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RESUMO 

 Avaliar a oralidade em contexto de sala de aula suscita várias questões de ordem 

metodológica e operativa.  

Na primeira parte deste trabalho, pretende-se refletir sobre as diferentes modalidades de 

avaliação, competências e atividades propostas no Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas Estrangeiras, documento incontornável na política educativa atual. Neste âmbito, 

também não foi descurada a pertinência da Língua Estrangeira no atual panorama Europeu. 

Houve, igualmente, a preocupação em focalizar esta análise no contexto educativo português, 

visto ser esta a realidade em que incide este estudo. 

Na segunda parte, apresentam-se casos práticos, onde é possível perceber a aplicação 

dos fundamentos teóricos. Ainda neste apartado, faz-se uma minuciosa descrição de cada uma 

das atividades apresentadas, analisa-se a sua consecução e avalia-se a sua eficácia.  

Por último, este trabalho pretende ser um testemunho válido da abordagem 

comunicativa ao serviço do ensino e da aprendizagem da Língua Estrangeira. 

 

 

RESUMEN 

Evaluar la oralidad en el contexto del aula plantea varias cuestiones metodológicas y 

operacionales. 

En la primera parte de este trabajo, se pretende reflexionar sobre los distintos tipos de 

evaluación, habilidades y actividades propuestas en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas Extranjeras, documento inevitable en la política educativa actual. También 

tuve la preocupación en concretar este análisis en el contexto educativo portugués, ya que esta 

es la realidad en la que se centra este estudio 

La segunda parte presenta estudios de caso, donde se puede ver la aplicación de la 

teoría. Aún en este apartado, se trata de una descripción detallada de cada una de las actividades 

presentadas, se analiza y se evalúa el logro de su efectividad. 

Por último, este trabajo pretende ser un testimonio válido de la enseñanza y del 

aprendizaje de una lengua extranjera al servicio del enfoque comunicativo. 
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0 – INTRODUÇÃO 

 

 Avaliar, no contexto educativo, assume contornos de grande complexidade e 

traduz-se, por isso, numa das tarefas mais difíceis com que um professor se tem de 

deparar.  

Na verdade, a avaliação suscita inúmeras questões sobre as quais nem sempre é 

possível encontrar uma resposta clara e objetiva. Questões como a fiabilidade dos 

instrumentos utilizados ou dos resultados obtidos, preocupam o professor aquando da 

atribuição de uma classificação definitiva. “Será que este “número”, traduz efetivamente 

o desempenho do aluno?”, “ Será que esgotei as inúmeras estratégias que tinha ao meu 

alcance?”. Inerente a este processo está a inequívoca necessidade de reflexão 

permanente, da qual surgem, não raras vezes, respostas a questões mais prementes do 

contexto escolar.  

 Se avaliar é, na sua generalidade, um processo complexo, avaliar a expressão 

oral, apresenta dificuldades acrescidas. No âmbito deste trabalho, a avaliação vai ser 

levada a cabo no contexto de sala de aula, levantando, desde logo, preocupações de 

ordem logística: elevado número de alunos para avaliar de forma sólida e sustentada 

esta competência. Diagnosticada esta situação, houve a necessidade de optar por 

atividades que minimizassem este obstáculo e permitissem obter, um registo fidedigno 

de cada um deles. Só assim se poderia avaliar conscientemente as suas “habilidades” em 

Espanhol Língua Estrangeira.  

O meu interesse por esta temática decorre da importância crucial, não 

desmerecendo as demais, que a expressão oral adquire na atualidade. Salvo algumas 

exceções, o objetivo primordial de um aprendente de uma língua estrangeira é aprender 

a falá-la corretamente. Por isso, acredito que uma aula de língua deve ser o espaço, por 

excelência, onde os alunos se possam expressar nessa mesma língua.  

Em conclusão, creio que preparar os alunos para comunicarem oralmente numa 

língua estrangeira se traduz numa mais-valia para a vida. 
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PARTE I – Fundamentos teóricos  

 

1. A avaliação da oralidade 

 

O tema deste trabalho aborda dois grandes conceitos – avaliação e expressão 

oral - que têm sido muito caros às diferentes políticas educativas e aos profissionais da 

educação, não só pela complexidade que envolvem, mas também, pela dificuldade em 

aplicá-los.  

Pelos motivos acima elencados, considerei pertinente debruçar-me, em primeiro 

lugar, sobre estes dois vetores inerentes ao ensino e aprendizagem das línguas 

estrangeiras. 

 

1.1. O que é avaliar? 

O conceito de avaliação, no sentido mais lato do termo, está intimamente 

relacionado com a capacidade de determinar, reconhecer ou ajuizar o valor de algo ou 

de alguém. É na escola, na maioria das vezes, que o cidadão comum tem o primeiro 

contato com a avaliação sob o ponto de vista mais formal e decisivo. Ao medir as 

aprendizagens dos alunos, esta pode decretar a transição ou não transição de ano e assim 

condicionar o percurso escolar e a relação que o aluno vai estabelece com a comunidade 

educativa.  

Em termos académicos, avaliar “consiste en recoger y analizar una série de datos 

para llegar a tomar una decisión” (Bordón,2006: 19), ou seja, recolher informações 

suficientes que permitam formar um juízo de valor sobre o desempenho do aluno, com 

vista a atribuir-lhe uma classificação. Tendo em conta esta perspetiva, a avaliação em 

contexto educativo, à semelhança do comummente aceite, visa quantificar de forma 

objetiva o desempenho dos alunos, recorrendo para isso a vários instrumentos 

fidedignos, baseados numa amostra de elementos relevantes que permitam assegurar o 

resultado apresentado pelo avaliador.  
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Tratando-se de um estudo inserido no contexto educativo português, parece-me 

pertinente analisar a avaliação das Línguas Estrangeiras à luz de dois documentos 

orientadores da atual política educativa: o Quadro Europeu Comum de Referência 

(QECR) e o Programa de Espanhol - Cursos Científico-Humanísticos de Línguas e 

Literaturas, de Ciências Socioeconómicas e de Ciências Sociais e Humanas – Formação 

Específica do Ensino Secundário em Portugal, por se tratar de um estudo realizado 

numa turma de 11º ano, nível A2. 

 

1.1.1. Modalidades de avaliação 

 Começando por analisar o QECR, verificamos que este atribui uma importância 

crucial à avaliação num contexto de ensino e de aprendizagem de uma Língua 

Estrangeira, dedicando um capítulo completo a este assunto – Capítulo 9. Contudo este 

assume-se como “um ponto de referência e não um instrumento prático de avaliação” 

(QECR, 2001: 245). O QECR fornece ao professor elementos diversificados que 

permitem avaliar de forma válida, fiável e exequível. 

Por conseguinte, propõe várias modalidades de avaliação, que apresenta em 

pares: 

Quadro 7. Tipos de avaliação 

0 

1 Avaliação dos resultados  

2 Avaliação referente a normas (RN)  

3 Aprendizagem referente a critérios de mestria  

4 Avaliação contínua  

5 Avaliação formativa  

6 Avaliação directa  

7 Avaliação do desempenho  

8 Avaliação subjectiva  

9 Avaliação a partir de uma lista de verificação  

10 Avaliação impressionista  

11 Avaliação global  

12 Avaliação de série  

13 Hetero-avaliação  

 

Avaliação da proficiência 

Avaliação referente a critérios (RC) 

Avaliação do contínuo 

Avaliação pontual 

Avaliação sumativa 

Avaliação indirecta 

Avaliação de conhecimentos 

Avaliação objectiva 

Avaliação a partir de uma escala 

Avaliação por juízos orientados 

Avaliação analítica 

Avaliação de categoria 

Auto-avaliação 

 
Adaptado do QECR (2001:251)  
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Se nos debruçarmos atentamente sobre cada uma delas, concluímos que, apesar 

de todas serem válidas, na nossa prática docente temos tendência a optar mais por umas 

em detrimento de outras. 

De entre todas, destacaria as seguintes modalidades de avaliação:  

▪ Avaliação Diagnóstica, pela informação que permite recolher em relação ao 

domínio que os alunos têm da língua;  

▪ A avaliação formativa e contínua que permite aprofundar o conhecimento que 

o professor tem sobre os seus alunos. Ambas estão centradas no processo que é 

desenvolvido ao longo do ano letivo, permitindo observar desempenhos em situações 

diversas e adequar estratégias que favoreçam o ensino e a aprendizagem da Língua 

Estrangeira ao contexto educativo concreto; 

▪ A Avaliação Sumativa que permite atribuir ao aluno uma classificação, que 

traduza o seu real desempenho na Língua Estrangeira de acordo com os critérios de 

avaliação estabelecidos;  

▪ A Auto e a Hetero avaliação, ambas direcionadas para o processo de reflexão 

do aluno, visam promover o grau de consciência deste relativamente à aprendizagem da 

Língua Estrangeira.  

 Em suma, o facto de o QECR dedicar um capítulo exclusivo a este tema e 

apresentar uma tão grande variedade de modalidades de avaliação reforça a importância 

desta no contexto académico e revela a necessidade de uniformizar critérios e formas de 

atuação, nos diferentes sistemas educativos. Com essa finalidade, foram concebidos 

critérios para os descritores dos Níveis Comuns de Referência. Assim, o QECR assume-

se como um documento exaustivo, transparente e coerente. “Exaustivo”, na medida em 

que apresenta “tudo o que for necessário para descrever os objetivos, os métodos e os 

produtos” (QECR, 2001: 13); “transparente” por fornecer informação clara, explícita e 

de rápida compreensão para os utilizadores e “coerente”, visto que não apresenta 

contradições internas. Note-se que estas diretrizes não constituem qualquer tipo de 

imposição, são orientações passíveis de serem adaptadas a situações específicas, daí 

advém o seu carácter flexível. 
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1.1.2. Competências 

 No caso particular da expressão oral, o QECR descreve as competências que 

cada aluno deve atingir de acordo com o nível em que se encontra, neste caso particular, 

vamos centrar-nos no nível A2, por se tratar do universo de alunos com os quais 

trabalhei ao longo do ano letivo. 

