal written texts. 

 

To summarize, this report follows the main methodology of an action research 

plan, integrating a theoretical framework derived from several methods used in writing, 

divided between two groups, Spanish classes and English classes.  

  

 

 

 

 

Keywords: formal writing, writing processes, textual genres, teaching and learning 

strategies  
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Resumen 

El presente estudio tiene su origen en las clases de inglés y español impartidas que 

tuvieron lugar en el Agrupamento de Escolas de Pedrouços en el séptimo, octavo y 

noveno cursos. 

El propósito de esta investigación es utilizar la escritura formal para mejorar la 

adquisición de la lengua extranjera de los estudiantes con el objetivo de que amplíen su 

vocabulario. De esta manera, este trabajo de investigación de acción tiene como finalidad 

mostrar cómo la escritura formal constituye un gran desafío tanto para los profesores 

como para los estudiantes, y su propósito puede variar en el aula con el objetivo de una 

mejor contribución en el proceso de enseñanza/aprendizaje, ayudando los estudiantes a 

desarrollar y mejorar esta habilidad.  

A partir de esta idea, el uso de diferentes actividades que desarrollan el uso de la 

escritura formal tuvo un papel relevante. Al mismo tiempo, la idea era mostrar las ventajas 

de utilizar este tipo de actividades en el aula como una forma de aumentar la motivación 

de la escritura formal. Estos objetivos fueron diseñados durante la práctica profesional a 

través de la introducción y elaboración de varios tipos de textos formales. 

Para concluir, este trabajo constituye un proyecto de investigación-acción que 

integra un marco teórico de varios métodos utilizados en la escritura, y que se divide en 

dos grupos: las clases de español y las clases de inglés. 

 

 

 

 

 

Palabras-clave: escritura formal, procesos de escritura, géneros textuales, 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio tem como principal objetivo demonstrar o uso e 

favorecimento da escrita formal como ferramenta para adquirir novo vocabulário na 

lecionação das disciplinas de espanhol e inglês. “A escrita é, desde há muitos anos, um 

dos principais meios de comunicação entre os povos” (Barros, 2016, p.17), deste modo, 

em particular a escrita formal contribui para melhorar a aquisição da língua estrangeira 

por parte dos alunos em vários aspetos. Este trabalho tem a finalidade de mostrar e 

demonstrar as variadas qualidades da escrita formal no contexto de sala de aula. Deste 

modo, o primeiro capítulo apresenta o contexto da escola do Agrupamento de Pedrouços, 

onde foi praticado o estágio durante o ano letivo e expõe um resumo de cada turma 

lecionada. O segundo capítulo, mostra o papel da escrita na sala de aula ao longo dos anos 

e aborda também a questão do papel do professor na utilização da escrita formal na sala 

de aula bem como os diferentes contextos em que a escrita é abordada e contextualizada. 

O último capítulo tem como principal finalidade expor o trabalho variado realizado nas 

disciplinas de inglês e espanhol durante o ano letivo, bem como as principais dificuldades 

dos alunos na elaboração das atividades.  Para finalizar é elaborada uma reflexão 

relacionada com a escrita formal, pois como afirma Cassany (2016, p.309), “La expresión 

escrita es la destreza supuestamente más compleja”, no entanto, este tipo de escrita é 

utilizada ao longo na nossa vida e é importante manter os alunos em contacto com a 

escrita por ser uma “mais-valia” nas suas vidas, e é necessário auxiliar os alunos a adquirir 

as competências necessárias para aprenderem a escrever formalmente e a saberem utilizar 

as regras inerentes à escrita formal para adapta-las a cada contexto.   

Por outro lado, o presente relatório também tem o objetivo de mostrar que é possível 

utilizar a escrita formal na sala de aula através de vários exercícios que incentivam a 

motivação dos alunos e os ajudam a adquirir novos conhecimentos na língua estrangeira 

e que pode ser uma ferramenta útil e imprescindível nos seus futuros.  
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Capítulo I- Contextualização da Investigação-Ação  

Para desempenhar bem o papel como professora, é extremamente necessário 

entender o contexto em que a escola está inserida. Isto é, conhecer a escola, os seus alunos, 

funcionários, pais e encarregados de educação.  

Deste modo, para fornecer o contexto em que se desenvolveu a minha 

investigação, apresento a escola em que fiz o meu estágio no ano letivo 2018/2019, bem 

como as turmas com quem trabalhei nas disciplinas de inglês e espanhol.  

 

1.1. A escola: Agrupamento de Escolas de Pedrouços  

 

A autonomia, a responsabilidade e a cooperação são as pedras basilares de uma 

Comunidade Educativa empenhada numa aprendizagem mais dinâmica e com 

mais sentido, que dignifique todos quanto nela vivem e trabalhem, com as mais 

diversas funções e estatutos. (Agrupamento de Escolas de Pedrouços, 2018) 

 

O estágio Curricular na área de inglês e espanhol no 3º ciclo do ensino básico e 

do ensino secundário teve lugar no Agrupamento de Escolas de Pedrouços.  

A escola está situada na Rua Margarida Ferreira de Araújo Guimarães e está 

abrangido pelo programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). “Esta 

abrangência justifica-se na necessidade de respostas educativas face às variáveis de 

contextos desfavoráveis” (Agrupamento de Escolas de Pedrouços (2018))  

Hoje a escola tem 180 docentes, 72 assistentes operacionais, 1812 alunos em que 

1801 têm nacionalidade portuguesa e 5 de língua portuguesa não materna. Existem ainda, 

127 alunos com necessidade de implementação de medidas de suporte à aprendizagem e 

à inclusão de tipo seletivo e adicional.  

O Agrupamento de Escolas de Pedrouços tem ainda quatro pilares fundamentais: 

exigência, responsabilidade, inovação e cidadania.  

O Agrupamento teve sempre uma intervenção cívica e cultural junto dos cidadãos 

deste território. Hoje, continua a ser uma escola plural e intercultural, onde 
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ensinam e estudam homens e mulheres livres, pelo que ambicionam ser 

reconhecidos pela exigência, qualificação e inovação, empreendedorismo e 

responsabilidade social, de cidadãos críticos. (Agrupamento de Escolas de 

Pedrouços, 2018) 

 

Com o apoio da comunidade docente, o desafio da escola foi o alcance do sucesso 

escolar. Deste modo, foi fulcral garantir uma maior diversidade de oferta curricular que 

se adequasse às necessidades tão variadas dos alunos bem como aos seus pontos fortes 

através de vários métodos de ensino, mas também, através de uma aprendizagem mais 

adequada aos interesses dos estudantes de modo a cumprir a escolaridade obrigatória, no 

quadro da igualdade de oportunidades.  

A afirmação apresentada de seguida, afirma os pontos acabados de referir: 

Pensar numa escola é pensar na sua identidade, naquilo que a identifica, naquilo 

que lhe dá um rosto e que permite a todos reconhecê-la como entidade de serviço 

público mas, sobretudo, como um espaço humano passível de ajudar a construir e 

a valorizar as diferentes individualidades que a constituem enquanto comunidade 

educativa, sejam elas alunos, docentes ou não docentes. O Agrupamento de 

Escolas de Pedrouços pretende contribuir para uma sociedade assente em valores 

que encorajem o compromisso e promovam o sucesso escolar, através da procura 

do saber, do esforço e da responsabilização, devendo os agentes educativos 

encorajar nos alunos o altruísmo e a partilha que levem a encarar a escola como 

um local de sucesso, participativo e abrangente. (Agrupamento de Escolas de 

Pedrouços, 2018) 

 

1.2. Caracterização das turmas e calendarização das aulas 

No que diz respeito ao Estágio de inglês, este foi realizado em dois níveis de 

ensino.  

No 3º ciclo foi-me atribuído uma turma do 8º ano e uma turma do 9º ano com a 

cooperação da professora Paula Carvalhais que era a professora titular da turma.  
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A turma do 8º ano era constituída por 21 alunos que têm o nível A2 de acordo com 

o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Esta turma tinha inglês duas 

vezes por semana, dois blocos de 45 minutos cada um. Nesta turma foram lecionadas 

cinco aulas.  

Apesar do tempo de cada aula ser curto, a turma manteve sempre um espírito 

cooperante e uma atitude positiva no processo de ensino.  

No entanto, a turma apresentava um perfil dissemelhante. Desde o início das 

minhas observações, foi possível verificar que a maioria da participação na sala de aula 

era realizada pelos mesmos cinco estudantes. Estes alunos obtiveram as melhores 

classificações da disciplina de inglês no primeiro, segundo e terceiro período com uma 

classificação de cinco valores. Estes alunos destacaram-se pelo seu empenho e vontade 

de terem um papel ativo na sala de aula, no entanto, o resto da turma quando manifestava 

interesse e vontade de participar, era sempre realizado na língua materna. Na realidade, 

de todos as turmas, esta foi a que mais dificuldade me levantou para conseguir 

aproveitamento ao nível da empenho e envolvimento. Apresentavam uma personalidade 

tímida e quando interagiam comigo ou com os colegas nunca era por iniciativa própria, 

mas sim quando o professor efetuava alguma pergunta. Muitas vezes os argumentos 

apresentados eram desculpados pelo facto de não saberem os vocábulos corretos na língua 

estrangeira.   

Por outro lado, a turma do 9º ano era constituída, igualmente, por 21 estudantes 

com o nível B1 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas. 

Esta turma tinha inglês duas vezes por semana, um bloco de 45 minutos e outro bloco de 

90 minutos. Foram lecionadas seis aulas a esta turma. Havia um discente que tinha 

dificuldades de aprendizagem. Possuía um transtorno obsessivo-compulsivo e era autista. 

Trabalhar com este aluno foi um desafio positivo, pois a maioria das atividades tinham 

de ser adaptadas pois ele requeria mais atenção e apoio. 

Em relação à área de residência, moravam, em número completo, no distrito do 

Porto, a maioria vivia no concelho de Pedrouços.   

No entanto, as duas turmas apresentaram uma postura e um comportamento 

exemplar. Foram estudantes que se empenharam na aprendizagem. Todas estas 



 

6 

 

características geraram um ambiente favorável na sala de aula que originou um trabalho 

proveitoso.  

No final do ano letivo todos os alunos transitaram para o próximo ano e não 

existiram classificações negativas na disciplina de inglês.   

 Os elementos representativos das duas turmas são esquematizados no quadro 

abaixo:  

Turmas de inglês 

Ano Número de Alunos Nível 

8º ano 21 alunos A2 

9º ano 21 alunos B1 

           

            

  

Por outro lado, o estágio de espanhol, foi realizado em três níveis de ensino. No 

3º ciclo, uma turma do 7º ano, 8º ano e 9º ano com a cooperação da Professora Carla 

Carvalho que era a professora titular das três turmas.  

O 7º ano era constituído por 15 alunos, que tinham o nível A1 de acordo com o 

Quadro Europeu de Referência para as Línguas. Esta turma tinha aulas de espanhol duas 

vezes por semana, um bloco de 45 minutos e um bloco de 90 minutos. Nesta turma foram 

lecionadas quatro aulas. 

Esta turma apresentou, no início do ano letivo, uma postura favorável e um 

envolvimento positivo no processo de ensino.  No entanto, veio a revelar um 

comportamento totalmente desajustado e complicado. Na realidade, este aspeto dificultou 

bastante o processo de ensino-aprendizagem porque era impossível conseguir um 

momento de silêncio em que os alunos escutavam a professora. Apesar dos meus grandes 

esforços para reverter esta situação, foi impossível conseguir modificar o comportamento 

Quadro 1- Caracterização das turmas 
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dos discentes, que era frequente com todos os professores, pois os alunos dispersavam-se 

em conversas paralelas e ignoravam por completo todas as chamadas efetuadas pelos 

professores. Este comportamento complicado desta turma em particular, requereu 

esforços redobrados da minha parte em que tive de criar recursos mais motivadores e 

adaptados às suas características, para conseguir manter a atenção e a motivação em 

aprender. No final do ano letivo, três alunos obtiveram classificação negativa na 

disciplina de espanhol e um aluno ficou retido.  

Esta turma, apesar de ostentar um comportamento mais complexo, sempre se mostrou 

simpático e bem-educado pelo que consegui criar uma boa relação com eles.      

A turma do 8º ano era constituída por 18 alunos, que tinham o nível A2 de acordo 

com o Quadro Europeu de Referência para as Línguas. Esta turma tinha aulas de espanhol 

duas vezes por semana, um bloco de 45 minutos e um bloco de 90 minutos. Nesta turma 

foram lecionadas três aulas. Havia um aluno em particular que tinha síndrome de 

Asperger pelo que muitas das metodologias tiveram de ser alteradas.  

Relativamente ao aproveitamento escolar, a turma era heterogénea. Foi claro 

desde o início das aulas assistidas, que havia um grupo de alunos que se destacava pela 

sua participação e esforço em comunicar na língua estrangeira na sala de aula e nas 

atividades realizadas fora da sala de aula, contrastando com os restantes alunos que não 

participavam de maneira tão ativa.  

Esta diferença também se verificou nas suas avaliações, como testes ou provas 

orais na maioria das vezes entre o insuficiente e o bom, ainda que normalmente os alunos 

obtiveram uma classificação positiva.  

Por último, a turma do 9º ano era na verdade a junção de duas turmas, o 9ºA que 

tinha 20 alunos e o 9º G que tinha 3 alunos em que tinham o nível B1 de acordo com o 

Quadro Europeu de Referência para as Línguas. Esta turma era a junção de duas turmas 

devido ao facto de apenas três discentes do 9ºG terem escolhido a disciplina de espanhol. 

Os restantes estudantes optaram pela disciplina Francês. Esta turma tinha igualmente duas 

aulas por semana, mas neste caso, apenas dois blocos de 45 minutos cada um. Nesta turma 

foram lecionadas três aulas. O 9ºA era a mesma turma do grupo de espanhol, pelo que 
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criei uma grande afinidade com esses alunos em particular, visto que lecionei em maior 

número essa turma. 

Os elementos representativos das duas turmas são, igualmente, esquematizados 

no quadro abaixo:  

Turmas de espanhol 

Ano Número de Alunos Nível 

7º ano 15 alunos A1 

8º ano 18 alunos A2 

9º ano 23 alunos B1 

 

 

Apesar das características dissemelhantes de todas as turmas, considero 

importante realçar que todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Pedrouços 

revelaram ser jovens simpáticos e mantiveram comigo uma relação positiva e cordial, 

desde o início do ano letivo, até ao final do ano letivo. 

As aulas supervisionadas foram realizadas por dois professores (Nicolas Hurst, 

orientador de inglês e Mónica Barros, orientadora de espanhol), que no final de cada aula 

supervisionada, se reuniam comigo e com a professora titular da turma lecionadas para 

discutir os aspetos da aula, como o que era necessário melhorar e o que era importante 

alterar para garantir um melhor rendimento nas aulas.  

O estágio profissional regido pelas normas estipuladas pela Universidade do 

Porto, estabeleceu que deveria ser iniciado no início do ano letivo. Deste modo, as aulas 

de espanhol iniciaram em outubro e as aulas de inglês iniciaram em novembro.  

Uma das normas obrigatórias do estágio profissional, era assistir (no mínimo) a 

dez aulas do professor titular das turmas de inglês e espanhol e assistir a dez aulas 

Quadro 2- Caracterização das turmas 
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lecionadas pelos colegas que partilhavam o estágio comigo. No caso de inglês, eu era a 

única professora-estagiária do núcleo de inglês, portanto, tive, apenas, de assistir às aulas 

lecionadas da professora titular da turma de inglês.   

No quadro apresentado abaixo, mostra-se, uma parte, das aulas assistidas dos 

professores titulares das turmas de inglês e de espanhol.  

 

Aula observada Data: inglês Data: espanhol 

1 6 de novembro 11 de outubro 

2 13 de novembro 12 de outubro 

3 14 de novembro 25 de outubro 

4 15 de janeiro 6 de novembro 

5 16 de janeiro 13 de novembro 

6 21 de janeiro 17 de janeiro 

7 7 de maio 22 de janeiro 

8 8 de maio 13 de fevereiro 

9 14 de maio 9 de maio 

10 15 de maio 10 de maio 

 

 

 

De seguida, pode-se visualizar as datas referentes às aulas observadas da turma de 

espanhol: 

 

 

 

Aula observada Data: espanhol  

(Professor-estagiário: 

Carlos Moreira) 

Data: espanhol 

(Professora-

estagiária: Filipa 

Pessoa) 

Quadro 3- Calendarização das aulas observadas dos professores titulares 
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1 6 de fevereiro 14 de fevereiro 

2 7 de fevereiro 15 de fevereiro 

3 13 de fevereiro 21 de fevereiro 

4 14 de fevereiro 22 de fevereiro 

5 15 de março 3 de maio 

6 20 de março 10 de maio 

7 22 de março 15 de maio 

8  2 de maio  11 de março 

9 6 de maio 14 de março 

10 9 de maio 18 de março 

 

 

 

 

1.3. Identificação do tema do relatório de estágio  

Como mencionado anteriormente no ponto 1.2, o estágio curricular foi praticado 

em duas variantes: grupo de inglês e grupo de espanhol. 

Em relação às turmas de inglês, o 8º e o 9º ano surpreenderam-me pela positiva. 

Eram discentes particularmente participativos e interessados nos conteúdos que estavam 

a ser lecionados. No entanto, um aspeto que eu achei interessante foi que a maioria dos 

alunos, apesar de tentarem participar nas aulas usando assuntos do tema da matéria, 

possuíam um leque de vocabulário mais fraco que os impedia de falarem na língua 

estrangeira. Ou seja, sempre que tentavam falar nas aulas, usavam a língua materna em 

vez de usarem inglês.  

No entanto, isto não se verificou nas aulas de espanhol porque provavelmente, a 

semelhança com a língua materna fornecia mais confiança aos estudantes para se 

expressarem em espanhol quando era necessário participarem nas aulas. Os alunos 

utilizavam a língua estrangeira com mais facilidade nestas aulas e estavam mais seguros 

na hora de comunicarem com a professora ou com os colegas.  

Quadro 4- Calendarização das aulas observadas dos professores-estagiários 
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Nesta fase de observação direta das turmas de inglês e espanhol, constatei que as 

professoras utilizavam vários métodos para os alunos adquirirem vocabulário nas línguas 

estrangeiras. No entanto, a escrita era deixada para último plano. Deste modo, observei 

que normalmente os alunos tinham tarefas de escrita em todos os testes, mas nas aulas, 

essas atividades eram designadas para trabalhos de casa e não eram desenvolvidas no 

tempo lecionado.  

Quando iniciei o ciclo zero da investigação, decorreu o primeiro contacto com os 

grupos. O contacto foi estabelecido com a ajuda de observações diretas, através da tomada 

de notas e conversas informais com as respetivas orientadoras, processo importante para 

encontrar um problema específico e definir a área de intervenção. As observações 

realizadas foram bastante especificas, ou seja, quando tomei notas de determinados 

aspetos das turmas centrei-me em vários pontos como o relacionamento dos alunos 

quando trabalhavam em pares, nas transições realizadas pela professora, ou a maneira 

especifica como iniciavam as atividades. Simultaneamente, a variedade de tarefas e 

atividades distribuídas aos alunos também foi um ponto a ter em atenção no processo de 

observação, pois tinha o objetivo de entender o conteúdo e as diferentes fases das aulas 

de inglês e espanhol. 

Com a fase de observação correspondente ao primeiro ciclo, foi de fácil 

entendimento que existia um problema que era comum às duas disciplinas: a elaboração 

de atividades relacionadas com a escrita, em particular, pela escrita formal necessitada de 

intervenção.  

Um dos motivos que justifica a escolha do tema é a falta de momentos na sala de 

aula destinados à escrita na língua estrangeira e a dificuldade sentida e expressada pelos 

discentes no processo e elaboração de diferentes tipos de textos formais apresentaram-se 

como alertas que pediam atenção e solução. 

Na minha opinião, o facto de um número tão elevado de alunos revelar dificuldade 

e falta de motivação em relação à escrita é alarmante. Por exemplo, quando lecionei a 

aula zero à turma do 8º ano, notei explicitamente que a escrita era uma área de 

intervenção. Os alunos reuniram-se em grupos de três pessoas e receberam um excerto de 

um texto em que o tema principal era sobre trabalhos voluntários. Entre várias tarefas, 
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cada grupo tinha de resumir numa folha de papel indicada para o efeito, o conteúdo do 

excerto do texto, os pontos principais, para depois partilhar com a restante turma. Nesse 

momento, uma das estudantes, após ouvir as indicações da atividade, manifestou-se 

imediatamente, argumentando “But, teacher, I said that I don’t like writing”. Nesse 

instante, eu intervim explicando e alegando a importância da escrita na sala de aula e no 

futuro de cada um, sendo que não deveria ser encarada como um processo penoso. Apesar 

disso, muitos dos alunos optaram por não utilizar a folha designada para escrever o 

resumo, arguindo que era uma atividade que poderia ser realizada oralmente.  

Com isto, é possível listar variadas razões que justificam a eleição da área de 

intervenção. Em primeiro lugar, os alunos dedicam tempo insuficiente à escrita nas 

disciplinas de inglês e espanhol e, quando a escrita formal é utilizada na sala de aula, 

serve apenas como uma ferramenta para avaliar os conteúdos aprendidos, ou seja, muitas 

vezes os alunos utilizam este tipo de escrita nos exercícios presentes nos testes de 

avaliação.  

Posto isto, penso que é positivo utilizar a escrita formal como um método de 

ensino para ajudar os alunos na sala de aula. 

Deste modo, ao longo do ano, empreguei a escrita como forma de manifestar 

conhecimento, mas também foram sugeridas tarefas de escrita formal, adequadas ao 

contexto que tiveram o objetivo de auxiliar os discentes a melhorar e a compreender as 

diferentes regras que constituem o processo de escrever.  

Estas atividades foram implementadas em diferentes contextos nas disciplinas de 

inglês e espanhol e foram o objeto central desta investigação.  

Depois de explicado o problema identificado e as áreas de intervenção, o próximo 

passo é esclarecer como é que a escrita formal se coordenou durante o ano letivo. Como 

referido anteriormente, o principal fator decisivo que me orientou na decisão da escrita 

formal foi a desmotivação e falta de interesse revelada pelos alunos. Após uma reflexão 

conclui que era importante desmitificar a escrita.  

Na secção dedicada à Metodologia, o Programa e Metas Curriculares de espanhol, 

explica que o docente tem a tarefa de:  
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A tarefa fundamental do professor é a de criar as condições adequadas que 

propiciem a aprendizagem. A sua intervenção pedagógica resulta de um equilíbrio 

entre os seguintes aspectos da sua actuação: como fonte de informação linguística, 

ao falar essa língua, ao seleccioná-la e organizá-la; e como organizador e gestor 

das atividades letivas, não podendo, em caso algum, monopolizar a aula. Deverá 

intervir ajudando os alunos, favorecendo experiências satisfatórias ao 

empregarem a língua espanhola, tornando-os mais fluentes. Os alunos devem 

responsabilizar-se pela sua aprendizagem da língua. O acto de aprender é pessoal 

e implica querer fazê-lo e activar os próprios mecanismos de aprendizagem; 

ninguém aprende pelos outros. Aprende-se quando se tem necessidade e, se se 

estiver preparado para tal, pode gerir-se a melhor forma de fazê-lo. Assim, assumir 

a responsabilidade do acto de aprender e acreditar que se é capaz é o primeiro 

passo desse processo. (Fernandez, 2015, p.22) 

 

Tendo como base esta afirmação, elegi a escrita formal como uma condição 

adequada para propiciar a aprendizagem e deste modo, ajudar o aluno na língua 

estrangeira para se tornar mais fluente. 

Apos falar sobre este aspeto com as professoras das respetivas turmas, conclui que 

o tempo das aulas, nomeadamente, das aulas de 45 minutos, constituíam um entrave para 

desenvolver a escrita com os discentes, mas que de facto os alunos possuíam várias 

dificuldades quando lhes era necessário escrever. Este desafio serviu para tomar a decisão 

de abordar a escrita na sala de sala, em particular, a escrita formal. Pois, segundo Tribble 

(1996, p.14): “a escrita formal constitui por si mesmo uma destreza comunicativa em que 

o aluno a pode desenvolver em âmbitos sociais, académicos ou profissionais”.   