 

PRODUÇÃO ORAL GERAL 

 

A2 

 

É capaz de fazer uma descrição simples ou uma apresentação de uma pessoa, das 

condições de vida ou de trabalho, das actividades quotidianas, daquilo de que 

gosta ou não, etc., numa série curta de expressões e de frases ligadas como numa 

lista. 

 

Adaptado do QECR (2001:91) 

 

  

 Ao estar ciente do nível de proficiência linguística de um aluno de A2, bem 

como das escalas para medir o seu desempenho, permite-me adequar conteúdos, definir 

objetivos, tanto em relação à produção oral, como em relação à avaliação contínua, seja 

ela autoavaliação, heteroavaliação ou avaliação realizada pelo professor; 

  Relativamente ao segundo documento, no Programa de Espanhol - 11º ano – 

Iniciação – também podemos verificar que a avaliação adquire grande importância, 

obedecendo aos princípios orientadores do QECR, assente na metodologia orientada 

para a ação, propondo uma gestão equilibrada de objetivos e de conteúdos integrados na 

perspetiva do trabalho, por projetos e tarefas, recorrendo, para isso, a atividades 

significativas e acessíveis aos alunos do 11º ano de Iniciação (Fernández, 2002: 24). 

Foram as orientações emanadas do QECR e do Programa de espanhol – nível de 

Iniciação – 11º ano, que serviram de base a todo o trabalho desenvolvido e apresentado 

no presente relatório, como se pode comprovar através das atividades descritas na parte 

II deste documento. 
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1.1.3. A oralidade 

 

A expressão oral, em Língua Materna ou Língua Estrangeira, é a produção 

de um texto para comunicar alguma coisa a alguém de forma eficaz. Tendo 

em conta esta definição, o objetivo de uma aula de didática da língua é 

preparar o aluno para que possa expressar oralmente as suas necessidades 

comunicativas de forma eficaz  

(Bordón, 2006: 202) 

 

Desde o primeiro momento em que me deparei com o conceito de oralidade 

aplicado à avaliação pedagógica, senti a volatilidade do termo e da matéria. Tratando-se 

de um objeto de estudo pouco palpável e difícil de mesurar, decidi fazer uma breve 

incursão no sentido de perceber as suas latitudes. Assim, para poder delimitar o meu 

campo de ação, definir o meu objeto de estudo e direcionar, de forma consciente, as 

atividades, recorri a materiais específicos que servissem os objetivos a que me propunha 

desenvolver e criei instrumentos de avaliação válidos, fiáveis e viáveis de acordo com a 

a competência que pretendia trabalhar.  

 

A questão é inevitável quando nos debruçamos em competências tão específicas 

como esta e tentamos perceber a causa de tal necessidade na atualidade. As primeiras 

interrogações que me surgiram foram as seguintes: PORQUÊ e PARA QUÊ avaliar a 

expressão oral numa língua estrangeira? 

 

As respostas foram surgindo em catadupa, à medida que fui lendo e refletindo 

sobre o tema. Primeiro, apareceram razões de ordem didática, uma vez que esta 

avaliação proporciona informação sobre o processo de ensino e de aprendizagem e, por 

conseguinte, ajuda a clarificar os objetivos do mesmo, tanto sob o ponto de vista dos 

alunos, como dos professores. Segundo, por razões linguísticas, na medida em que os 

dados que se obtêm constituem uma base para a análise da interlengua e dos erros 

cometidos pelos aprendentes de segundas línguas. Terceiro, por motivos operativos, 

pois é a única forma rentável e prática de averiguar a competência que possuem os 

aprendentes, em relação ao uso da língua e respetiva aquisição (Bordón, 2004 :983).  
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De facto, a expressão oral é o objetivo primordial de uma aula de línguas. Na 

mente de muitos alunos configura-se a ambição de falar tão bem como um falante 

nativo mas, na verdade, poucos são os que conseguem atingir esse estádio de 

aprendizagem. O próprio QECR não se refere a nenhum nível de domínio da língua que 

seja igual ao de um falante nativo. O nível mais elevado de domínio da língua é o C2 e 

na descrição deste nível é salientado que “não pretende implicar uma competência igual 

ou próxima à do falante nativo. O que se pretende é caracterizar o grau de precisão, 

adequação e à-vontade que é típico da língua dos aprendentes com melhores resultado” 

(adaptado do QECR, 2001:64). 

 

 

1.1.4. Atividades 

 A avaliação da expressão oral, se a entendermos como uma produção de língua 

original e própria por parte do aluno, orientada para levar a cabo um ato de fala 

significativo, é uma das destrezas mais complexas de avaliar. 

 Em primeiro lugar, direcionando esta avaliação para o contexto de sala de aula, é 

necessário planificar atividades que sejam válidas, ou seja, que garantam que se está a 

produzir uma amostra de língua que nos permite inferir que o aluno sabe utilizar a 

língua para comunicar de maneira efetiva. 

 Em segundo lugar, seria mais fácil obter resultados consistentes na avaliação da 

expressão oral, se optássemos por respostas fechadas, no entanto, a avaliação da 

expressão oral, pela sua natureza, oferece uma variedade de resultados difíceis de medir 

de forma objetiva, por isso, nos exames formais, recorre-se a mais do que um avaliador, 

por forma a minimizar o grau de subjetividade aquando da avaliação desta competência, 

e o consequente perigo da consistência dos resultados. No entanto, estas marcas de 

subjetividade podem ser minimizadas com a definição de critérios de avaliação, que 

garantam a fiabilidade dos resultados, baseados na atuação dos diferentes alunos. 
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Por último, as propostas de trabalho devem ser viáveis, isto é, devem ser 

realizáveis num intervalo de tempo, que permita obter uma amostra suficiente da 

competência do aluno, na Língua Estrangeira e que não exceda os limites aceitáveis. 

Não podemos descurar que a avaliação da expressão oral apresentada neste 

estudo, decorre no contexto da sala de aula, portanto, dentro de uma modalidade de 

avaliação formativa e contínua, na qual também não pode ser ignorada a importância da 

autoavaliação (tema que será abordado mais à frente neste trabalho).  

Tendo em conta que para avaliar a expressão oral não basta que o aluno produza 

enunciados orais, mas que fale “con un objetivo comunicativo, realizando un acto de 

habla significativo, que suponga la utilización de lengua en una tarea de examen que 

responda a una tarea de uso efectivo de la lengua” (Bordón, 2004: 984), as atividades 

desenvolvidas e apresentadas neste trabalho tiveram por base este propósito, inserindo-

se na perspetiva da comunicação orientada para a ação, proposta no QECR.  

 A necessidade de avaliar a expressão oral decorre do seu uso inequívoco para 

comunicar, como refere Caballero de Rodas (2001: 265), “La comunicación oral es 

actualmente en la mayoría de los casos el interés primordial y en ocasiones único que 

mueve a las personas a aprender una L2”. Exemplo disso são as motivações 

apresentadas pelos alunos para a aprendizagem de uma Língua Estrangeira: aprender a 

falar e compreender essa mesma língua, em suma, ser capaz de comunicar.  

 

1.2. Pertinência da Língua Estrangeira na atualidade 

No mundo global em que vivemos, no qual muitas fronteiras geográficas já  

foram abolidas, há necessidade de minimizar as fronteiras linguísticas que constituem, 

inúmeras vezes, sérios entraves à comunicação e condicionam a liberdade do indivíduo. 

Neste contexto, surge a necessidade de definir escalas de desempenho para um falante 

de L2 e uniformizar critérios, de forma a assegurar que, em qualquer parte da Europa, 

um falante de A2, por exemplo, corresponde ao mesmo perfil de usuário da Língua 

Estrangeira.  
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Ao uniformizar critérios, a partir de descritores claros e objetivos, está-se, de 

certa forma, a minimizar barreiras linguísticas, permitindo a todos aceder ao mesmo 

padrão de atuação. O QECR surgiu precisamente da necessidade de “fornecer uma base 

comum para a explicitação de objetivos, conteúdos e métodos” (QECR, 2001: 19).  

Ao descrever detalhadamente “aquilo que os aprendentes de uma língua têm de 

aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação” (QECR, 

2001: 19), encurta-se, substancialmente, o risco de diferentes registos de avaliação entre 

os profissionais que trabalham na área das línguas vivas, nos vários países europeus. 

Saliente-se que, no mundo pluricultural em que vivemos, a mobilidade de 

cidadãos é, cada vez mais, uma realidade que vem reforçar a necessidade de garantir a 

aplicação e respetivo reconhecimento de critérios e níveis de desempenho, de forma a 

facilitar o reconhecimento recíproco de qualificações obtidas em diferentes contextos de 

aprendizagem. Esta cooperação internacional ao nível das línguas vivas vem 

proporcionar uma transparência de programas curriculares e de qualificações, 

imprimindo ainda maior significado ao ensino e à aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras, consumando na abertura dos mercados, também ao nível da comunicação. 

 

1.2.1. O QECR e a perspetiva orientada para a ação 

Em 2001, fruto de um longo trabalho cooperativo de pesquisa e de reflexão entre 

todos os países envolvidos, é publicada a última versão do Quadro Europeu Comum de 

Referência (QECR) para o ensino/ aprendizagem das línguas na Europa, elaborado por 

iniciativa do Conselho da Europa. 

Este documento, em pouco mais de uma década, tornou-se num importante 

Marco (aliás, nomenclatura esta usada quando nos referimos ao mesmo documento em 

língua espanhola – MCER - Marco Común Europeo de Referencia) ao serviço das 

Línguas Estrangeiras.  
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Exemplo disso, são os vários estudos monográficos desenvolvidos em seu redor 

e as traduções efetuadas em mais de quarenta línguas, consagrando-se numa obra de 

leitura obrigatória para a aprendizagem, ensino e avaliação das línguas estrangeiras. 

O sucesso destas “diretrizes normalizadas” ao serviço da educação deve-se, na 

opinião de Neus Figueras (2008: 27), a três aspetos: primeiro, ao facto de ter sido 

validado pelo próprio Conselho da Europa, caracterizando-o como “ la última etapa de 

un proceso activo desde 1971 y que debe mucho a la colaboración de muchos miembros 

de la profesión docente en toda Europa y más allá”; segundo, devido à sua importância 

estratégica ao combinar política educativa e didática; terceiro, a pertinência académico – 

pedagógica, colocando a tónica na necessidade de um enfoque orientado para a ação. 