Assim, a minha investigação-ação apresenta uma proposta de trabalho em que o 

objetivo é desenvolver a escrita formal no contexto de sala de aula, sendo o mesmo, um 

desafio para os alunos. Deste modo, pretendo responder à questão de investigação: será a 

escrita formal uma ferramenta útil e imprescindível para o futuro dos alunos na aquisição 

da língua estrangeira? 
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Capítulo II- Fundamentação teórica e plano de ação 
 

2.1. A importância da escrita presente nos métodos de ensino 
         

A escrita tem um papel fundamental na sociedade atual e deste modo, deve ser 

encarada como um fator importante a ser desenvolvido no contexto social, pois está 

presente em todas as esferas sociais.  Neves considera que a escrita tem um papel vital na 

vida de cada individuo e afirma que “é algo tão importante na história que, para alguns, 

só existe história quando existe escrita” (2003, p. 108). Deste modo, a escrita reflete-se 

em todos os campos individuais porque contribui para “o desenvolvimento cognitivo, 

funcionando como elemento facilitador da estruturação do pensamento que favorece a 

emergência do raciocínio lógico e formal.” (Carvalho, 2003, p.12).De forma a orientar e 

ajudar os professores a medir o grau de proficiência exigido à expressão escrita, o QERC, 

produziu e organizou em seis níveis distintos o domínio da escrita, como mostra a tabela 

seguinte:  

                        Figura 1- Tabela do Quadro Europeu Comum de Referência (p. 96) 
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No entanto, o ensino de línguas nas escolas apresentou vários métodos que, hoje 

em dia, são considerados antiquados e desajustados ao ensino, particularmente 

relacionadas com a escrita formal.  

No desenvolvimento do ensino e aprendizagem de línguas, as metodologias 

utilizadas na escrita formal estão diretamente relacionadas com diferentes formas de 

proporcionar uma aprendizagem mais adequada. Para conhecer os métodos influentes que 

marcaram o processo de ensino de línguas estrangeiras nas escolas e para compreender o 

papel da aprendizagem da escrita formal, apresento seguidamente uma síntese 

fundamental de cada método relacionado com a escrita utilizado no século XX até aos 

dias de hoje. 

Um dos maiores objetivos de cada metodologia no ensino da língua estrangeira é 

melhorar a capacidade linguística de cada estudante.  

No entanto, o método tradicional, é focado no professor e foi adotado por muitas 

escolas a nível mundial entre 1890 e 1930 para ensinar as línguas clássicas como o grego 

ou o latim:  

By the nineteenth century, this approach based on the study of Latin had become 

the standard way of studying foreign languages in schools. A typical textbook in 

the mid-nineteenth century thus consisted of chapters or lessons organized around 

grammar points. Each grammar point was listed, rules on its use were explained 

and it was illustrated by sample sentences. (Richards, 2001, p.4) 

 

Ou seja, os estudantes têm um papel passivo. Neste caso, o professor tem o papel 

de narrador na sala de aula e os alunos são os ouvintes. Como mencionado anteriormente 

por Richard, os estudantes apenas têm a função de ouvir o conteúdo ditado pelo professor, 

fixar, memorizar e repetir, sem terem a necessidade de entender o conteúdo a ser 

transmitido.  Isto é, o ensino era feito de forma mecânica onde os únicos instrumentos de 

trabalho eram o dicionário e o livro de gramática.  

Esta metodologia de ensino apresenta uma grande desvantagem para os 

educandos. Os discentes acabavam por se adaptar a este método e estagnavam. A sua 
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criatividade e o seu espírito critico não eram desenvolvidos e provocava grandes 

dificuldades de comunicação na língua estrangeira.  

No que diz respeito à escrita, White (2018, p. 15) refere que “the vocabulary is 

learned as isolated items and words are combined according to rule”. O vocabulário era 

aprendido através das regras gramaticais e frases simples que permitiam ao aluno 

conseguir traduzir diretamente da língua estrangeira para a língua materna. Em 

consequência, não existia trabalho oral nem prática da pronunciação pois davam ênfase 

ao trabalho escrito. Com isto, não havia nenhum objetivo principal em usar a linguagem 

pois não existia um equilíbrio natural em melhorar todas as destrezas do aluno.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o método áudio-lingual com o objetivo 

de ensinar os soldados a língua dos seus aliados e dos seus inimigos. 

Neste método, a língua é vista como um aglomerado de hábitos que são 

trabalhados através de um processo mecânico de estímulo-resposta. Esta metodologia era 

trabalhada de forma indutiva porque os alunos tinham de perceber por eles mesmos as 

regras gramaticais através de exemplos que lhes eram apresentados: “ By the 1930s, the 

scientific approach to the study of language was thought to consist of collecting examples 

of what speakers said and analyzing them according to different levels of structural 

organization rather than according to categories of Latin grammar” (Richards, 2001, 

p.54). 

Os erros eram vistos como piores que o pecado e os professores eram encorajados 

a corrigir imediatamente todos os enganos dos estudantes de modo a serem evitados no 

futuro. Ou seja, os equívocos cometidos pelos alunos eram vistos como uma formação de 

maus hábitos. Os docentes acreditavam que deveriam ser tratados como algo que devia 

ser destruído imediatamente. Com isto, o reforço positivo era essencial e quando os 

aprendizes respondiam a algo corretamente, eram imediatamente valorizados pelos 

professores, enquanto o erro era banido da sala de aula.  As quatro habilidades dos alunos 

foram separadas e eram aprendidas por ordem de importância: ouvir, falar, ler, escrever. 

A língua materna estava expressamente proibida e supunha-se que, uma vez que os 

aprendizes conhecessem todos os padrões e regras gramaticais da língua estrangeira, 

então conheceriam e aprenderiam o idioma.  
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  A necessidade de uma abordagem de ensino que desse importância não só à 

comunicação, mas que priorizasse de igual forma o recurso a técnicas eficazes de outros 

métodos originou o método comunicativo.  Deste modo, quando se lecionava uma aula, 

tinha vários fatores delineados, segundo Quintero (2003):  

1- Tiene objetivos claros y tangibles.  

2- Implica una motivación alta en los alumnos.  

3- Favorece la libertad de expresar aquello que los alumnos quieren decir.  

4- Facilita la reacción en cadena de respuestas.  

5- Despierta la curiosidad e interés entre los alumnos.  

6- Concede una importancia fundamental a las necesidades e interés de los 

alumnos. 

 7- Deriva el material didáctico utilizado en clase de recursos auténticos y reales.  

8- Impulsa a los alumnos en actividades de resolución de problemas en los que 

deben negociar significados.  

9- Incorpora tareas relacionadas con las necesidades comunicativas de la vida real 

de los alumnos teniendo en cuenta las competencias comunicativas que se deben 

fomentar. Éstas son: competencia lingüística (dominio del código lingüístico), 

competencia sociolingüística (el lenguaje se produce en un contexto social por 

ello, el alumno debe aprender el grado de adecuación con que se dice o escribe 

algo), competencia discursiva (implica el dominio sobre cómo utilizar las formas 

gramaticales y los significados hasta conseguir un texto unificado bien hablado 

bien escrito) y la competencia estratégica /se refiere al dominio de las estrategias 

de comunicación que pueden utilizarse para solucionar dificultades e 

interrupciones en la comunicación).  

10- Permite a los alumnos ensayar en clase tareas de la vida real.  

11- Requiere que los alumnos y el profesor adopten determinados papeles, y que 

usen la lengua en determinados lugares o disposiciones dentro y fuera del aula.  

12- Fomenta en los alumnos la reflexión sobre el proceso de aprendizaje.  

13- Integra las cuatro destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, 

expresión escrita y expresión oral.  
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14. Implica a los alumnos en el uso caretico de la lengua. (Quintero, 2003, p.23) 

 

É possível verificar que cada método dava importâncias distintas à escrita e que dependia 

o tempo dedicado à mesma. De acordo com Canale e Swain’s (1980), para garantir uma 

comunicação eficiente é necessário um sistema linguístico que priorizasse os aspetos da 

comunicação:  

 

1. Grammatical competence is that aspect of communicative competence that 

encompasses “knowledge of lexical items and of rules of morphology syntax, 

sentence-grammar semantics, and phonology” (Canale & Swain, 1980, p.29). It is 

the competence that we associate with mastering the linguistic code of a language.  

2. The second subcategory is discourse competence, the complement of 

grammatical competence in many ways. It is the ability we have to connect 

sentences in stretches of discourse and to form a meaningful whole out of a series 

of utterances. Discourse means everything from simple spoken conversation to 

lengthy written texts (articles, books and the like). While grammatical competence 

focuses on sentence-level grammar, discourse competence is concerned with 

extrasentential relationships.  

3. Sociolinguistic competence is the knowledge of the sociocultural rules of 

language and of discourse. This type of competence “requires an understanding 

of the social context in which language is used: the roles of the participants, the 

information they share, and the function of the interaction. Only in a full context 

of this kind can judgments be made on the appropriateness of a particular 

utterance” (Savignon, 1983, p.37) 

4. The fourth subcategory is strategic competence, a construct that is exceedingly 

complex. Canale and Swain (1980, p.30) described strategic competence as “the 

verbal and nonverbal communication strategies that may be called into action to 

compensate for breakdowns in communication due to performance variables or 

due to insufficient competence” Savignon (1983, p.40) paraphrases this as “the 

strategies that one uses to compensate for imperfect knowledge of rules- or 
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limiting factor in their application such as fatigue, distraction, and inattention”. In 

short, it is the competence underlying our ability to make repairs, to cope with 

imperfect knowledge and to sustain communication through paraphrase, 

circumlocution, repetition, hesitation, avoidance, and guessing, as well as shifts 

in register and style. (Savignon, 1983, p. 40-41) 

 

Assim, o Método Comunicativo defendia que o aluno adquiria conhecimento e 

capacidade para o uso da língua através da sua competência comunicativa. Deste modo, 

os seus pontos fundamentais apresentavam-se da seguinte maneira: 

- Make real communication the focus of language learning.  

- Provide opportunities for learners to experiment and try out what they know.  

- Be tolerant of learners’ errors as they indicate that the learner is building up 

her/his communicative competence.  

- Provide opportunities for learners to develop both accuracy and fluency  

- Link the different skills such as speaking, reading and listening together since 

they usually occur so in the real world.  

-Let students induce or discover grammar rules. (Richards, 2006, p.13)  

 

Estes princípios constituíam a finalidade do ensino de línguas estrangeiras, a maneira 

como os discentes aprendiam e as diferentes atividades utilizadas na sala de aula que 

facilitassem a aprendizagem. Todos estes elementos-chave, eram necessários para 

melhorar as destrezas do aluno tendo a escrita um papel importante neste processo.  

Com a utilização do Método Comunicativo na sala de aula, era credível que os alunos 

seriam capazes de:  

  

- Knowing how to use language for a range of different purposes and functions.  

- Knowing how to vary our use of language according to the setting and the 

participants.  

- Knowing how to produce and understand different types of texts.  

- Knowing how to maintain communication despite having limitations in one’s 
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language knowledge. (Richards, 2006, p.3) 

 

O método comunicativo centrava todo o seu trabalhado didático no seu 

protagonista, o aluno. Em suma, tendo por base a citação apresentada de seguida, os 

autores Jacobs e Farrel (citado em Richards, 2006, p.12) defendiam que os estudantes 

acabariam por se tornar alunos autónomos, com opiniões críticas e bem formuladas:  

1. Learner autonomy: Let students the opportunity to be responsible for their 

learning in terms of both the content and the process.  

2. The social nature of learning: Language learning is a social activity that lies in 

interaction with others.  

3. Curricular integration: The target language is not seen as a regular subject that 

is taught in isolation. It should be integrated to other subjects in the Core 

Curriculum.  

4. Focus on meaning: The core of language teaching and learning is focused on 

developing meaningful activities and contexts.  

5. Diversity: As learners have different ways of learning, an emphasis is laid to 

learning strategies in order for the student to use them.  

6. Thinking skills: Critical and creative thinking should be developed by the 

means of language use.  

7. Alternative assessment: New options of assessment should replace traditional 

multiple-choice and test, such as self-assessment.  

8. Teachers as co-learners: the teacher acts the role of a facilitator which means 

that she/he constantly experiments different alternatives. (Richards, 2006, p.12) 

 

Em suma, para o aluno ser comunicativamente eficiente, é necessário desenvolver 

outras competências: 

- Competência cultural: é o conhecimento do contexto sociocultural no 

qual se fala a língua-alvo, levando-se em consideração: os países, a sua população 

e as suas tradições.  
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- Competência sociolinguística: é a competência do aluno para determinar 

o registo comunicativo mais eficiente dependendo da situação e do meio de 

comunicação como o uso de uma linguagem mais formal ou informal, por 

exemplo.  

- Competência discursiva: é a capacidade de construir ou interpretar textos 

no seu conjunto, trabalhando todos os seus aspetos como selecionar os pontos 

principais ou fazer a revisão ao texto.   Nesta fase, o texto deixa de ser um pretexto 

para ensinar gramática e passa a ser o pilar de sustentação da aula, devendo ser 

sempre priorizado.  

-Competência estratégica: é a capacidade de usar estratégias apropriadas 

para compensar deficiências no domínio do código linguístico ou outras lacunas 

na comunicação, visando favorecer comunicação efetiva ou alcançar um objetivo 

pretendido (falar mais lentamente, pedir para repetir ou esclarecer algo, enfatizar 

certas palavras). (Freeman, 2001, p. 126)  

 

Para concluir, podemos verificar que os variados métodos apresentados 

conferiram níveis distintos de importância ao processo de ensino da escrita. Hoje em dia, 

acredito que o professor não opta por uma ou outra abordagem em particular, mas que vai 

“beber” de cada método de acordo com os seus principais objetivos de forma a enquadrar 

o tema da unidade e a valorizar as características de cada turma.  Para decidir que tipo de 

método se enquadra melhor com as necessidades de cada turma, Richard (2001) defende 

que:  

Teachers and teachers in training need to be able do use approaches and methods 

flexibly and creatively based on their own judgment and experience. In the 

process, they should be encouraged to transform and adapt the methods they use 

to make them their own. Training in the techniques and procedures of a specific 

method is probably essential for novice teachers entering teaching because it 

provides them with the confidence, they will need to face learners and it provides 

techniques and strategies for presenting lessons. (Richards, 2001, p.250) 
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Estes objetivos podem passar pelo tipo de escrita a ser ensinada, os objetivos e 

gostos do aluno, a sua idade e o contexto em que as atividades se encontram. 

O papel do professor e do aluno na sala de aula foi alterado até aos dias de hoje. 

O processo de ensino-aprendizagem tornou-se centrado no aluno, em vez de ser centrado 

no professor. Neste sentido, o docente assume agora dois papéis principais-facilitador e 

monitor- no processo de aprendizagem, o que significa que são responsáveis pela 

valorização do ensino e da comunicação entre os alunos. Além disso, o docente é 

considerado responsável pelas atividades levadas a cabo na sala de aula, bem como as 

necessidades de aprendizagem dos alunos: orientar o desenvolvimento das atividades; e 

fornecer feedback através da reformulação e confirmação das informações fornecidas 

durante a implementação das atividades.   

 

2.2. A escrita formal 

A produção escrita ocupou um lugar central e hoje em dia é um tema de debate 

que suscita grande interesse nos campos de investigação, por um lado para clarificar como 

funciona esta destreza, mas também para determinar quais são os passos a seguir no 

ensino e aquisição da língua estrangeira. Pérez cita que a escrita formal tem bastante 

importância e que deve ser implementada como um método de ensino tendo em atenção 

a melhor forma de aprofundar e melhorar os conhecimentos e aprendizagens dos alunos 

e que todos estes elementos são responsáveis pelos problemas criados no processo de 

adquisição de conhecimentos para uma boa competência escrita na segunda língua, visto 

que podem existir diferentes convenções dependendo do tipo de texto apresentado na sala 

de aula e dos graus de formalidade.  

A escrita formal serve também como uma ferramenta que possibilita a 

diversidade e que pode ser utilizada como uma pausa das atividades de caráter oral e, 

deste modo, deve ser praticada e conhecida de maneira a saber analisar vários aspetos 

relacionados com a estrutura dos textos como a coesão, coerência, a pontuação, etc. 

Deste modo, é de grande importância dedicar momentos específicos das aulas para 

familiarizar os alunos acerca de diferentes tipos de textos formais de modo a valorizar a 

compreensão e reflexão. As atividades relacionadas com a escrita formal devem ser 
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similares a situações presentes na vida real, de maneira a fomentar a motivação dos 

alunos aquando a hora de realização. De acordo com Williams (2004):  

 

In school, students usually write because their teacher tells them to, the assignment is 

due the next day, and they want to pass the course. In the world outside the classroom, 

people write for real purposes: they write grant applications, poems, memos, 

instructions, reports, and new articles. It can be a challenge to bring this sense of reality 

into the classroom; everyone in the class understands that part of the purpose of any task 

is to practice and display writing skills. To the extent that it is possible, however, L2 

writers will be well served if their writing activities can be given a sense of purpose. 

(Williams, 2004, p. 75) 

 

Dito isto, ensinar a escrever formalmente é um processo complicado que exige tempo 

aos docentes, pois os professores não podem ter como objetivo principal atingir o um 

resultado mas sim dar importância e atenção a todos os passos necessários para a 

elaboração de um produto. O conhecimento que o docente possui acerca do processo de 

escrita, é uma competência importante porque condiciona tudo ao seu redor. É o 

professor que deve motivar e encorajar os alunos a escreveram de forma eficiente, 

criando todas as condições necessárias para o efeito, pois como afirma Zinsser (1988) a 

escrita é um ato importante que requer a participação de todos:   

 

Where does writing figure in all this? Writing is a tool that enables people in every 

discipline to wrestle with facts and ideas. It’s a physical activity, unlike reading. Writing 

requires us to operate some kind of mechanism – pencil, pen, typewriter, word processor 

– for getting our thoughts on paper. It compels us by the repeated effort of language to 

go after those thoughts and to organize them and present them clearly. It forces us to 

keep asking, “Am I saying what I want to say?” Very often the answer is “No.” It’s a 

useful piece of information. (Zinsser, 1988, p. 49) 

 

2.3. Escrever de forma eficaz      
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Escrever de maneira eficiente é descrito por Graham (2016, p.1) como um conjunto de 

objetivos estabelecidos pelo professor e pelo aluno: 

 Effective writing: 

 a.  Achieves the writer’s goals: These goals can be set by the writer or teacher, 

or through collaboration between the writer, teacher, and/or peers.  

 b. Is appropriate for the intended audience and context: For example, 

persuasive text written for a school newspaper may look different than one 

written for an online forum.  

 c. Presents ideas in a way that clearly communicates the writer’s intended 

meaning and content: The writer’s ideas are well-organized and clear to the 

reader,and expressed effectively.  

 d. Elicits the intended response from the reader: For example, a persuasive text 

compels the reader to take action, whereas a mystery novel elicits feelings of 

suspense or surprise from the reader. (Graham, 2016, p.1) 

  

É necessário ter em consideração todos estes aspetos quando o objetivo é ajudar o aluno 

a escrever de maneira eficiente. Outra variante a ter em vista é a organização do texto 

para melhorar a competência escrita dos estudantes de línguas estrangeiras.  

No entanto, antes da elaboração de qualquer redação de caráter formal, os discentes 

necessitam de interpretar e analisar diferentes tipos de textos:   

 

La mayor preocupación de los profesores de una lengua extranjera coincide en 

querer estimular y orientar eficientemente la lectura y comprensión de textos a sus 

alumnos. Sin embargo, en líneas generales, la enseñanza de estrategias para 

abordar la lectura de textos queda ausente en sus estrategias de clase; y los 

objetivos de querer estimular y mejorar la comprensión lectora de los alumnos 

pierden un poco de su fuerza. Entran en escena el deseo de enseñar vocabulario, 

de repetir estructuras, de ampliar los conocimientos culturales de los alumnos, etc., 

y, con eso, el texto se transforma, muchas veces, en pretexto. (Jouini (2005, p.7) 
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Ou seja, de maneira a ensinar os alunos a escreverem de forma eficiente e apropriada, os 

professores precisam de ajudar os estudantes a compreenderem os textos, a organizar o 

processo de leitura, a esclarecer vocabulário incompreendido, ou seja, no fundo a 

conduzir os alunos a uma análise e compreensão total de todos os textos formais 

abordados na sala de aula, de forma a facilitar o processo de escrita que se procede. Os 

alunos só serão capazes de produzir um texto formal eficiente se compreenderem as suas 

estruturas e entenderam as regras que compõem determinado texto (Pérez, 2002): 

 

(…) el enseñante tendrá que revisar la materia teniendo en cuenta su principal 

objetivo: que sus alumnos la aprendan. Por tanto, se tendrá que plantear qué 

cuestiones o qué contenidos pueden presentar más dificultad para los aprendices, 

qué procedimientos específicos deben conocer para comprender aquél contenido 

en cuestión (…). (p.70)   

 

 

2.4. As diferentes categorias da escrita em contexto de sala de aula  

  

Apesar de na sala de aula serem lecionados diferentes tipos de textos, os alunos 

têm pouco tempo para praticar esta destreza. No entanto, existem diferentes categorias 

que dão oportunidade ao aluno de usar a escrita em contexto de sala de aula (imitative, 

intensive or controlled, self-writing, display writing, real writing) (Brown,2001, p. 344-

345) 

Nos níveis iniciais da língua estrangeira, quando os alunos iniciam a escrita, 

começam por apontar frases ou vocabulário, com o objetivo de aprender as convenções 

ortográficas. De acordo com Brown (2001, p.344): 

Some forms of dictation fall into this category; although dictation can serve to 

teach and test higher-order processing as well. Dictation typically involve the 

following steps: 

a- Teacher reads a short paragraph once or twice at normal speed. 
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b- Teacher reads the paragraph in short phrase units of three or four words each, 

and each unit is followed by a pause. 

c- During the pause, students write exactly what they hear.  

d- Teacher then reads the whole paragraph, once more at normal speed so students 

can check their writing. 

e-Scoring of students’ written work can utilize a number of rubrics for assigning 

points. Usually spelling and punctuation errors are not considered as severe as 

grammatical errors.  (Brown, 2001, p.344) 

 

Intensive writing tem como objetivo melhorar os mecanismos linguísticos da 

escrita, como a pontuação ou o vocabulário. É utilizada maioritariamente em exercícios 

gramaticais de caráter controlado e em conteúdos léxicos, resultando na estagnação do 

incentivo à criatividade dos alunos. Um exercício bastante decursivo desta prática é 

quando se pede aos alunos para alterarem os verbos principais das frases, do presente para 

o passado. Por outro lado, self-writing também é utilizado durante a aula, por um período 

de tempo significativo. Esta técnica envolve escrever por um determinado período de 

tempo, e o exemplo mais comum que ilustra esta técnica é quando os alunos escrevem 

com o objetivo de recordarem mais tarde, como por exemplo tirar apontamentos para 

posteriormente estudar para um exame. Por outro lado, display writing é uma técnica 

bastante visível na vida dos alunos porque se utiliza quando eles respondem às questões 

dos exames, ou mesmo quando realizam exames de escrita formal ou relatórios de 

pesquisa, pois o estudante, nestes casos, utiliza em grande maioria os seus conhecimentos 

cognitivos. No entanto, display writing e real writing estão conectadas e para evidenciar 

esta ideia, são expostas três subcategorias:  

a. Academic: The Language Experience Approach gives groups of student’s 

opportunities to convey genuine information, and some of this learning uses the 

written word. Group problem-solving tasks, especially those that relate to current 

issues and other personally relevant topics, may have a writing component in 

which information is genuinely sought and conveyed. Peer-editing work adds to 
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what would otherwise be an audience of one (the instructor) and provides real 

writing opportunity.  

b. Vocational/Technical: quite a variety of real writing can take place in classes 

of students studying English for advancement in their occupation. Real letters can 

be written; genuine directions for some operation or assembly might be given; and 

actual forms can be filled out.  

C. Personal: in English Second Language class, diaries, letters, post cards, notes, 

personal messages and other informal writing can take place, especially within the 

context of an interactive classroom. While certain tasks may be somewhat 

contrived, nevertheless the genuine exchange of information can happen. (Brown, 

2001, p. 346) 

 

Por outro lado, Cassany (1999) preconiza que a escrita tem dois grandes papéis: 

um papel intrapessoal ( quando a pessoa tem capacidade para se conhecer a si mesmo e 

utilizar as suas emoções em seu favor para tomar decisões) e um papel interpessoal 

(quando a pessoa tem sensibilidade para observar o seu redor e entender o outro).  

1. Intralingüísticas: El autor del escrito y su destinatario son la misma persona. La 

escritura constituye un instrumento de trabajo para desarrollar actividades 

personales, académicas o profesionales. Las principales funciones son:  

- Registrativa: (…) permite guardar información sin límite de cantidad o duración. 