É este terceiro item que interessa explanar no âmbito do trabalho desenvolvido. 

A língua deve ser entendida como um instrumento de comunicação no sentido amplo do 

termo, considerando “o utilizador e o aprendente de uma língua como actores sociais, 

que tem que cumprir tarefas (que não estão apenas relacionadas com a língua), em 

circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de actuação específico” (QECR, 

2001:29). 

Esta abordagem orientada para a ação, serviu de base à planificação das 

atividades (tarefas intermédias e finais) e esteve na génese da avaliação das mesmas 

(assunto este que será retomado mais à frente). Ao longo das quatro atividades 

apresentadas, que se poderão ler na segunda parte deste trabalho (pp.23) é possível 

verificar um trabalho desenvolvido por “tarefas”, nas quais os alunos são chamados a 

ativar os seus conhecimentos linguísticos, em prol da realização de uma ação 

significativa em contexto social. 

 

1.2.2. O aprendente como agente social   

Creio que abolir as “fronteiras” linguísticas, à semelhança do que ocorreu em 

termos geográficos, seria difícil, senão utópico. As línguas transportam consigo um 

forte património cultural e civilizacional, são o testemunho vivo de um povo, suas 

origens e suas particularidades, expõem as suas idiossincrasias e acentuam os 

regionalismos como parte integrante do todo. 
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Considero, por isso, que aprender outra língua não se reduz à capacidade de 

comunicar num determinado idioma. Aprender outra língua permite contactar com outra 

realidade, conhecer outra perspetiva da vida e do mundo, e, também “viajar” por essa 

outra realidade, estando sempre consciente da efemeridade dessa mesma “viagem”, pois 

uma língua viva, é dinâmica e consequentemente permeável a interferências de outras, 

bem como a constantes atualizações do léxico, fruto da globalização em que vivemos.  

Penso também que globalizar não deve ser entendido como atenuar as 

diferenças, uniformizando padrões e quiçá formas de comunicação. Globalizar deve ser 

entendido como a soma das diferenças que se traduzem num acréscimo de riqueza 

cultural, intelectual e pessoal. 

Como referi anteriormente, conhecer uma língua é também conhecer a cultura 

que lhe está subjacente. Constitui uma mais-valia em termos intelectuais, pois obriga a 

uma elasticidade mental capaz de reconhecer e assimilar códigos linguísticos diferentes, 

estabelecer semelhanças e diferenças entre a língua materna e a língua meta, e/ ou, 

outras línguas estrangeiras, e canalizar todo este manancial de conhecimentos para a 

aprendizagem da nova língua. 

A nível pessoal, penso que abarcar o maior número de línguas confere ao 

aprendente um “passaporte” de comunicação quase universal, convertendo-o no 

verdadeiro cidadão do mundo. 

Creio que é importante transmitir esta riqueza multifacetada, que o 

conhecimento de línguas estrangeiras nos confere, não só em termos comunicativos, 

mas também culturais, alargando, concomitantemente, o domínio intelectual de cada 

um. 

Nesta forma de perspetivar o ensino e a aprendizagem de Línguas Estrangeiras, 

o QECR (2001: 23) refere, a propósito do conceito de “plurilinguismo”: 

A abordagem plurilinguística (…) acentua o facto de que, à medida que a 

experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto cultural se expande, da 

língua falada em casa para a da sociedade em geral e, depois, para as línguas de 

outros povos (aprendidas na escola, na universidade ou por experiência directa), 

essas línguas e culturas não ficam armazenadas em compartimentos mentais 

rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se uma competência 

comunicativa, para a qual contribuem todo o conhecimento e toda a experiência 

das línguas e na qual as línguas se inter-relacionam e interagem. 

(QECR, 2001: 23) 
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Esta abordagem do plurilinguismo como resposta à diversidade linguística e 

cultural da Europa, não ficou à margem das propostas de trabalho desenvolvidas ao 

longo do ano letivo, ainda que de forma, mais ou menos, explícita. Exemplo desta 

aplicação são a primeira e a quarta atividades descritas neste trabalho, nas quais se 

desenvolve uma reflexão sobre estereótipos no primeiro caso, e se pesquisa sobre 

elementos concretos da cultura espanhola, se estabelece contato direto com nativos, no 

segundo caso (cf. Parte II – pp. 26).  

Em suma, tendo bem presente esta abordagem do ensino e da aprendizagem do 

Espanhol Língua Estrangeira, pretendi desenvolver junto dos alunos competências 

plurilingues e pluriculturais, conceitos estes abordados no QECR (2001: 231). 

Desta forma, alarguei o leque de incidência do ensino e aprendizagem da Língua 

Estrangeira, não só à aquisição/ aplicação correta do código linguístico da mesma, mas 

também, à expressão oral, como expoente máximo da comunicação, na necessidade de 

interagir socialmente, numa determinada cultura, – ator social – na qual estas duas 

competências se complementam.  

 

1.2.3. As línguas estrangeiras no contexto educativo português 

A aprendizagem de línguas estrangeiras é um pré-requisito essencial 

para o acesso ao conhecimento e um fator favorável à mobilidade pessoal e 

profissional. A par do domínio da língua materna, a capacidade de 

comunicar em outras línguas é, no mundo interdependente em que vivemos, 

uma mais-valia para o exercício da cidadania de forma ativa e participada, 

pois que tal não se confina, hoje, às fronteiras nacionais. Além disso, o 

domínio de competências de comunicação em várias línguas potencia o 

alargamento das nossas mundividências, pois permite o acesso a outras 

culturas, outros valores, modos de viver e pensar 

 
http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguas_estrangeiras/Paginas/Linguas-Estrangeiras.aspx 

 

Esta informação disponível no site da DGIDC (Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular) é reveladora da política educativa portuguesa, 

relativamente ao ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras. Seguindo  as tendências  
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preconizadas pelo QECR, o plurilinguismo, a intercompreensão e o diálogo intercultural 

entre os povos, valores estes a preservar, pretende-se não só ajudar os cidadãos a 

aprenderem outros idiomas que lhes acrescentam vantagens de ordem profissional e 

cultural, mas também tornar a União Europeia numa sociedade de conhecimento mais 

competitiva (Adaptado, Conselho Europeu Extraordinário de Lisboa, março 2000: para 

uma europa da inovação e do conhecimento, disponível em 

<http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/

c10241_pt.htm>). 

Também o Programa de Espanhol – Nível de Iniciação - 11º ano segue estas 

orientações, bem como as recomendações do QECR, tendo subjacente esta visão 

unificadora da Europa. 

Será este o documento sobre o qual vai incidir o meu estudo, visto que, foi este o 

universo de alunos com que trabalhei ao longo do ano letivo. Trata-se de um documento 

de fácil leitura, de cariz prático, que está em consonância com as perspetivas mais atuais 

do ensino e da aprendizagem das línguas estrangeiras, que cumpre as propostas 

emanadas do QECR e que é de consulta obrigatória para o docente que se encontra a 

lecionar este nível de ensino.  

Numa fase introdutória, visando familiarizar o utilizador/professor com o 

programa, é apresentada a sua estruturação de acordo com os seguintes itens: objetivos 

de aprendizagem; conteúdos; competências linguísticas; autonomia na aprendizagem; 

aspetos socioculturais; conteúdos linguísticos; gestão do programa e sugestões 

metodológicas.  

Seguindo a mesma estruturação do programa, vou focalizar os aspetos que estão 

diretamente relacionados com a expressão oral, visto ser esta a componente 

desenvolvida neste trabalho.  

Assim, os objetivos de aprendizagem traçados para a expressão oral são os 

seguintes:  

▪ participar, de forma compreensível, em diálogos relacionados com situações de 

comunicação habituais, nomeadamente em situações escolares, usando as expressões 

mais frequentes da comunicação em sociedade. Exemplo da operacionalização deste 

objetivo é a atividades três deste relatório, na qual os alunos dramatizam uma situação 

quotidiana (cf. Parte II – pp. 37);  
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▪ falar de atividades quotidianas presentes, passadas ou futuras e expressar 

interesses e gostos. A esse propósito veja-se a atividade dois do mesmo relatório, na 

qual os alunos se apresentam, recorrendo às novas tecnologias (cf. Parte II – pp. 31); 

▪ fazer uma breve exposição sobre um tema familiar e responder às questões 

relacionadas com esse tema e utilizar estratégias de comunicação para suprir as 

carências linguísticas (Fernández,  2002 : 3). 

Relativamente aos conteúdos, estes estão intimamente ligados com o objetivo 

básico de desenvolver a competência comunicativa, através do exercício da 

compreensão e da expressão, tanto oral como escrita. Os níveis de desenvolvimento 

para este ano correspondem aos níveis A2.1 e A2.2 do Quadro Europeu Comum de 

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

as produtivas). 

No âmbito da expressão oral, são propostas várias atividades, quer ao nível da 

interação, quer ao nível da produção geral e, ainda, do controlo do discurso. Também 

não são descuradas as estratégias e as atitudes. Todas estas orientações, foram tidas em 

linha de conta, analisadas e adaptadas ao contexto educativo em que foram 

implementados e ao estudo em causa. 

A gestão do programa foi delineada pela professora titular da turma, 

respeitando as diretrizes emanadas do Programa de Espanhol, o contexto educativo, o 

calendário escolar e o manual adotado. A dinâmica de trabalho foi ao encontro das 

tarefas finais definidas para cada tema, em torno das quais girou todo o processo de 

aprendizagem, e se estabeleceu relação com os domínios de referência sociocultural do 

programa. 

Finalmente, houve desde o início da prática letiva a preocupação em seguir as 

sugestões metodológicas apresentadas no programa e recomendadas no Quadro 

Europeu Comum de Referência, que privilegia uma metodologia orientada para a ação 

(tema este abordado anteriormente). Sugere - se uma gestão do programa, integrando 

objetivos e conteúdos, na perspectiva do trabalho por “projetos e tarefas”, com 

atividades – tarefas – significativas e acessíveis aos alunos do 11º ano de Iniciação. 
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Foram estas sugestões metodológicas que estiveram na base das planificações 

elaboradas ao longo do ano letivo. As tarefas foram negociadas/ propostas em função do 

tema do programa e ao serviço da avaliação da expressão oral – objeto de estudo deste 

trabalho. Também não foram descuradas a avaliação e a autoavaliação, bem como a 

preocupação em fornecer aos alunos as ferramentas necessárias à sua consecução, de 

forma a manter a motivação na aula de ELE, e levando-os a refletir, de forma consciente 

e responsável, no processo e nos resultados obtidos, no final de cada tarefa realizada. 

 

1.2. 4. Observar para Avaliar 

O professor é formado para observar, ou seja, examinar atentamente o que o 

rodeia. Por formação, numa fase inicial, e, não raras vezes, por deformação da 

profissão, o professor desenvolve, ao longo da sua prática letiva, a capacidade de 

analisar pessoas, situações, estratégias, procedimentos e resultados. O conceito de 

análise aqui aplicado está intimamente ligado ao de reflexão e, consequentemente, 

reformulação. Diria que o professor é um pensador, persistente no seu intento de marcar 

positivamente os seus alunos. 

Emprestando esta ideia de “professor / pensador/ reformulador” à avaliação da 

expressão oral, diria que a melhor forma de a operacionalizar é fazê-lo diariamente, 

através de produções, mais ou menos, espontâneas. Pela observação, o professor “mide 

lo más exactamente posible el estado actual del alumno, incluyendo logros, estrategias 

de aprendizaje, factores personales y ambientales, etc., que influyen en dicho 

aprendizaje, con objetivo de llegar a una toma de decisiones” (Bordón, 2006: 284). 

A avaliação que o professor leva a cabo enquadra-se num tipo de avaliação 

formativa, e em conformidade com a avaliação contínua. Este tipo de avaliação permite 

avaliar de forma permanente o processo de ensino e de aprendizagem, permitindo 

adequar metodologias e reajustar estratégias.  

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

Não obstante a importância dos testes orais ou escritos, na medida em que 

fornecem dados, que ajudam a objetivar, numa classificação a avaliação do aluno, e, 

reduzem os níveis de ansiedade dos mesmos, perante uma avaliação mais formal, 

também é verdade que estes são apenas uma parte do processo de avaliação.  

Uma das grandes dificuldades que senti ao avaliar a oralidade foi na demarcação 

do meu campo de ação, ou seja, definir o que observar para saber para onde direcionar a 

minha atenção. 

Percebi, pela troca de experiencias com colegas, que, apesar de estarmos na era 

de uma metodologia orientada para a ação, ainda se atribui muito peso à correção 

gramatical, ao vocabulário e à pronúncia. Como refere a esse propósito Teresa Bordón: 

 

(…) entre los aspectos que se deben considerar como parte de la competencia 

del hablante, se incluyen su dominio de la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación. Sin embargo, rasgos como la fluidez, la adecuación de la 

expresión o la utilización del tono correcto, que pueden revestir igual 

importancia, no siempre se especifican de igual manera (2006: 207). 

 

 

Esta observação é ainda mais pertinente se pensar nas grelhas de observação que 

adaptei e/ou construí para avaliar os diferentes momentos de expressão oral. 

A grelha que serviu de base à primeira atividade apresentada, foi traduzida e 

adaptada de um livro prático sobre “A avaliação processual na Aula de Inglês”, de 

Flávia Vieira e Maria A. Moreira (cf. Anexo V). Neste instrumento de avaliação estão 

contemplados os seguintes domínios: âmbito e correção, fluência, coerência e interação. 

Estes descritores foram adaptados das propostas de avaliação da produção oral de 

Espanhol- 11º ano – nível de iniciação, emanados do gabinete de Avaliação 

Educacional (GAVE, 2007/2008). Foi com base nestes documentos que construí a 

referida grelha de observação. Saliente-se que, apesar de poder parecer um pouco 

limitativa, pelo facto de não ter campos de preenchimento livre que contemplem as 

situações de exceção, este instrumento revelou-se bastante prático e eficaz.  
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Prático no seu preenchimento, não desviando a atenção do professor no momento da 

observação direta do desempenho dos alunos, podendo assim observar de facto a 

totalidade do ato comunicativo, e eficaz porque, mesmo tratando-se de um registo 

fechado, cobre praticamente todos os domínios observáveis numa atividade de 

expressão oral. No entanto, apesar das vantagens inumeradas, penso que restringir a 

observação a dois domínios seria suficiente, na medida em que permitia ao professor 

focalizar a sua atenção, minimizando o risco de dispersão. 

Relativamente à segunda grelha apresentada destinada ao aluno – ficha de 

autoavaliação – (cf. Anexo VI), a base de incidência foi o European portfolio for 

student teachers of languages, documento este que me ajudou a elaborar uma grelha, na 

qual estivessem presentes, por um lado o reforço positivo da aprendizagem e, por outro 

lado, a reflexão do desempenho do aluno. Esta grelha revelou-se bastante produtiva, 

quer para os alunos, que aderiram muito bem a este recurso de rápido preenchimento, 

quer para o professor, que obteve uma importante fonte de retroalimentação. Em 

simultâneo, o professor também construíu outra grelha que lhe servisse de apoio na 

análise dos resultados obtidos com a autoavaliação dos alunos e na avaliação efetuada 

pelo professor. Note-se que este exercício de avaliação bilateral só foi possível por se 

tratar de uma amostra de língua gravada, que permitíu ao professor tomar notas, 

verificar através da audição e, assim, reduzir o risco de subjetividade inerente à 

avaliação desta competência. À posteriori, o professor registou na ficha de 

autoavaliação dos alunos a retro alimentação do trabalho desenvolvido (cf. Anexo VII). 

Este trabalho de avaliação multifacetado mostrou-se bastante positivo para todos os 

intervenientes no processo, para os alunos que se envolveram diretamente na avaliação 

do seu desempenho, refletiram, desenvolveram a sua autonomia e receberam a 

retroalimentação; para o professor porque recebeu informação importante em relação ao 

sucesso e às dificuldades dos seus alunos na aprendizagem de Espanhol Língua 

Estrangeira, promoveu a autonomia e, por sua vez, avaliou o grau de consciência e 

maturidade dos alunos, através das fichas de auto avaliação, assim como o real 

desempenho destes, através das gravações. 
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Por último, a tabela criada para avaliar a quarta atividade foi reformulada a partir 

da usada na avaliação da primeira (cf Anexo V e XVII). Tratando-se de uma atividade 

de grupo, era evidente a necessária adequação à “tarefa”. Contudo tive a preocupação de 

criar um campo de registo aberto, no qual pudesse fazer comentários específicos. A 

nomenclatura utilizada foi a mesma da proposta na primeira grelha. Foi mantida, 

propositadamente, a rede abrangente dos descritores, devido à natureza da própria 

atividade (cf. Anexo XIV). 

Trata-se de uma tarefa bastante ambiciosa que vai testar o grau de desempenho 

dos alunos numa conversa com um nativo.  

Apesar de ter direcionado, a avaliação desta atividade para o âmbito e correção, 

situando o meu foco de interesse na passagem do estilo direto ao indireto (aspeto 

gramatical trabalhado na unidade didática), pareceu-me redutor, dada a riqueza da 

própria atividade, ignorar todas as outras vertentes, sob pena de restringir demasiado, 

nesta atividade em concreto, o meu campo de ação, observação e avaliação.  

 No âmbito deste estudo, como é possível observar na descrição da segunda 

atividade (Parte II – pp. 31), não foram esquecidas as potencialidades da auto e da 

hétero avaliação, que geram “a motivação e a tomada de consciência: ajudam os 

aprendentes a apreciar os seus aspetos fortes, a reconhecer as suas fraquezas e a orientar 

a sua aprendizagem com maior eficácia” (adaptado do QECR,2001: 263).  

Em conclusão, creio ter definido o meu objeto de estudo – O que observa? – e o 

modus operandos para o fazer – Como avaliar?.   
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PARTE II – Aplicação de casos práticos  

 

2. A avaliação orientada à expressão oral 

 

Porque aunque parece que todos hablamos de lo mismo cuando utilizamos el 

término evaluación, creo que existen tantas formas de entender el fenómeno que al 

final cabe cuestionarse si todos hablamos de lo mismo. Tal vez comprobaríamos que 

lo que aparecía como un referente único se ha roto en mil pedazos. Y cada uno, es de 

suponer, habrá encontrado la parte del espejo que refleja más fielmente sus propias 

convicciones y conveniencias. 

Álvarez Méndez (1985, apud Atienza, 2010:1). 

 

Avaliar, como já foi referido na primeira parte deste trabalho, é um conceito 

complexo e multifacetado, daí a necessidade de estabelecer critérios rigorosos, definir 

processos de avaliação e adequar cada atividade ao objetivo que pretendemos alcançar. 

Se avaliar é um conceito complexo, avaliar a expressão oral numa Língua 

Estrangeira coloca questões ainda mais profundas, pela natureza do próprio objeto de 

estudo. Assim tive a preocupação de utilizar documentos que me permitissem avaliar 

esta competência de forma fiável, eficaz e válida. Para o efeito, defini criteriosamente o 

objetivo de cada atividade, orientando os alunos na consecução de tarefas intermédias, 

que garantissem o sucesso do produto final. 

 

2.1. O objetivo da aplicação prática 

A comunicação oral é, no meu ponto de vista, uma das formas mais eficazes de 

estabelecer relações interpessoais saudáveis, num mundo onde as novas tecnologias 

ganham cada vez mais terreno 

Como professora, promovo dentro da sala de aula a necessidade de comunicar e 

incito os alunos a fazê-lo na língua meta, bem como a usar expressões características da 
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 língua oral. Para isso, começo por ter um discurso simples e percetível por todos, no 

qual incluo expressões, muletillas, interjeições e até linguagem paraverbal, no sentido 

de captar a atenção dos alunos e, de forma implícita, familiariza-los com o código oral.  