Anotamos direcciones y teléfonos en agendas, citas de textos, ideas que se ocurren 

en un determinado momento, etc. (...) 

- Manipulativa. Al ser un acto recursivo y planificado, la escritura facilita la 

reformulación de lo enunciado, según las necesidades y las circunstancias de cada 

contexto.  (...) 

- Epistémica. Subiendo otro peldaño de desarrollo cognitivo, la manipulación de 

datos permite al autor generar opiniones e ideas que no poseía antes de iniciar la 

actividad escritora. De este modo, escribir se convierte en una potente herramienta 

de creación y aprendizaje de conocimientos nuevos. 
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2. Interlingüísticas. El autor escribe para otros: un lector conocido o no, un grupo, 

una asociación, una comunidad lingüística, el mundo entero, etc. La escritura se 

convierte en un instrumento de actuación social para transmitir información, 

influir, ordenar, etc. También podemos distinguir varias funciones:  

- Comunicativa. Como canal comunicativo, la escritura permite interactuar con el 

prójimo cuando no es posible usar la oralidad (carta, nota) (…) 

- Certificativa. Por su carácter permanente, la escritura desarrolla también una 

función performativa importante en un mundo alfabetizado. En numerosos 

contextos, lo escrito es la única prueba aceptada de algún hecho o dato, aunque 

éstos sean ya conocidos de modo oral. Sólo la escritura “oficial” de una instancia, 

una petición, una sentencia, una ley, etc. dan crédito legal a la información 

transmitida; su versión oral se considera sólo un 'rumor' o un comentario sin valor. 

(p. 49) 

 

É necessário que os alunos não sejam apenas capazes de serem bons escritores, 

mas que compreendam a importância da escrita na sua vida. Como educadores, a 

pergunta-chave é: É possível ajudar os alunos a tornarem-se bons escritores e bons 

comunicadores num curto espaço de tempo?  Preparar os alunos e ajudá-los a serem bons 

comunicadores na escrita formal é um desafio para todos os professores e, por isso, a 

escrita é uma necessidade e deve ser uma atividade primordial na escola. Escrever de 

forma eficiente e formal é uma característica cognitiva, ou seja, envolve a compreensão 

e a utilização de novos conhecimentos pois inclui a criatividade do aluno, a resolução de 

problemas, a revisão do texto e a reflexão.  

Depois de expostos todos os pontos fundamentais, parece-me irrefutável a 

importância da escrita formal como estratégia para melhorar a aprendizagem das línguas 

estrangeiras. Efetivamente, escrever é um processo gradual; é uma destreza que se 

aprende e que evolui com a prática. É uma forma de pensamento que liberta e desenvolve 

a criatividade do aluno porque na escola ou noutro contexto é um recurso eficaz de 

comunicação.  
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Para concluir este capítulo, apresento as palavras de Zinsser (1988) que esclarece 

a relevância da escrita e da aprendizagem: 

 

Finally, in the national furor over “why Johnny can’t write,” let’s not forget to ask 

Johnny also can’t learn. The two are connected. Writing organizes and clarifies 

our thoughts. Writing is how we think our way into a subject and make it our own. 

Writing enables us to find out what we know – and what we don’t know – about 

whatever we’re trying to learn. Putting an idea into written words is like defrosting 

the windshield: The idea, so vague out there in the murk, slowly begins to gather 

itself into a sensible shape. Whatever we write – a memo, a letter, a note to the 

baby-sitter – all of us know this moment of finding out what we really want to say 

by trying in writing to say it. (p.16) 

 

Quando selecionamos um texto formal para trabalhar na sala de aula devemos ter 

em conta vários aspetos. Os alunos lidam bastante com a escrita no contexto escolar e, 

perante este facto, e tendo em conta que saber escrever, ou aprender a escrever, é 

fundamental para a vida quotidiana, o dever de incutir o gosto pela escrita foi arrastado 

para a escola. Assim, o professor deve pensar nos objetivos para a escolha desse texto e 

se vai ser útil para o estudante. É necessário tentar entender se o aluno vai ser capaz de 

trabalhar o texto da maneira mais eficaz.  

Posto isto, é possível verificar que existem inúmeras razoes que justificam a 

utilização do texto formal na sala de aula. No entanto, é importante salientar alguns 

aspetos que merecem atenção: se os alunos vão tirar partido de determinado texto 

escolhido e se o texto está contextualizado com o tema da aula. 

Em suma, o professor deve trabalhar a escrita como uma competência interligada 

com outras competências, nomeadamente de compreensão oral, de produção oral ou de 

competência sociocultural.  

De igual modo, a lista organizada por Curtin & Richards (2002) é relevante para fortalecer 

essa relação.  
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l- The act of writing enhances knowing: retrieving information, organizing 

it, and expressing it in writing seems to improve understanding and 

retention.  

2- Writing is an active learning process and active learning seems to be 

more effective than passive reception.  

3- Writing is a way of making knowledge personal. The writer brings to 

bear a subjective point of view and reinterprets personally what has been 

learned.  

4- Writing focuses attention: those who know they are expected to write 

tend to be more attentive.  

5- Writing seems to facilitate thinking about a subject. The act of writing 

enables the writer to discern new relationships and make new connections.  

6- Writing is a way of sharing what is known. Students can use writing to 

share with classmates what they have learned.  

7- Writing provides immediate feedback to the learner and to the teacher 

about what has been learned—and what has not been learned.  

8- Writing is a self-paced mode of learning; the pace of writing seems to 

match better the pace of learning, slowing down the process of those who 

might be inclined to finish a learning task too quickly. (p.4) 

 

O plano de ação explicado no ponto seguinte apresenta como finalidade três 

pontos fundamentais: 1- utilizar a escrita como estratégia para melhorar a aprendizagem 

dos alunos na língua estrangeira; 2- aumentar os momentos dedicados à escrita durante 

as aulas lecionadas; 3- aumentar a motivação dos alunos pela escrita. 

  

 2.5. Plano de ação  

O presente ponto serve para patentear as atividades realizadas com os alunos, 

sendo que todas tiveram o objetivo de os ajudar a desenvolver as suas capacidades de 

escrita no processo de aprendizagem.  
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No 1º ciclo de investigação, que decorreu nos meses de novembro e dezembro de 

2018, realizou-se atividades de ativação de conhecimentos prévios. Tentei entender os 

conhecimentos dos alunos em relação a certos tipos de textos formais (como uma carta 

ou uma biografia).  No 2º e 3º ciclo, realizado nos meses de fevereiro, março e abril, todas 

as atividades realizadas tiveram a preocupação de ensinar e ajudar a entender as regras e 

a estrutura dos textos estudados.  

Freire (1996, p.52) defende que o docente tem de “saber que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. O professor tem de estar atento às necessidades dos estudantes.  As palavras 

do autor justificam a minha escolha no 2.º ciclo, de criar atividades relacionados com a 

aprendizagem de saber escrever e, deste modo, aumentar o léxico do aluno.  

Relativamente ao grupo de espanhol, soube previamente através do diálogo com 

a professora titular da turma, que os alunos tinham mais facilidade na aprendizagem da 

língua estrangeira. Deste modo, os textos elaborados pelos discentes apresentavam um 

léxico maioritariamente correto e que correspondia às normas estruturais da redação.  Por 

outro lado, no grupo de inglês, desde o inicio que foi notada a dificuldade dos alunos em 

se expressarem na segunda língua, por isso, na hora de escolher as atividades a serem 

desenvolvidas na sala de aula, tive de ter em atenção esse aspeto e tentar primeiro 

trabalhar em conjunto as normas dos diferentes tipos de texto.  O tempo de duração das 

aulas de inglês originou uma dificuldade acrescida, pelo que as atividades tiveram que se 

prolongar pelas aulas seguintes. Ainda assim, houve uma grande dedicação e vontade 

para melhorar as aprendizagens de todos os alunos.  

Durante o ano letivo, para alem da utilização de atividades de elaboração de textos, foram 

levados à sala de aula (no 1º ciclo de estudo), questionários para entender a opinião dos 

alunos acerca da eficácia e importância de saber escrever e se consideravam as atividades 

uma ferramenta útil e pertinente no processo de aprender a escrever.  

As atividades realizadas com os alunos também tiveram o objetivo de esclarecer 

e aumentar o léxico e o plano de ação foi praticado de forma coerente e contextualizada 

com o tema da unidade didática, ou seja, a introdução dos diversos textos formais não foi 

forçada.  
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De seguida, é apresentado o capítulo dedicado à parte prática deste estudo, em que 

se expõe, em primeiro lugar, a metodologia utilizada. 
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Capítulo III- Prática Letiva 

A recolha de dados nas turmas do 7º, 8º e 9º anos, foi efetuada por diferentes  

ferramentas durante o ano letivo.  

Para os alunos desenvolverem a sua capacidade de escrita, os textos que elaboraram 

consistiram na principal ferramenta do estudo, pois, funcionou como uma estratégia de 

ensino para melhorar a aprendizagem dos discentes na segunda língua. No decorrer do 

ano letivo, os estudantes participaram na criação de diferentes tipos de textos formais e 

tiveram de dar resposta a várias atividades de elaboração própria. No 1º ciclo de 

investigação, as atividades efetuadas na sala de aula não foram recolhidas com o objetivo 

de eles não se sentirem pressionados a uma avaliação tão precocemente, pois 

normalmente os exercícios que carecem de uma execução mais demorada, eram 

corrigidos quase no imediato ou então recolhidos para serem avaliados em casa. No 

entanto, depois das atividades serem realizadas no caderno diário dos discentes, eu pedi 

autorização (no final do período) para tirar fotocópia de algumas respostas das atividades. 

Apesar de alguns estudantes ou encarregados de educação não permitirem, consegui 

recolher alguns dados que vão servir como base nesta investigação. 

No 2º ciclo, as atividades levadas a cabo pelos discentes foram de elaboração 

própria, mantendo sempre o contexto presente nas unidades didáticas e com o principal 

objetivo de melhorarem a escrita formal. Na minha opinião, como os alunos já se tinham 

familiarizado com algumas estruturas de textos formais, sentiam-se mais confiantes para 

partilhar o seu trabalho e durante a elaboração dos trabalhos, eu reforcei a importância 

deste tipo de exercícios para a compreensão e para a utilidade na vida real dos alunos.  

 A avaliação do conteúdo dos exercícios, é realizada através da ajuda de uma tabela 

(vd. Apêndice 1) utilizada em todos os ciclos cujas perguntas procuram orientar a 

observação realizada dentro da sala de aula. Penso que foi uma ferramenta eficaz para 

avaliar os momentos dedicados à escrita dentro da sala, onde se levam a cabo todos os 

passos, centrando a atenção nos instantes antes, durante e depois do processo de escrita. 

Esta tabela foi muito útil porque me permitiu avaliar aspetos relacionados com os 
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diferentes tipos de interação, com a relevância ou com as instruções fornecidas. Deste 

modo, a observação direta realizada aos diferentes grupos torna a investigação mais fiável 

e verdadeira porque o resultado dos exercícios é avaliado de acordo com todas estas 

vertentes. 

Quando terminado o 2º ciclo de investigação, criei um inquérito com um 

questionário (vd. Apêndice 2) composto por cinco perguntas fechadas, com objetivo de 

dar a oportunidade aos discentes de se expressarem acerca do papel da escrita em contexto 

sala de aula e, tentar entender, se a elaboração destes textos melhoraram a aquisição da 

língua estrangeira. Por este motivo, uma pergunta presente no questionário, tinha que ver 

com as atividades realizadas anteriormente pelos estudantes, para tentar entender qual 

exercício era considerado imprescindível para desenvolver a habilidade de aprender a 

escrever. A utilização do questionário é bastante útil porque permite a aquisição de dados 

de forma rápida e eficaz, pois de acordo com Amaro (2002, p.79) “a aplicação de um 

inquérito por questionário possibilita uma maior sistematização dos resultados 

fornecidos, permite uma maior facilidade de análise bem como reduz o tempo que é 

necessário despender para recolher e analisar os dados.” 

Todas as questões presentes no questionário foram objeto de reflexão e de revisão 

até à versão definitiva, no entanto, a estrutura do questionário foi adaptado a cada turma 

em particular. 