Numa fase posterior, começo a solicitar mais a intervenção dos alunos, passando 

progressivamente o centro do discurso para estes. Esta focalização no aprendente, nesta 

segunda fase, pretende dotar os alunos de “ferramentas”, que lhes permitam regular a 

comunicação nesta língua estrangeira.  

Finalmente, depois de vencidas as barreiras iniciais da expressão numa Língua 

Estrangeira e da autoconfiança, a professora adota a postura de observadora e 

mediadora. 

As quatro atividades práticas apresentadas mostram essa progressão de 

metodologias e de estratégias, ao serviço de uma comunicação cada vez mais eficaz e 

autónoma na língua meta. No entanto, a questão de fundo permanece intacta: Como 

avaliar, de forma fidedigna, a expressão oral dos alunos na sala de aula? Como obter, de 

forma responsável e consciente, uma qualificação que traduza a competência real dos 

alunos para se expressarem em Espanhol Língua Estrangeira? 

Apesar de estarem definidos os critérios de avaliação da escola, e em sede de 

Departamento de Línguas ter sido atribuído o peso de 15% à expressão oral no ensino 

secundário, o processo de chegar a um número é sempre muito desconcertante e, não 

raras vezes, pouco fiável. 

Com o intuito de aprofundar esta questão, e certa de que a expressão oral em 

Línguas Estrangeiras é uma das competências de maior importância no mundo global 

em que vivemos, decidi diversificar modalidades de avaliação ao nível da sala de aula, 

sempre numa perspetiva da avaliação contínua e formativa. 
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Na primeira atividade descrita – Juego de rol – proponho uma co avaliação com a 

professora de práticas, desenvolvendo uma análise comparativa da avaliação. Neste 

caso, o objetivo da atividade não está diretamente relacionada com a avaliação do 

desempenho dos alunos (mesmo porque só quatro alunos é que realizam a 

representação), mas antes com o carácter subjetivo que a aplicação dos critérios pode 

involucrar. Note-se que, apesar dos descritores estarem perfeitamente definidos e terem 

sido previamente discutidos, foi observável uma pequena discrepância na avaliação da 

atuação dos alunos, nomeadamente ao nível do âmbito e da correcção. Enquanto uma 

privilegiou a eficácia comunicativa, outra deteve-se mais em questões de correção 

linguística (vocabulário e gramática). Contudo no final da atividade, quando 

confrontadas as avaliações globais de ambas, verificamos que as duas colocamos os 

alunos no mesmo nível de desempenho (cf. Anexo Va. e b.). 

Na segunda atividade descrita – Voki’s – a avaliação foi desenvolvida sob duas 

perspetivas distintas, mas complementares. Numa fase inicial, promove-se a reflexão do 

aluno sobre o seu desempenho, e, este regista as suas conclusões numa ficha de 

autoavaliação (cf. Anexo VI); numa fase posterior, a professora avalia o produto final e 

procede à retroalimentação, nos casos em que entenda mais pertinente, fruto de maiores 

discrepâncias entre a autoavaliação do aluno e a avaliação da professora (cf. Anexo 

VII). 

A terceira atividade – Dramatização - desenvolve a avaliação entre pares, ou 

seja, os alunos co avaliam o desempenho dos colegas, baseando-se nos critérios de 

fluência e de interação, definidos pela professora e apresentados à turma (cf. Anexo 

XII). No final, abre-se um pequeno debate à turma, de forma a aferir os resultados das 

dramatizações observadas e refletir sobre o desempenho dos alunos – retroalimentação.  
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A quarta e última atividade apresentada - Llamar por teléfono – surge da 

necessidade de avaliar a expressão oral num contexto muito próximo do real, onde são 

observáveis aspetos linguísticos, mas também socioculturais, tais como a gestão de 

conflitos, a responsabilidade, a entreajuda e a autonomia. Nesta atividade são os alunos 

que assumem o comando do seu processo de ensino e de aprendizagem da língua- meta, 

reservando ao professor o papel de observador e mediador.  

 

 

2.2. Contexto educativo 

 

O trabalho desenvolvido foi levado a cabo numa turma de 11º. ano, do curso de 

formação geral, nível 2 – iniciação, da Escola Secundária da Boa Nova, em Leça da 

Palmeira, no ano letivo 2011/2012. 

A turma era constituída por 27 alunos, dezassete do sexo feminino e dez do sexo 

masculino, dos quais 24 estavam inscritos na disciplina de espanhol. De entre estes, 

nove eram retidos.  

As idades dos alunos estavam compreendidas entre os 15 e os 19 anos, sendo 

que 4 alunos tinham 15 anos, a maioria dos alunos tinha 16 anos e cerca de 19% tinha 

idade superior aos valores esperados para este nível de escolaridade, verificando-se uma 

média de idades igual a 16,5.  

As atividades que preferiam ver dinamizadas nas aulas eram as que recorriam a 

materiais audiovisuais e as que eram realizadas em grupo.  

Como principais fatores responsáveis pelo insucesso escolar destacaram a falta 

de hábitos de estudo e de atenção/concentração nas aulas.  

Os tempos livres eram ocupados preferencialmente a ver televisão, jogar no 

computador e navegar na internet.  
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A escola era encarada como uma “obrigação” e os trabalhos de casa como uma 

“punição”. 

A maioria dos alunos vivia nas imediações de Leça da Palmeira e em contextos 

socioeconómicos diversificados. 

Apesar de se mostrarem um pouco tímidos e receosos no início do ano letivo, 

mais concretamente nas aulas assistidas, rapidamente ultrapassaram essas barreiras e 

mostraram interesse, motivação e envolvimento na realização das tarefas que o núcleo 

de estágio foi apresentando. 

Desta forma, foi fácil levar a cabo as atividades. 

 

2.2.1. Primeira atividade prática: Juego de Rol – Identificar estereotipos  

 

Apresentação da atividade 

 

Esta atividade está inserida na unidade didática Las relaciones sociales, cujo 

subtema trabalhado foi Portugal y España: tan cerca y tan lejos.  

O móbil desta escolha foi, em primeiro lugar, selecionar atividades que 

motivassem os alunos para aprenderem e utilizarem a LE, recorrendo, para isso, a temas 

que estivessem relacionados com os seus interesses, necessidades, inquietudes, 

características, vivências e curiosidade (Estaire, 2009:31). 

Em segundo lugar proporcionar uma amostra de língua fiável para fazer a 

diagnose da turma em termos de expressão oral e assim obter resultados do nível e grau 

de dificuldades dos elementos que a compõem. 

Por último, desenvolver a capacidade crítico-reflexiva dos alunos, levando - os, 

numa primeira abordagem, a refletirem sobre as semelhanças e diferenças entre Portugal 

e Espanha e, numa segunda abordagem, sobre os preconceitos instalados em relação a  

estas duas culturas, visto os alunos serem entendidos “como agentes sociais, que como  

todos os indivíduos estabelecem relações com um vasto conjunto de grupos sociais que 

se sobrepõem e que, em conjunto, definem a sua identidade.” (QECR, 2001: 19). 
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Ao longo da unidade didática tive sempre a preocupação, não só de diversificar 

estratégias e atividades, como também de desenvolver todas as competências 

comunicativas, considerando o ensino e aprendizagem de uma língua meta um processo 

comunicativo. Assim, a unidade didática foi estruturada com o objetivo de dotar os 

alunos das “ferramentas” necessárias para poderem comunicar com efetividade e 

autenticidade na língua meta. 

A expressão oral esteve sempre presente ao longo da unidade didática, quer 

através de exercícios específicos, quer na execução da tarefa final, já que esta é uma das 

dificuldades mais prementes dos alunos desta turma, segundo a professora titular e as 

aulas por mim observadas.  

Assim, desenvolví atividades que permitissem aos alunos “ejercitarse en el uso 

efectivo de la lengua en su proceso de interacción y comunicación oral” (Gelabert et al., 

2002: 36). 

O conteúdo gramatical abordado - “as estruturas comparativas” - foi trabalhado 

de diferentes formas: recorrendo a exercícios mais estruturais até aos mais funcionais, 

recorrendo à indução de estruturas gramaticais, utilizando-as para completar frases, 

usando-as oralmente para compararem ou estabelecerem semelhanças e diferenças entre 

espanhóis e portugueses, mas partindo sempre de situações reais de comunicação. 

Assim, os alunos estiveram constantemente a receber input, ainda que de forma 

inconsciente.  

Citando Teresa Bordón, “las tareas que requieren la intervención de la expresión 

oral suelen aparecer em último lugar de la lección o unidad, una vez que el aprendiz ha 

recibido suficiente input como para ser capaz de producir lengua” (Bordón, 2004:987). 

Exemplo disso, foi a atividade de visionamento de um vídeo, que apresentava 

estereótipos dos espanhóis e dos portugueses e no qual os alunos foram desafiados a 

identificar algumas das características apresentadas sobre cada um destes povos (cf. 

anexo I). 

Todas as atividades foram desenhadas numa lógica progressiva de grau de 

dificuldade, partindo do input ao output e atendendo ao contexto da turma. Estruturadas 

de forma clara e objetiva, orientadas para que o aluno sentisse a pertinência da atividade 

escolhida, percebesse o seu significado real e consequentemente, estivesse motivado 

para a realizar.  
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Nesse sentido, os alunos foram conduzidos através de fichas de trabalho que os 

ajudassem a consolidar cada um dos passos, e assim, executarem a tarefa final com 

maior confiança. A atividade de identificação do título adequado a cada um dos 

parágrafos, apresentados sobre os espanhóis, (cf. anexo II) constitui mais um exemplo 

de como este trabalho gradativo foi desenvolvido, tendo sempre por base a preocupação 

de fornecer aos alunos todos os elementos necessários à consecução da tarefa final. 

Considero este trabalho de preparação fundamental para que as atividades resultem 

bem, tanto sob o ponto de vista pedagógico-didático, como sob o ponto de vista do grau 

de motivação dos alunos. Depois de cumpridas todas as tarefas intermédias conducentes 

à atividade de expressão oral, foram selecionados quatro alunos para se ausentarem da 

sala de aula e prepararem uma pequena dramatização, na qual tinham que assumir 

nacionalidades diferentes – inglês, português, espanhol e brasileiro. Uma vez mais, esta 

preparação teve por base as diretrizes específicas trabalhadas em atividades anteriores, 

de forma a fornecer aos alunos modelos e estruturas que lhes permitissem possuir toda a 

informação cultural e linguística necessárias a consecução da atividade de dramatização. 

Também houve a preocupação de limitar o tempo de preparação para otimizar o 

processo de trabalho e imprimir algum ritmo à atividade.  

Para além desta preocupação, houve também o cuidado de restringir a atuação 

dos alunos a alguns minutos. Não foi estipulado um tempo rígido, para não potenciar os 

níveis de ansiedade dos alunos, e assim poder comprometer o seu desempenho. Note-se 

que era a primeira atividade de caráter mais espontâneo que íam realizar, e, pretendia-se 

manter e aumentar o grau de autonomia, no uso de Espanhol Língua Estrangeira. Assim 

sendo, penso que seria contraproducente acrescentar a gestão do tempo nesta primeira 

atividade (cf. anexo III). Enquanto este grupo preparava a sua representação no exterior, 

o resto da turma recebía instruções sobre a atividade que se iria desenrolar, na qual 

teriam de identificar os estereótipos apresentados. Para o efeito, teriam de observar os 

colegas e preencher uma tabela, na qual seriam orientados a focalizar a sua atenção em 

determinadas características – gestos, expressões, comentários, outros - e relacionar o 

colega com o estereótipo apresentado.  
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No final, é promovido um pequeno debate sobre as conclusões a que chegaram e 

as razões subjacentes às mesmas. Contudo, é apenas a dramatização o objeto de estudo 

desta componente da expressão oral. 

Nesta primeira atividade, a avaliação consistiu na observação direta do 

desempenho dos alunos. Para isso elaborei grelhas de avaliação específicas, adaptadas e 

traduzidas do livro “Para além dos Testes” - A avaliação Processual na Aula de Inglês 

(Vieira e Moreira, 1993), que me permitissem avaliar, mais concretamente, a expressão 

oral dos alunos. Para o efeito, também adaptei os descritores propostos para a avaliação 

da produção oral de espanhol – 11º ano – nível de iniciação do Gabinete de Avaliação 

Educacional - GAVE (cf. anexo V).  

Esta opção deve-se ao facto de nos encontrarmos num contexto de avaliação 

português, logo parece-me pertinente fazer uso dos documentos oficiais emanados do 

ministério de educação deste país, tendo em conta que foram elaborados de acordo com 

as orientações do QECR e a realidade do contexto educativo português. 

 Com o intuito de perceber o universo de alunos que tinha perante mim, recorri 

também à autoavaliação dos alunos, por considerar que este também é um instrumento 

de avaliação importante para mim, ao perceber o grau de consciência dos alunos, no seu 

processo de ensino/aprendizagem.  

Para concluir, esta reflexão não se esgota no professor per si, nem no aluno, mas 

carece também de um trabalho cooperativo de co docência que desenvolvi em parceria 

com a minha colega de práticas.  

 

Análise 

 

A atividade descrita teve um impacto bastante positivo junto dos alunos, não só 

pelo aspeto criativo na construção dos estereótipos, mas também pelo caráter lúdico 

associado, pois toda a turma estava centrada na atuação dos colegas e empenhada em 

identificar corretamente os estereótipos de cada país. Portanto, em termos de motivação 

considero ter sido uma atividade bem conseguida. 
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Os alunos em causa, foram capaz de recriar a situação solicitada de acordo com 

as indicações dadas, mantendo um diálogo com alguma fluidez, fazendo uso de 

vocabulário variado e conteúdos anteriormente adquiridos. Não obstante, o grau de 

sucesso desta atividade não se limita à validade e fiabilidade da expressão oral, mas 

também à presença de elementos para verbais e não verbais que enriquecem e 

dinamizam o discurso oral, oferecendo um apoio visual e percetual à audiência, 

permitindo consolidar as intenções comunicativas dos alunos emissores.  

Saliente-se, ainda, os efeitos colaterais da interlengua e algumas hesitações ao 

longo do discurso de dois alunos. Também foi evidente a dificuldade inicial deste grupo 

em preparar os diálogos, tendo sido os cinco minutos estipulados manifestamente 

insuficientes.  

Considero que este obstáculo poderia ter sido minimizado de duas formas: 

reduzindo o número de incidências sobre as quais os alunos tinham que falar ou 

direcionando de forma mais controlada a atividade, fornecendo, por exemplo, um 

modelo antecipadamente. Esta reflexão serviu-me para adequar de forma mais eficaz as 

atividades subsequentes à realidade da turma. 

 

Avaliação 

 

Em relação à avaliação, construi uma grelha de observação direta, na qual defini 

criteriosamente os descritores que pretendia avaliar, atendendo aos emanados pelo 

GAVE para a avaliação da produção de espanhol – 11º ano – nível de iniciação (cf. 

anexo V). Também tive a preocupação de fornecer a mesma grelha à minha colega de 

práticas, para que no final pudéssemos trocar opiniões e perceber até que ponto avaliar, 

em geral, e avaliar a produção oral, em concreto, implica sempre alguma subjetividade. 

Este trabalho de reflexão conjunta, efetuado à posteriori, revelou-se bastante produtivo, 

pois apesar dos critérios estarem definidos de igual forma para ambas, observou-se 

alguma discrepância ao nível da sua aplicação, sobretudo no que respeita o âmbito e a 

correção.  
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Neste domínio, a minha avaliação privilegiou a eficácia da comunicação em 

detrimento da sua correção linguística (cf. anexo Va.), enquanto a da minha colega foi 

mais rigorosa em relação à aplicação de estruturas gramaticais e à pronúncia, sobretudo 

no caso em que era notória a interferência da língua materna (cf. anexo V b.). No 

entanto, apesar destas discrepâncias fronteiriças, foi interessante verificar que ao nível 

da avaliação global final não se registaram diferenças significativas, pois ambas 

colocamos os alunos no mesmo patamar de desempenho. Este exercício de avaliação 

conjunta permitiu concluir que, mesmo sendo observáveis divergências pontuais no 

referente à avaliação de alguns descritores, isso não significa que essas diferenças se 

traduzam numa avaliação final do desempenho do aluno totalmente díspar, ou mesmo, 

diametralmente oposta. 

Contudo, embora considere interessante esta temática, não a vou explorar neste 

relatório, sob pena de me desviar do meu objeto de estudo – a avaliação da expressão 

oral. 

A informação recolhida nesta atividade, apesar de ter sido restrita aos quatro 

elementos que dramatizaram a situação, revelou-se bastante útil, nomeadamente ao 

nível da correção, fluência, coerência e interação. É bom lembrar que a atividade de 

expressão oral, não se esgotou na dramatização (atividade na qual centrei a minha 

avaliação de forma mais específica), pois esta deu o mote ao debate alargado ao grupo-

turma, constituindo este também um importante aporte de informações relativamente 

aos restantes alunos.  

Tendo em conta que a avaliação é formativa e contínua, esta abordagem 

desenvolveu também uma atitude proactiva na aprendizagem desta Língua Estrangeira, 

envolvendo todos os intervenientes no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, 

para além da planificação das atividades intermédias conducentes à realização da tarefa 

final de forma eficaz, também não foram esquecidos outros elementos transversais ao 

processo de ensino e de aprendizagem, tais como a autoavaliação dos alunos, a co 

avaliação entre pares pedagógicos e a respetiva avaliação dos resultados. Desta reflexão 

partilhada, surgiu a necessidade de reajustar padrões de atuação e reformular estratégias 

que suprissem as lacunas encontradas no desenrolar desta unidade didática. 
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2.2.2. Segunda atividade prática: Voki’s – Presentarse  

 

Apresentação da atividade 

 

Esta atividade está inserida na unidade didática ¿Quién soy yo? - e pretende que 

os alunos desenvolvam uma tarefa comunicativa, apresentando-se aos colegas. Para 

isso, terão de recorrer às novas tecnologías:  

 

 
La palabra “nuevo/a” es motivadora, despierta la curiosidad, nos pone en alerta y nos 

prepara para el cambio. Nadie niega lo que ha cambiado nuestra sociedad en poco 

tiempo, son ciertamente “nuevos tiempos” a los que cada uno de nosotros nos vamos 

adaptando cada día ¿Y qué ocurre en la escuela y en nuestras clases? ¿Preferimos el 

“siempre se ha hecho así” o somos conscientes del que “no avanza, retrocede”? 

(Fernández, 2010: 9) 

 

 

 

A escolha deste recurso prende-se diretamente com o universo de alunos que 

tinha perante mim, bem como com os seus gostos e interesses. Foi percetível que, ao 

aliar as novas tecnologias à prática letiva, poderia constituir uma mais-valia para o 

processo de ensino e de aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira e “resgatar” os 

mais resistentes, apelando ao seu envolvimento no processo, utilizando este novo meio 

de comunicação. 

Com o propósito de tornar as aprendizagens cada vez mais significativas, 

dinamizar as estratégias de sala de aula e manter a atenção dos alunos, recorri às TIC 

(tecnologias da informação e da comunicação), tentando subverter o seu papel 

meramente lúdico e transformá-las numa aliada de peso, para desenvolver a produção 

oral dos alunos em contexto de sala de aula.  
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Assim, utilizei um processo de recolha de informação baseado numa amostra de 

língua virtual: o Voki. Trata-se de uma personagem criada pelos alunos – avatar – que 

se move e fala. Esta pode reproduzir, com a sua voz, o texto que se escreve na página ou 

ser a voz do próprio aluno gravada e apresentada com a personagem construída por ele. 

Foi nesta segunda vertente que explorei as potencialidades desta ferramenta para a aula 

de Língua Estrangeira. 

Desta forma, não só é possível personalizar o produto final, visto que cada aluno 

escolhe o cabelo, os olhos, os acessórios, (…), para criar o seu avatar, como também, 

lhe permite refletir sobre o seu desempenho em Espanhol Língua Estrangeira. 