 No 2º ciclo de investigação decidi que na sala de aula, as atividades de escrita 

formal, deveriam ser sem a ajuda habitual fornecida no 1º ciclo, visto que, já se tinham 

familiarizado com as regras anteriormente. Por este motivo, muitas das atividades, 

mantiveram uma relação similar ao escrito anteriormente, e as respostas dadas pelos 

alunos permitiram avaliar a compreensão do processo de escrita e a sua evolução. 

Posteriormente, neste capítulo, irão ser analisados os resultados obtidos decorrentes dos 

dois ciclos de investigação.   
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3.1.2. Descrição dos ciclos da investigação-ação 

3.1.2.1. Atividades realizadas no grupo de espanhol  

3.1.2.1.1. 7ºG : 1º Ciclo 

Nos dias 5, 8, 12 e 15 de novembro de 2018, ocorreram as primeiras aulas à turma 

7ºG pertencentes às práticas letivas. Os dois blocos de noventa minutos e os dois blocos 

de quarenta e cinco minutos foram dedicados à análise de pequenos avisos presentes em 

vários estabelecimentos que são dirigidos ao publico e à análise de notícias. Os avisos, 

apresentados no exemplo seguinte foram elegidos por mim, com a ajuda da professora 

titular da turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Aviso! 

Guarden silencio, por favor. Este es un lugar 
de oración y recogimiento.  No depositen 

flores en los altares ni hagan fotos durante la 
misa.  

Oficina de Correos,  
Se comunica al público en general que esta 
oficina de Correos se trasladará por tiempo 

indeterminado a partir del próximo 6 de 
junio a la avenida Madrid, debido a la 

reforma del edificio de Plaza de España.  
Pedimos perdón por la molestia. 

Figura 2: Exemplo de aviso presente num local de culto.  

Figura 3: Exemplo de aviso presente num local público (Posto dos 

Correios) 
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A leitura dos pequenos avisos motivou a atenção e aprendizagem dos alunos por 

estes tentarem adivinhar o local em que os avisos estariam presentes no nosso quotidiano. 

No momento prévio à leitura dos avisos, os discentes foram convidados a refletir sobre o 

conceito da escrita formal e o motivo da sua utilização. Pretendia-se, que os alunos fossem 

capazes de saber distinguir a escrita formal, alguns conceitos utilizados, que a 

diferenciassem de outro tipo de escrita, de modo a ativar os seus conhecimentos prévios 

sobre o tema para, posteriormente, acederem ao conteúdo e estrutura do exercício.  

Ao fazerem a conexão com o mundo real, através da analise dos exemplos 

fornecidos e das noticias, presentes no nosso quotidiano, pensei que seria benéfico para 

os alunos lidarem com os mais variados conceitos da escrita formal para que eles ficassem 

motivados para a escrita, para mudarem a sua opinião sobre o tema e para tentar 

exemplificar que a escrita ocorre em todos os aspetos da vida e que esta pode ser encarada 

de uma maneira mais descontraída. Simultaneamente, outro objetivo traçado com esta 

atividade era medir o grau de compreensão em relação à leitura efetuada, dado que o 

conteúdo presente nos avisos, os alunos teriam de ser capazes de refletir acerca do sítio 

mais provável onde o anúncio poderia estar presente.  

Posteriormente os estudantes foram convidados a elaborar avisos semelhantes aos 

analisados anteriormente. A intenção do exercício era tentar entender se perceberam a 

estrutura, o vocabulário, deste tipo de escrita, neste contexto ou se era necessário 

esclarecer ou retomar algum ponto em particular.  

 

 

 

 

 

 

 

¡ Aviso! 

Figura 4: Moldura entregue aos alunos para realização da atividade.  
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No final da atividade, foi notável que os alunos gostaram efetivamente de elaborar 

os avisos e o facto de terem feito isso em pares, permitiu a partilha de ideias e opiniões 

(vd. Apêndice 3). Na minha opinião, este exercício foi um método eficaz, pois como 

mencionou a professora titular da turma na reunião de avaliação “es muy grande la 

capacidad de trabajo de la profesora en prácticas y la adecuación de los materiales 

elegidos, en especial los materiales propios” ou seja, os materiais próprios serviram para 

mostrar como a escrita pode ser utilizada de uma forma atrativa. Ao mesmo tempo, 

tiveram oportunidade de serem criativos e de produzir um texto formal, mesmo tendo um 

conhecimento reduzido na língua estrangeira. 

A notícia (vd. Apêndice 4), foi escolhida com o apoio da professora titular da turma 

e tinha como título Machu Picchu, la mágica ciudad. Esta atividade forneceu a 

oportunidade de executar atividades de pré-leitura e pós-leitura. Nos momentos dedicados 

às atividades de pré-leitura, foi pedido aos discentes para refletirem sobre o conceito de 

notícia e os seus principais objetivos. Isto permitiu que ativassem os seus conhecimentos 

e que relacionassem as suas ideias principais com os conteúdos aprendidos previamente 

de maneira a que conseguissem chegar a uma resposta. Posteriormente foi realizada a 

leitura e a análise da notícia Machu Picchu, la mágica ciudad e pediu-se aos estudantes a 

elaboração de um novo título para a mesma notícia. Esta pequena atividade tinha como 

objetivo final explicar que a escrita tem várias finalidades e que pode ser realizada de 

uma forma mais descontraída, através de exercícios que podem ser levados a cabo no 

nosso quotidiano. Simultaneamente, este exercício serviu para motivar os discentes para 

a escrita e permitiu a perceção de que o título tem um papel vital na sua compreensão e 

que deve sintetizar o conteúdo do texto.  

Um ponto importante em que é necessário referir, é o facto de serem atividades de 

curta duração, pois os alunos mantinham contacto com o espanhol há pouco tempo e ainda 

não possuíam vocabulário suficiente para trabalhar de forma profunda a escrita formal. 

De todas as maneiras, o facto de o exercício ser curto e prático serviu como ajuda para 

entenderam as facetas mais variadas deste tipo de escrita. 
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3.1.2.1.2. 7ºG : 2º Ciclo 

No dia 15 de novembro de 2018 foi realizada a última aula lecionada ao 7ºG. Como 

mencionado anteriormente no plano de ação, a aquisição do léxico para melhorar a 

competência na escrita foi um método utilizado na análise dos textos abordados na sala 

de aula. Deste modo, como atividade final, os alunos, a pares, foram convidados a 

elaborar uma notícia similar à analisada nas aulas anteriores. Esta atividade permitiu aos 

alunos pôr em prática o léxico e as expressões aprendidas nas aulas anteriores e para 

progredir o seu leque de vocabulário. Neste sentido, pedi aos discentes para tentarem 

realizar o exercício auxiliando-se pelos ponto-chave fornecidos pela professora. Estas 

ajudas foram providas com o intuito de motivar os alunos para o momento da aula 

dedicado à escrita, com a finalidade de encararem a atividade de maneira positiva. Este 

exercício, para além de ajudar a entenderem o objetivo deste tipo de texto, também ajudou 

os estudantes a aumentarem e a melhorarem a sua bagagem lexical. Durante os sete 

minutos seguintes, os alunos revelaram entusiasmo na elaboração da notícia, e após esse 

tempo, demos início à partilha realizada de forma oral. Os erros cometidos foram 

corrigidos, em conjunto, no quadro da sala de aula. No final da aula, os discentes deram 

resposta a um questionário sobre os desafios da escrita formal (vd. Apêndice 5), em que 

tinha como principal objetivo medir a importância deste género de escrita. 

3.1.2.1.3. 9ºA/D: 1º Ciclo 

As aulas lecionadas ao 9ºA/D decorreram nos dias 15, 20 e 22 de fevereiro. O tema 

da unidade didática era sobre as viagens. Neste sentido, no decorrer das aulas, os alunos 

lidaram com vários aspetos relacionados com viagens como a marcação de uma estadia 

num hotel, aprenderam várias informações sobre os meios de transportes, pensaram em 

como fazer uma mala de viagem dependendo do seu destino, com o objetivo de decidirem 

os objetos mais apropriados, e posteriormente a elaboraram e a analisaram a estrutura de 

um e-mail.  

Na primeira fase, comecei por explicar os pontos fundamentais na elaboração desde 

tipo de texto. Atualmente o correio eletrónico é utilizado com frequência no nosso dia-a-
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dia porque é rápido, eficiente e útil nas mais variadas situações, seja em contextos mais 

formais, pessoais ou profissionais. Deste modo, os alunos aprenderam que para escrever 

um e-mail é necessário ter em atenção a cumprimento no início do texto (devemos usar 

uma saudação adequada ao destinatário, e utilizar o respetivo título referente à pessoa); 

tamanho (devem ser concisos e diretos ao assunto), despedida. De seguida, foram 

apresentados vários exemplos formais aos alunos para elucidar melhor os conteúdos 

aprendidos anteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Primeiro exemplo ilustrador de um e-mail formal   
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Deste modo, na fase de elaboração de um correio eletrónico formal, foi fornecido 

aos alunos um modelo onde deveria ser realizada a atividade:  

 

Figura 6: Segundo exemplo ilustrador de um e-mail formal.  

Figura 7: Moldura entregue aos discentes para realizar a atividade  
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Esta atividade foi realizada a pares e foi muito bem-encarada pelos alunos, pois era 

notável que estavam a gostar de elaborar o exercício pela forma afincada e bem-disposta 

que tiravam dúvidas enquanto escreviam. Posteriormente, foi pedido para pensarem num 

motivo para escrever um correio eletrónico formal e foram várias as ideias:  

 

  

 

 

 

 Assim, os alunos foram capazes de pensar nas variadas opções existentes que 

justificam a elaboração de um e-mail de contexto formal que serviram como ponte para 

o segundo ciclo de investigação.   

3.1.2.1.4. 9ºA/D: 2º Ciclo 

No dia 22 de fevereiro foi lecionada a última aula ao 9ºA/D. Esta aula iniciou-se 

com uma apresentação PowerPoint em que eram apresentados dois destinos de férias (um 

Figura 8: Ideias dos alunos que justificam a elaboração de um e-mail formal 
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destino paradisíaco e um destino de aventura) e os alunos teriam de utilizar o vocabulário 

para decidir os objetos que seriam uteis e que levariam consigo para estas duas viagens. 

Esta atividade ajudou-os a adquirem mais vocabulário e a sentirem-se mais livres para 

partilhar as suas respostas com o resto da turma. Para concluir a aula, os estudantes foram 

convidados a produzir um texto escrito em que teriam que imaginar que estavam a 

concorrer num passatempo da companhia aérea TAP em que oferecia uma viagem para 

um dos destinos vistos anteriormente na apresentação PowerPoint. Esta atividade estava 

intitulada como ¡Viajar con TAP! e teriam de explicar porque seriam os vencedores ideais 

deste passatempo 

3.1.2.1.5. 8ºC: 1º Ciclo 

Nos dias 13, 14, 21 e 22 de março foram lecionadas as aulas ao 8º C. A unidade 

didática correspondente a esta turma foi De compras. Nesta unidade os alunos começaram 

logo na primeira aula a lidar com vocabulário e com informação relativa às lojas, aos 

produtos, aos direitos e deveres dos consumidores, bem como outra vertente, que é o caso 

da reclamação. Estas aulas foram bem exploradas através dos exercícios apresentados 

porque os alunos estavam familiarizados sobre estes conteúdos pois a compra e venda de 

produtos é um ato social decorrente em toda a nossa vida desde que nos lembramos. Deste 

modo, os estudantes interagiram e comunicaram sobre este assunto e foram capazes de 

partilhar opiniões e acontecimentos nomeadamente quando o assunto era a devolução de 

um produto que estava com defeito ou que vinha trocado.  