Neste caso concreto, optei por gravar no Voki a voz do próprio aluno como 

forma de registo do seu desempenho oral, sendo uma parte da tarefa final concluída com 

a publicação do documento na internet e enviada por mail para a professora e / ou 

colegas (cf. anexos VI a. e VI c.). 

Note-se que este recurso só permite gravar um texto oral durante um minuto, 

pelo que não se pode encarar como uma prova oral conclusiva e definitiva, visto tratar-

se de uma pequena amostra de língua que pode, por isso, pôr em causa os conceitos de 

fiabilidade e de viabilidade. Contudo, pode e deve ser considerada como mais um 

importante recurso de avaliação da expressão oral, enquadrada numa perspetiva de 

avaliação formativa e contínua. 

Na génese desta atividade, nos moldes apresentados, esteve, por um lado, a 

necessidade de obter um registo da expressão oral mais objetivo e formal, que não 

dependesse tanto do imediato da situação comunicativa e da sua efemeridade, sendo 

essa uma das grandes dificuldades de avaliação desta competência comunicativa e, por 

outro lado, o interesse em desenvolver nos alunos uma capacidade critico-reflexiva 

sobre o seu próprio desempenho. Note-se que estamos perante alunos do 11º ano, com 

idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, portanto capazes de desenvolver uma 

consciência real das suas dificuldades. 
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Estes dois grandes objetivos – produzir e registar uma amostra linguística em LE 

e refletir sobre esse mesmo referente - trabalhados em simultâneo numa mesma 

atividade, promoveram um avanço significativo no desenvolvimento/ aperfeiçoamento 

da expressão oral dos alunos, situação esta verificada nas atividades que se seguem 

neste trabalho. 

Numa primeira fase, os alunos foram desafiados a preparar um texto, no qual se 

apresentassem, mas diversificassem as suas áreas de incidência, ou seja, não se 

restringissem a uma apresentação formal básica, mas alargassem o leque a gostos, 

profissões, família, desporto, amigos, (…), tendo sempre em mente que este não poderia 

ultrapassar um minuto ao transpô-lo para o discurso oral. Para isso, contaram com o 

apoio do professor e de dicionários.  

Numa segunda fase, e depois da demonstração em aula por parte da professora, 

teriam que, em casa, criar o seu avatar e gravar o texto elaborado na aula com a sua 

própria voz. Por último, publicá-lo e enviar para a professora o seu Voki. 

Numa fase posterior, teriam que ouvir-se e autoavaliar-se, tendo em conta as 

diretrizes fornecidas pela professora (cf. anexo VI). 

 

Análise 

 

A escolha do recurso utilizado na execução desta atividade teve por base os dados 

recolhidos para a caracterização geral da turma, nos quais constam, como uma das 

preferências dos alunos, o recurso a materiais audiovisuais.  

Assim, aliando os gostos dos alunos à tarefa proposta no contexto de sala de 

aula, aumentou-se os níveis de motivação e consequentemente, o envolvimento dos 

alunos no processo e ensino e de aprendizagem. 

Desde logo, esta atividade teve uma adesão bastante significativa, não só pelo 

recurso à internet, meio de comunicação bastante atual e significativo para os alunos, 

mas também pelo caráter da própria atividade, na qual o aluno é chamado a desenvolver 

alguma autonomia e a sua capacidade auto crítica em relação à competência trabalhada 

– a expressão oral. 
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A execução das tarefas intermédias e da tarefa final resultou de forma bastante 

satisfatória, tendo sido notório o empenho dos alunos desde o primeiro momento.  

O culminar da atividade surge com a autoavaliação do aluno, implicando-o 

diretamente no seu processo de avaliação e orientando-o na sua reflexão, com o intuito 

deste tomar consciência do seu desempenho, e, poder de forma eficaz, reforçar os 

aspetos positivos e minimizar as suas dificuldades mais prementes. 

 

Avaliação 

 

A avaliação, sob a perspetiva interna – autoavaliação – e sob a perspetiva 

externa – professor - foi, sem dúvida, o aspeto preponderante na realização desta 

atividade. Para além da importância da informação recolhida a partir da amostra de 

língua de cada aluno, a toma de consciência das suas limitações e das necessárias 

reformulações na aprendizagem desta Língua Estrangeira, revelaram-se extremamente 

importantes, na relação que cada aluno vai passar a desenvolver com este novo código 

linguístico. Muito mais conscientes e autónomos na sua aprendizagem, ficou claro que, 

depois deste trabalho de auto reflexão individual e da retroalimentação da professora, os 

alunos se mostraram mais despertos e ativos para a auto correção ao nível da expressão 

oral, reformulando o seu enunciado e autocorrigindo-se de forma eficaz. 

Considero, por isso, que esta atividade trouxe mudanças significativas na atitude 

dos alunos na aula de Língua Estrangeira,  envolvendo-os efetivamente no interesse e na 

preocupação de melhorarem o seu discurso, sobretudo ao nível da correção e da 

pronúncia da expressão oral. 

Como disse no início da avaliação desta atividade, foram desenvolvidos dois 

tipos de avaliação em simultâneo. Esta situação permitiu enriquecer o conceito de 

avaliação, visto não estar centrada de forma unilateral- professor → aluno -, mas 

promovendo a interação das duas avaliações - professor → aluno e aluno sobre si 

próprio – autoavaliação. 
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Como docente, esta possibilidade de verificar o grau de consciência de cada 

aluno, em relação ao seu desempenho, permitiu-me recolher elementos fundamentais, 

sobretudo no momento da retroalimentação (cf. Anexo VII a.). Sublinhe-se que esta 

constitui a última etapa de todo o processo de avaliação, que traduz-se, por excelência, a 

real situação de cada aluno, em relação à destreza avaliada e à sua perceção do 

desempenho nesta Língua Estrangeira. 

Note-se que o meu trabalho de avaliação, enquanto docente, também adquire 

contornos diferentes nesta atividade. Todo o processo de avaliação da expressão oral 

desta atividade é feito à posteriori, baseado num suporte oral gravado e enviado via 

correio eletrónico, permitindo-me, assim, ouvir, as vezes necessárias, para proceder à 

avaliação da mesma. Este aspeto reduz, substancialmente, a subjetividade inerente à 

avaliação da expressão oral. Por outro lado, ao ter acesso à autoavaliação dos alunos, 

com a mesma base de incidência – o voki gravado e publicado na internet – permite-me 

analisar o grau de maturidade de cada um e adequar a retroalimentação a cada caso (cf. 

anexos VI b. e VI d.). 

Esta perspetiva comparativa da avaliação, na qual se avalia o produto, mas 

também a perceção que o indivíduo tem sobre si na consecução do mesmo produto, 

revelou-se bastante interessante, pois permite obter informações sobre outros domínios 

do aluno, como a autoestima, capacidade de análise, consciência, responsabilidade e 

autonomia. Neste âmbito, surgem reforçadas as diretrizes emanadas da Segunda 

Cimeira dos Chefes de Estado, que apresenta como objetivo prioritário “promover 

métodos de ensino das línguas vivas que reforcem a independência de pensamento, de 

juízos críticos e de ação, associada a capacidades sociais e a responsabilidade” (QECR, 

2001: 22). 

Na generalidade, foi aprazível verificar que a maioria dos alunos se mostrou 

bastante consciente e honesto nas suas autoavaliações, não deixando grande margem 

para discrepâncias significativas entre a sua auto avaliação e a avaliação do professor.  
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Penso que o facto de serem responsáveis ativos na construção e execução da 

atividade de expressão oral – criar o “boneco” e gravar o voki – e intervenientes diretos 

na avaliação da atividade, lhes conferiu uma visão mais alargada da mesma e um grau 

de responsabilidade acrescido. Portanto, os aspetos que mais se destacaram em termos 

de discrepâncias na avaliação, prendem-se com as alíneas a) Produzir um texto oral sem 

pausas, nem hesitações e f) Pronunciar palavras de forma suficientemente clara para 

ser entendida.  

Os dois exemplos selecionados, comprovam isso mesmo. No primeiro caso 

apresentado, a aluna que se identifica como Rita (cf. anexo VI a.), revela-se bastante 

consciente do seu nível de desempenho oral, não sendo observável qualquer tipo de 

discrepância entre a sua autoavaliação e a proposta pela professora (cf. anexos VI b. e 

VII b.2.),. A aluna em causa é efetivamente capaz de “utilizar uma série de expressões e 

frases para falar, de forma simples” (QECR, 2001: 54), fazendo uso de temas como a 

família, o seu percurso escolar ou o trabalho. Este perfil está perfeitamente adequado ao 

proposto no Quadro 2 - Grelha para a autoavaliação, do QECR (2001: 54) e, apesar de 

ser uma aluna de A2, apresenta um discurso oral bastante fluido e coerente, que poderia 

situar num nível A2+, ou seja, num nível intermédio de qualidade do uso oral da 

linguagem entre um utilizador elementar da língua – A2 - e um utilizador independente 

– B1. Estes referentes são suportados pelos apresentados no quadro 3 do QECR (2001: 

56-58), nomeadamente, no que se refere ao âmbito, à correção, à fluência e à coerência, 

aspetos observáveis nesta amostra de língua. 

Quanto ao segundo exemplo apresentado, a aluna de origem holandesa, Loreta, 

(cf. anexo VI c.) revela algumas dificuldades em autoavaliar-se, sobretudo ao nível da 

alínea f) Pronunciar palavras de forma suficientemente clara para ser entendida, na 

qual se situa no nível 1 da escala de 1 a 3. Esta avaliação diverge da sugerida pela 

professora que a colocou no nível 2 da mesma escala, pois apesar das claras 

interferências da sua língua materna (holandês) e do português, estas não invalidam, de 

forna alguma, a comunicação (cf. anexos VI d. e VII b.2).  
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Neste caso, foi evidente a interferência de fatores externos à autoavaliação da 

expressão oral, tais como a insegurança da aluna em relação à aprendizagem de línguas 

estrangeiras, a baixa autoestima e pouca confiança nas suas reais capacidades. Note-se, 

no entanto, que a aluna gosta de línguas estrangeiras e pretende fazer uso das mesmas 

na escolha da sua profissão futura. Esta motivação intrínseca, aliada a uma estratégia de 

desconstrução desta postura negativa do seu desempenho oral, bem como o reforço 

positivo ao longo do ano letivo, revelaram-se bastante frutíferos na sua relação com o 

Espanhol Língua Estrangeira. Ao longo do ano letivo, a aluna foi, paulatinamente, 

adquirindo uma atitude mais proactiva e assertiva nas aulas, bem como uma melhor 

consciência das suas reais capacidades e dificuldades. 