Os alunos começaram por visualizar um vídeo que falava sobre uma situação em 

que o cliente ia trocar um telemóvel com defeito. A partir daí o tema da aula foi definido 

e os alunos perceberam que iam abordar as trocas e devoluções. Aproveitando a ideia 

geral do vídeo e para auxiliar os estudantes a adquirem novo vocabulário, tiveram a 

oportunidade de trabalhar a produção oral através da criação de um diálogo numa loja em 

que tinham que trocar um produto com defeito, de maneira a aprofundar os seus 

conhecimentos a função de uma reclamação. Este exercício serviu como ponte para 

analisarem os diferentes passos na hora de elaborarem uma reclamação formal e, por 
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consequente, serem eles próprios a a elaborarem este tipo de texto numa loja, preenchendo 

o seguinte modelo: 

Datos del reclamante (Consumidor)       
            
    
Motivo de la reclamación (describir los hechos): 
 

 

  

  

  

 

 

  

3.1.2.1.5 8ºC: 1º Ciclo 

 

 

3.1.2.1.6. 8ºC: 2º Ciclo 

No dia 22 de março foi a última aula lecionada ao 8º ano e foi a aula em que se 

realizou a ficha de avaliação. O teste foi realizado por mim com o auxílio professora 

titular da turma. A prova (vd. Apêndice 6) teve como conteúdo, toda a matéria lecionada 

por mim nas últimas aulas e o exercício que contava com a maior pontuação, era de 

produção escrita. Os alunos teriam que elaborar uma carta de reclamação: 

 

Nombre y apellidos del reclamante:  

Figura 9: Modelo entregue aos alunos para realizar a atividade 
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A atividade de produção escrita realizada no dia 27 de março foi um sucesso na 

prova de avaliação, pois os discentes obtiveram uma boa pontuação na parte escrita e 

foram capazes de relacionar os conteúdos aprendidos anteriormente e adaptá-los à 

situação em causa.  

 

3.1.2.2. Atividades realizadas no grupo de inglês  

3.1.2.2.1. 8ºD: 1º Ciclo 

As aulas lecionadas ao 8ºG tiveram lugar nos dias de 4, 5, 12, 13, 18 de novembro 

e tiveram como tema principal a biografia. Como podemos observar no exemplo 

fornecido aos discentes, os alunos lidaram com este tipo de texto formal relacionado com 

Figura 10: Excerto da prova de avaliação que contém a atividade de produção escrita 



 

45 

 

figuras públicas: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na primeira fase de análise deste texto formal, os alunos aprenderam a estrutura 

de uma biografia, começando pelas informações mais relevantes acerca de uma pessoa 

como o nome, a data de nascimento e o local de nascimento. Foi referido que deveria 

conter dados importantes sobre a vida da pessoa em questão bem como aspetos 

relacionados com o narrador do texto, que deveria ser na terceira pessoa e a utilização 

abundante de pronomes pessoais e possessivos. Foi também referido que tem um uso 

predominante do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Nesta fase foi feita uma 

revisão rápida entre os dois tipos de tempos verbais de maneira a ajudar os alunos a 

relembrarem conteúdos aprendidos anteriormente.  

Depois do primeiro contacto com os pontos mais importantes que contém uma redação, 

os alunos foram convidados a escolher uma personagem famosa e, em pares, realizarem 

Figura 11: Exemplo de uma biografia sobre Barack Obama 
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a sua biografia. Os estudantes dispuseram de dez minutos para elaborarem a atividade e 

depois dessa fase, alguns alunos foram escolhidos para partilharem o seu texto oralmente. 

Em conjunto, foram corrigidos os erros presentes na biografia e apontados alguns aspetos 

a melhorar como alterar a maneira como iniciam as frases, para evitar que se repita, 

utilizar palavras diferentes sem a repetição de “like”, “and”, “but”, bem como a correção 

de alguns verbos utilizados de maneira incorreta.  

3.1.2.2.2. 8ºD: 2º Ciclo  

Na última aula a lecionar a esta turma, como tarefa final, os discentes tiveram a 

oportunidade de elegerem uma figura pública à sua escolha para depois elaborarem a sua 

biografia. De maneira a tornar a atividade o mais real possível, os estudantes tiveram que 

coletar informações relevantes sobre a personagem na aula anterior. Desta forma, tinham 

os dados mais importantes que lhes permitiu realizar a atividade com mais rigor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12: Exemplo de uma biografia realizada por um aluno  
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3.1.2.2.3. 9ºA: 1º Ciclo 

As aulas lecionadas ao 9º ano tiveram como tema principal “Part-time jobs”. Os 

alunos partilharam as suas experiencias pessoais sobre o tema, pois alguns já tiveram a 

oportunidade de ter algum emprego a part-time, maioritariamente no verão. Os discentes 

falaram sobre o primeiro contacto com um emprego e as suas maiores dificuldades. O 

tempo disponibilizado para a partilha sobre o tema, permitiu uma grande abertura da parte 

dos aprendizes que serviu como ponte para introduzir o texto formal fazendo com que se 

sentissem à vontade ao falar sobre as suas experiencias e como isso os ajudou a poupar 

algum dinheiro e a sentirem-se mais responsáveis. No primeiro ciclo, lidaram com a carta 

formal e como era fundamental estar relacionado com o tema da unidade, os alunos 

Figura 13: Exemplo de uma biografia realizada por uma aluna 
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analisarem no primeiro momento o seguinte excerto:  

 

Nesta fase os alunos também falaram sobre a diferença dos part-times em jovens 

em diferentes países, visto que é mais comum nos Estados Unidos ou em Inglaterra. 

Foram também comentadas as características que são necessárias possuírem os jovens 

para este tipo de trabalho e como é uma mais-valia para os seus futuros. A primeira fase 

Figura 14: Excerto presente no manual escolar do 9º A 
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de elaboração foi feita em conjunto e foi elaborada uma versão definitiva que foi 

partilhada oralmente por uma aluna que se voluntariou.  

 

3.1.2.2.4. 9ºA: 2ºCiclo 

Para elaborar a atividade final os alunos tiveram que fingir que estavam a escrever 

uma carta formal. Para isso realizaram o texto numa página branca e posteriormente 

colocaram-no num envelope de modo a tornar o exercício numa função que os discentes 

executariam fora do contexto escolar: 

 

 

 
Figura 15: Exemplo de uma carta elaborada por uma aluna  
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Nesta fase os aprendizes conseguiram terminar a atividade sem grandes ajudas ou 

dificuldades (vd. Apêndice 7), como ocorreu na primeira fase, em que os alunos estavam 

com várias dúvidas relativamente ao formato ideal de como começar ou terminar o texto. 

Depois de serem explicadas as regras fundamentais que compõem uma carta formal, a 

atividade tornou-se mais simples e os discentes conseguiram terminar com êxito e 

motivação, uma vez que estavam familiarizados com o conceito. Foi possível observar o 

êxito da atividade pois os discentes foram convidados a partilhar as suas respostas e foi 

visível a melhoria entre os dois ciclos, em que no último ciclo não apresentavam as 

mesmas dúvidas e elaboraram o texto com mais coerência e sem erros repetidos.  

3.2.  Apresentação dos dados 

No decorrer da apresentação do plano de intervenção, dei atenção a alguns fatores 

observados durante a elaboração das atividades, particularmente a atitude dos estudantes 

face aos momentos dedicados à escrita. Deste modo, exponho os dados recolhidos nas 

disciplinas de inglês e espanhol. Para manter a apresentação dos dados de uma forma 

clara e coerente, irei exibir os produtos obtidos no 1º ciclo de investigação nas turmas 

envolvidas. Posteriormente, mostrarei os dados obtidos relativos à segunda e à última fase 

de investigação do presente relatório de estágio. Relativamente à primeira fase de 

pesquisa, é importante referir que não foi possível obter todos os textos realizados pelos 

alunos, porque eram elaboradas nos seus cadernos e não permitiram a sua recolha em 

número completo.  

No entanto, no ciclo zero, os resultados do primeiro inquérito não foram bastante 

satisfatórios: 
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Nesta fase de investigação era notável, através das respostas fornecidas, que os 

estudantes viam a escrita como uma tarefa demorada e aborrecida. Os alunos partilharam 
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Gráfico 1: Resposta dos alunos do grupo de inglês ao primeiro questionário  

Gráfico 2: Resposta dos alunos do grupo de espanhol ao primeiro questionário  



 

52 

 

que os momentos dedicados à escrita eram muito raros e por isso, não aprenderam a 

apreciar esta destreza. Os poucos momentos dedicados à escrita eram maioritariamente 

realizados posteriormente como trabalho de casa. Isto contribuía para que se sentissem 

pouco habituados quando era necessário elaborarem um produto escrito.  

No entanto, no segundo ciclo de investigação, a ideia dos discentes relativamente à 

escrita foi mudando, pois foram expostos a mais atividades relacionadas com a escrita e 

depois de perceberem o motivo, a finalidade, o contexto e principalmente, as regras de 

construção de cada texto, foi mais fácil a realização dos exercícios: 
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Gráfico 3: Resposta dos alunos do grupo de inglês ao segundo questionário  
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Estes fatores, combinados com a criatividade em uso permanente dos discentes, 

contribuiu para mudar o paradigma em relação à escrita formal à medida que as aulas 

avançavam.  

A turma do 9º ano, revelou sempre uma postura positiva em relação a todas as 

atividades dedicadas à escrita e foi curioso observar que alguns dos alunos que possuíam 

um interesse menor à aprendizagem, revelaram no final, uma satisfação em produzir os 

diferentes textos formais, especialmente se fossem realizados a pares, porque lhes era 

permitido a partilha de ideias e opiniões. Estas observações foram resultado do estudo e 

análise de uma tabela de observação direta (vd. Apêndice 1) utilizada em todas as aulas. 

Um dos resultados que ilustra este exemplo, foi quando os aprendizes tiveram que criar 

títulos apelativos para um texto. Os discentes foram avisados previamente que depois de 

lerem a notícia Machu Picchu, la mágica ciudad, teriam de inventar um título que fosse 

conciso e resumisse o conteúdo do texto. No momento dedicado à partilha dos títulos, um 

dos alunos que menos participava e que mostrava falta de interesse nas aulas pediu para 

partilhar a sua resposta, revelando uma atitude que surpreendeu todas as pessoas presentes 
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na sala de aula. Quando respondeu foi bastante elogiado pelos colegas e a sua resposta 

foi elegida como o título mais coerente.  

De todas as atividades propostas a todas as turmas, um exercício que teve menor 

efeito, foi observado diretamente num momento dedicado à escrita de uma reclamação. 

Como foi executada quase no final da aula, os discentes não se concentraram na sua 

realização porque estavam entusiasmados para o intervalo. Este fator dificultou o sucesso 

do trabalho exigido pelo que os estudantes apenas escreveram uma reclamação pouco 

cuidada que não correspondiam às normas discutidas anteriormente, como pode ser 

observado nos exemplos seguintes: 

 

 

 

 

 

Figura 16: Exemplo de uma reclamação elaborada por um aluno 
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Depois de realizado o exercício, notei que deveria ter ponderado o tempo necessário 

à sua realização, pois os discentes necessitariam de mais uns minutos para pensar, 

organizar as ideias e pôr em prática os conhecimentos aprendidos anteriormente. Devido 

ao tempo escasso da elaboração da atividade, os estudantes apresentaram uma escrita 

pouco cuidada nomeadamente a linguagem bastante simples com várias palavras em 

português como “vieram”, “produto” ou “comprei” bem como a brevidade do texto e a 

fraca descrição dos acontecimentos. Foi também possível observar que os alunos não 

estavam concentrados e não seguiram as regras fundamentais na elaboração de uma 

reclamação formal. Os aspetos apresentados fazem-me concluir que a atividade foi 

ineficiente e que os aprendizes não mostraram grande interesse na elaboração da 

Figura 17: Exemplo de uma reclamação elaborada por um aluno 
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reclamação. 

Relativamente às restantes atividades de escrita, que foram surgindo em diferentes 

etapas da aula, mostraram ser eficientes. Os alunos foram todos capazes de realizar as 

diferentes atividades relacionadas com a escrita formal e participaram oralmente ou por  

escrito de forma correta e foram capazes de partilhar as suas respostas originais com a 

restante turma respondendo de forma afirmativa quando eu perguntava se entendiam o 

contexto e a finalidade dos exercícios. 

Na minha opinião, as diferentes atividades realizadas na sala de aula tiveram um 

conteúdo rico em vocabulário e permitiram introduzir gradualmente as diferentes regras 

constituintes de cada texto. Deste modo esforcei-me para que as atividades tivessem 

alguns aspetos em comum, nomeadamente o contexto entre os exercícios e o tema da 

unidade didática, a atualidade, brevidade, familiaridade com os conhecimentos dos 

alunos, entre outras. 

O facto de a escrita formal ter sido apresentada aos discentes no momento de 

primeiro contacto, fez com que os alunos lidassem com este tipo de escrita desde o início, 

permitindo que se fossem familiarizando com o tema da escrita à medida que as aulas iam 

sendo lecionadas. Deste modo um dos principais objetivos foi concretizado: ativar os seus 

conhecimentos prévios sobre os temas relacionados com a escrita de maneira a 

conseguirem adaptar esses conhecimentos no segundo ciclo de investigação.   

 

3.3. Discussão e interpretação dos resultados 

A discussão dos dados expostos é considerada como uma etapa importante uma 

vez que tem como objetivo a sua reflexão constante, tanto no trabalhado desenvolvido 

por mim ao longo do ano letivo, bem como a aprendizagem e a evolução na língua 

estrangeira dos alunos. Houve um número considerável de atividades elaboradas e 

realizadas pelos discentes que visavam atingir os objetivos traçados inicialmente, sendo 

que apenas foram expostas acima as que suscitaram esta reflexão. Tendo em conta os 

dados obtidos e expostos, pode-se concluir que a análise de diferentes textos na sala de 
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aula, por ser utilizada com atividades formais de escrita que ajudam o aluno a desenvolver 

as suas capacidades na aquisição da língua estrangeira. Deste modo, a resposta à questão 

levantada no início do presente trabalho “será a escrita formal uma ferramenta útil e 

imprescindível para o futuro dos alunos na aquisição da língua estrangeira?”, pode ser 

dada uma resposta positiva.  

Os resultados do plano de intervenção evidenciam que todas as atividades 

realizadas na sala de aula foram desenvolvidas de acordo com as necessidades de todos 

os discentes pois ativaram os seus conhecimentos ajudando na compreensão das 

atividades. Deste modo, a escrita formal foi utilizada como uma estratégia de ensino que 

permitiu que os estudantes fossem capazes de construir vários tipos de textos uteis ao 

longo da sua vida em que o discente teve um papel ativo em todas as atividades, pois 

tiveram que trocar ideias, comunicar e expor as suas opiniões. No entanto, nem todos os 

conseguiram alcançar o propósito desejado, mas, através da tabela de observação, foi 

visível o progresso alcançado pelos discentes. O facto de os alunos serem capazes de 

ativar conhecimentos aprendidos no passado e a aprendizagem de novo vocabulário, 

mostrou-se que foi uma mais valia para a analise e compreensão de diferentes textos de 

origem formal. Por outro lado, foi notável que a aversão dos alunos em relação à escrita 

notada no 1º ciclo de investigação através da interpretação do questionário, foi 

ligeiramente diminuída ao longo das aulas, visto que os momentos dedicados à escrita 

aumentaram significativamente e os alunos participaram ativamente e com interesse todas 

as tarefas propostas na sala de aula, de maneira que as atividades foram eficazes. As 

dificuldades relacionadas com a aquisição de vocabulário mencionadas no ciclo zero 

foram disseminadas ao longo dos ciclos seguintes porque todas as atividades visavam a 

utilização desse léxico que quando utilizado com frequência, era aprendido com sucesso. 

Relativamente aos dois ciclos de investigação e após a correção dos exercícios, apontam 

que o segundo ciclo foi mais eficaz visto que todas as atividades visavam a construção de 

textos formais com o objetivo da utilização de novo vocabulário e deste modo, progredir 

na língua estrangeira.  

É visível, que a escrita teve um papel importante na vida dos estudantes, pois 



 

58 

 

normalmente, a escrita apenas é utilizada em contextos muito particulares como nos 

trabalhos de casa ou como forma de avaliação nos testes e, com as minhas aulas, foi dada 

a oportunidade de escreverem com frequência. Quando os alunos estavam a criar o seu 

texto estavam também a trabalhar a concentração, a ativação de conhecimentos prévios e 

a expressão individual.  Simultaneamente, todas as atividades fornecidas aos alunos 

corresponderam aos objetivos inicialmente planeados mostrando a eficácia dos textos 

formais na aquisição de novo vocabulário. 

 

Considerações finais  

O projeto de investigação-ação estudado e analisado trata a utilização da escrita 

formal como um método importante para aquisição da língua estrangeira, nomeadamente, 

a aprendizagem de novo vocabulário, (como o caso da atividade em que os alunos teriam 

que fazer a sua mala de viagem: eram desafiados a utilizar o vocabulário da unidade 

didática relacionada com as viagens) e deste modo, todos os problemas encontrados no 

ciclo zero de investigação abriram asas para a criação de textos de escrita formal que 

contemplassem os objetivos estabelecidos inicialmente. Como mencionado no ponto 

anterior, penso que todas as atividades elaboradas durante o período de estágio foram 

eficazes no sentido de serem uteis na vida dos alunos, mesmo que todas os exercícios não 

tenham causado o efeito desejado.  

A falta de gosto dos discentes pela escrita pode ser resultado da forma inadequada ou 

ausente em que a mesma é utilizada na sala de aula. A falta de tempo é justificada por 

“size  and  volume  of  the  curriculum,  socioeconomic and technological  changes;  and  

improvement  on  subject content in  the  curriculum” Majoni (2017, p. 157) e, deste 

modo, os professores preferem dar valor a atividades que necessitem de menos tempo de 

elaboração, ficando a escrita como segundo plano. Deste modo, a escrita deveria ter um 

papel central na sala de aula e ser utilizada como uma ferramenta de aquisição de 

conhecimento e aprendizagem para auxiliar os estudantes na aquisição de novo 

vocabulário na língua estrangeira.  
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Apesar dos fatores mencionados anteriormente, os objetivos traçados na elaboração 

das atividades mostraram sempre a motivação dos alunos mesmo que não tenha sido 

possível a aplicação de um maior número de atividades devido ao tempo escasso. Mesmo 

assim, foi dada a máxima importância ao contexto das atividades de modo a aumentar e 

melhorar o campo lexical dos discentes, utilizando os seus conhecimentos anteriores para 

adaptá-los a novas situações.  

No decorrer do ano de estágio, foram surgindo algumas dificuldades relacionadas 

com a elaboração das atividades tendo em atenção o contexto da unidade didática, bem 

como dúvidas inerentes à forma ideal de serem introduzidas e explicadas na sala de aula, 

de forma a serem motivadoras e prenderem a atenção do aluno.   

Concluo este trabalho com a ambição de lhe dar continuidade no futuro com outras 

atividades, considerando que é possível integrar o trabalho da escrita formal com outros 

exercícios conectados a outras vertentes de conhecimento como a gramática ou a 

interpretação de textos variados, visto que foi comprovado com o projeto de investigação-

ação desenvolvido e posto em prática durante o ano letivo.  
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Apêndices 

Apêndice 1: Tabela de observação utilizada nas aulas lecionadas 
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Apêndice 2- Questionário: 1º ciclo de investigação 

Inquérito 

O presente questionário é realizado no âmbito de um projeto de investigação-ação 

do Mestrado de Ensino de Inglês e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário na área de especialização de Espanhol. O seu objetivo é estudar 

a eficiência da escrita formal para aumentar e melhorar o vocabulário dos alunos.  

Neste sentido, solicito a tua colaboração no preenchimento do questionário que se 

segue. Peço que respondas a todas as questões de forma verdadeira, dando a tua opinião 

honesta, pois o questionário é anónimo. Em caso de dúvidas, informa-me para esclarecer. 

Agradeço o tempo e atenção disponibilizados. 

__________________________________________________________________ 

Idade: _____ Sexo: Feminino  Masculino    

1. As disciplinas de inglês e espanhol devem ser um espaço que dê valor à escrita 

formal. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

 

2. Agrada-me que existam atividades relacionadas com a escrita. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  



 

66 

 

 

3. Sinto que não existem momentos durante a aula dedicados à escrita. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente   

 

4. Realizei as atividades de escrita propostas com motivação. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

 

5. A escrita formal pode ser usada como uma ferramenta para aumentar o    

vocabulário 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

  

 

Obrigada pela tua colaboração! 

Filipa Matos 
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Apêndice 3: Avisos elaborados pelos alunos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Proibido parquear,  

        Espacio exclusivo para parqueo del carro de basura  

 

Se prohíbe el uso de cigarrillos electrónicos o vaporizadores u 

otros dispositivos similares con o sin nicotina 

 

Prohibido ingresar al local con alimentos, 

Muchas gracias 

 

                                         Atención, 

Lugar equipado con cámaras de seguridad, 

Usted está siendo grabado las 24h 

 

 
                                         Aviso importante, 

A todos nuestros clientes y publico en general, les informamos 

que a partir del lunes, 25 de enero, estaremos en nuestras nuevas 

instalaciones en: Calle Juan Martinez. 

Muchas gracias  
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Apêndice 4: Noticia estudada pelos alunos da turma do 7º ano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machu Picchu, la mágica ciudad perdida 

                                                            Por Jhon Jairo Arias 
Machu Picchu, 

Uno de los lugares de mayor interés turístico en Perú es sin duda 

alguna las ruinas de la mítica ciudad de Machu Picchu, construida por los 

Incas entre los años de 1460 y 1470 y descubierta oficialmente en el año 

1911. 

Se encuentra ubicada a 130 kilómetros de la ciudad de Cusco, sobre 

un promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna 

Picchu, en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del país. 

Es un lugar realmente mágico; con bondades paisajísticas, 

arquitectónicas y de ingeniería que asombran a sus millones de visitantes 

al año, y que lo llevaron a ser catalogado como Patrimonio de la humanidad 

de la Unesco en el año de 1983; además sus alrededores conforman lo que 

se ha denominado Santuario cultural, ecológico e histórico de Machu 

Picchu. En 2007 fue declarada como una de las nuevas maravillas del 

mundo. 

Son varias las teorías relacionadas sobre la función que cumplía 

este lugar dentro de la estructura política y religiosa de la poderosa cultura 

Inca; se dice por ejemplo que habría sido una de las residencias de descanso 

del primer emperador inca Pachacútec, pero además podría haber sido un 

importante santuario religioso. El descubrimiento de restos óseos 

pertenecientes en su mayoría a mujeres, también indica que este sitio podría 

haber sido un santuario para la formación de sacerdotisas y / o novias de la 

nobleza inca. 

Palacios, baños, templos, salas de almacenamiento y unas 150 casas 

en gran estado de conservación, hacen parte de la conformación urbana de 

la ciudad, que además estuvo rodeada de terrazas agrícolas suficientes para 

alimentar a la población, y regada por numerosos manantiales naturales. 

Entre sus principales edificaciones se destacan el Templo del Sol 

(usado para ceremonias relacionadas con el solsticio de junio), la Tumba 

Real, que se caracteriza por ser una estructura de cueva que alberga un altar 

pendientes escalonadas y una progresión de nichos; la Sala de la Princesa, 

la piedra tallada de Intihuatana (un complejo reloj solar incaico), la Plaza 

sagrada y la Residencia Real, entre muchas otras. 

Gracias a su espectacular entorno de montaña, Machu Picchu se ha 

convertido en el destino ideal para la práctica de diferentes deportes de 

aventura, como la escalada, el senderismo, viajes en canoa y recorrido por 

las antiguas rutas incas. 
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Apêndice 5: Questionário- 2º ciclo de investigação  

Inquérito 

O presente questionário é realizado no âmbito de um projeto de investigação-ação 

do Mestrado de Ensino de Inglês e de Língua Estrangeira no 3.º Ciclo do Ensino Básico 

e no Ensino Secundário na área de especialização de Espanhol. O seu objetivo é estudar 

a eficiência da escrita formal para aumentar e melhorar o vocabulário dos alunos.  

Neste sentido, solicito a tua colaboração no preenchimento do questionário que se 

segue. Peço que respondas a todas as questões de forma verdadeira, dando a tua opinião 

honesta, pois o questionário é anónimo. Em caso de dúvidas, informa-me para esclarecer. 

Agradeço, o tempo e atenção disponibilizados. 

__________________________________________________________________ 

Idade: _____ Sexo: Feminino  Masculino    

1. As disciplinas de inglês e espanhol devem ser um espaço que dê valor à escrita 

formal. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

 

2. Agrada-me que existam atividades variadas relacionadas com a escrita. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  
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3. Sinto que os momentos dedicados à escrita aumentaram significativamente nas 

últimas aulas. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente   

 

4. Realizei as atividades de escrita propostas com motivação e sucesso. 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

 

5. Quando realizei as atividades de escrita sinto que aumentei e adquiri novo 

vocabulário 

Discordo totalmente  

Discordo  

Não discordo nem concordo  

Concordo  

Concordo totalmente  

  

 

Obrigada pela tua colaboração! 

Filipa Matos 
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Apêndice 6: Teste de avaliação realizado na turma do 8º ano  
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 Apêndice 7: Exemplos de cartas elaboradas por alunos    

        