Os dois exemplos apresentados, permitem perceber o nível de desempenho oral 

destas alunas de A2. Ainda a este propósito, refira-se que ao nível da eficácia da 

expressão oral, a turma mostrou-se, na sua generalidade, bastante coesa e, mesmo os 

alunos que apresentavam, no inicio do ano letivo, um maior grau de inibição e 

dificuldade em se exporem oralmente no contexto turma, atingiram níveis de 

desempenho bastante satisfatórios e, não raras vezes, superiores aos descritos no QECR 

para um A2, situação esta comprovada pelo registo oral da aluna Rita (cf. anexo VI a.). 

A escolha do segundo registo (cf. anexo VI c.), pretende refletir sobre a complexidade 

da autoavaliação, pois esta não se limita a fornecer dados sobre o grau de consciência 

dos alunos, relativamente ao seu desempenho oral na Língua Estrangeira, espelha 

muitas vezes outras características do aluno, que nada tem que ver com consciência ou 

honestidade em relação ao seu desempenho, mas antes com falta de segurança em 

relação a si mesmo, trabalhando, por isso, com domínios colaterais ao seu desempenho, 

tais como a autoestima e a imagem que este possui sobre si próprio.  

Em suma, avaliar uma competência, nunca é avaliar apenas e só essa 

competência, é sobretudo criar um juízo de valor sobre aquele indivíduo na execução de 

determinada atividade, estando sempre cientes de que o ser humano é complexo e uno, 

sendo muito difícil compartimentá-lo e reduzi-lo a um aspeto isolado, passível de ser 

avaliado na sua singularidade. 
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2.2.3. Terceira atividade prática: Dramatização – Describir a alguien 

 

Apresentação da actividade 

 

Esta atividade está inserida na unidade didática Así te relacionas - e propõe 

como tarefa final - descrever alguém a partir de uma dramatização. Esta tarefa surge da 

necessidade de desenvolver a expressão oral numa perspetiva comunicativa direcionada 

para a ação, ou seja, através de tarefas muito próximas da vida real - descrever alguém – 

os alunos recriam a situação, e aplicam a língua meta num contexto específico. O 

envolvimento do aluno na seleção, na gestão e na avaliação da tarefa, bem como a 

realização de um produto com real valor comunicativo, conferem maior significado e 

consequentemente motivação para a aprendizagem de Espanhol Língua Estrangeira.   

Como foi anunciado noutras atividades, houve a preocupação de levar a cabo 

várias tarefas intermédias, de forma a dotar o aluno do input necessário para a 

realização da tarefa final. Neste sentido, todas as tarefas foram planificadas com o 

objetivo de desenvolver contextos comunicativos e expoentes adequados, bem como 

diversificar estratégias. Começou-se por apresentar um texto onde duas amigas falavam 

de uma terceira pessoa, descrevendo-a física e psicologicamente (cf. anexo VIII), Deste 

primeiro contato com o texto escrito, os alunos tiveram que identificar expressões que 

mostrassem opinião, acordo, acordo parcial e desacordo (cf. anexo IX). Numa segunda 

fase, procedeu-se à realização de um jogo, no qual os alunos relacionavam os adjetivos 

apresentados pela professora com o verbo adequado - ser ou estar. À medida que iam 

associando os vários adjetivos ao verbo que melhor o servia, a professora explicava 

oralmente, os diferentes sentidos do mesmo. Esta fase intermédia termina com a 

realização de uma ficha de trabalho para consolidar vocabulário/ expressões e reforçar 

os seus significados (cf. anexo X). Estavam reunidos todos os elementos necessários à 

consecução da tarefa seguinte. 
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Em grupos de quatro ou cinco elementos, os alunos tinham que “construir” o 

seu/sua melhor amigo/a, baseados numa imagem por eles escolhida aleatoriamente. A 

atividade constava no preenchimento de uma tabela com as características físicas e 

psicológicas do seu/sua melhor amigo/a (cf. anexo XI).  

Esta tarefa possibilita ao professor certificar-se da real eficácia das tarefas 

anteriores, ou seja, se os alunos adquiriram, de facto, o vocabulário e as estruturas 

linguísticas necessárias à realização da tarefa final - descrever alguém a partir de uma 

dramatização. Depois de terminadas as fases anteriores, cada grupo tinha que criar um 

diálogo, à semelhança do texto escrito trabalhado no início da unidade didática. Tanto 

as estruturas linguísticas, como o vocabulário trabalhado se mostraram “ferramentas” 

essenciais para levar a cabo a tarefa final de preparar a dramatização. Foram estipulados 

vinte minutos para a prepação do diálogo, distribuição de papéis e memorização das 

falas. Posteriormente, foram distribuídas as fichas de heteroavaliação da atividade e 

explicados os focos de incidência nessa mesma atividade (cf. anexo XII). 

Finalmente foram apresentadas as dramatizações, que segue em anexo um 

exemplo (cf. anexo XIII).  

 

Análise 

 

A atividade de dramatização gravada em suporte vídeo, surge da necessidade de 

ir mais além e aperfeiçoar alguns aspetos deficitários decorrentes da primeira atividade 

apresentada neste relatório. Digamos que esta proposta resultou do amadurecimento do 

Juego de rol e da necessidade de reajustamento de algumas estratégias. 
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O facto dos alunos se desvincularem do papel e assumirem a personagem, 

permitiu imprimir maior naturalidade e expressividade ao discurso. Também nesta 

atividade, os alunos revelaram-se bastante cooperantes e empenhados em realizar a 

tarefa final com sucesso. Exemplo disso é o vídeo em anexo (cf. anexo XIII), que deixa 

bem patente o entusiasmo dos alunos na execução da atividade e a planificação da 

própria representação, criando um contexto situacional e de acordo com as suas 

referências de vida – recurso espontâneo ao telemóvel. Não me parece redundante voltar 

a sublinhar, que a proximidade da situação dramatizada com a vida real e respetiva 

necessidade e significância comunicativas, constituem uma mais-valia da atividade, 

transportando para dentro da sala de aula uma motivação acrescida por parte dos alunos. 

O recurso ao trabalho de grupo também foi uma opção consciente pois, apesar 

da exposição perante a turma ser gradativa – na primeira atividade apenas quatro 

elementos da turma estavam expostos e nesta atividade toda a turma é chamada a 

dramatizar, ou seja, a expressar-se perante o grupo na língua meta. É preciso ter em 

consideração as diferentes formas de ser, de estar e de sentir de cada indivíduo, ao 

trabalhar e dramatizar em grupo,  é minimizado o impacto que a exposição oral pode 

acarretar para alguns alunos. 

Nesta atividade em concreto, houve especial cuidado em orientar de forma 

detalhada todas as tarefas intermédias e definir o que ia ser avaliado – fluidez e 

interação – bem como limitar a preparação da dramatização a vinte minutos. Estas 

diretrizes tinham por objetivo reformular as dificuldades sentidas na execução da 

primeira atividade deste estudo – Juego de rol.  

A reflexão efetuada no final da primeira atividade permitiu-me planificar a 

terceira atividade de forma mais consciente e, assim, evitar as mesmas dificuldades.  

Neste sentido, desde a primeira atividade até à realização da tarefa final, os 

alunos foram meticulosamente conduzidos de forma a garantir o sucesso do produto 

final.  
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Ao promover um primeiro contacto com um texto escrito, no qual surgia um 

diálogo entre duas amigas sobre uma terceira pessoa, os alunos tinham acesso a um 

modelo para elaborar o seu texto de preparação para a dramatização (cf. anexo VIII). 

Também os passos que se seguiram, enfatizando o uso das expressões de opinião, 

acordo, acordo parcial e desacordo e aprofundando vocabulário relativo à descrição 

física e psicológica (cf. anexo IX e X) permitiram familiarizar os alunos com todos os 

“instrumentos” necessários à consecução da atividade. Ao objetivar no papel a 

construção mental do melhor amigo/a, bem como ao redigir antecipadamente os diálogo 

– atividade imediatamente anterior à dramatização – (cf. anexo XI), os alunos estavam 

em posse de todos os elementos necessários à realização da tarefa final, condicionando 

positivamente o seu resultado. 

Note-se que o tempo estipulado para a preparação da atividade final – vinte 

minutos - foi cumprido na íntegra, pois todas as tarefas intermédias facultaram a sua 

consecução, tendo sido fortes aliadas na gestão do tempo. Estas permitiram agilizar o 

trabalho, fazendo uso do input de que os alunos dispunham no momento da sua 

realização. Pelo exposto, considero, na ótica de professor, esta atividade de suma 

importância, resultante de uma cuidadosda reflexão, postura que o professor deve adotar 

ao longo de toda a sua prática letiva.   

 

Avaliação 

Relativamente à avaliação, como já foi referido anteriormente, assistimos a uma 

perspetiva de avaliação dos pares, centrada nos conceitos de Fluidez e Interação.  

A eleição destes dois domínios prende-se, primeiro com a natureza da atividade, 

segundo com necessidade de familiarizar os alunos com estes dois aspetos, tão caros à 

aprendizagem de línguas estrangeiras e de tão difícil compreensão para os alunos, e, por 

fim, com a pertinência de desenvolver uma reflexão consciente e responsável sobre o 

desempenho do outro, que não raras vezes, adquire o papel de espelho de nós mesmos. 
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A grelha de heteroavaliação apresentada foi utilizada para os alunos registarem o 

desempenho de cada elemento do grupo, segundo os dois domínios a avaliar. Estes 

encontram-se especificados no final da ficha, mas foi necessário uma breve explicação 

oral por parte da professora, fruto da pouca familiaridade dos alunos com estes termos e 

conceitos.  É de salientar que a avaliação da Fluência e da Interação surgem isolados, e, 

só depois de concluída a apresentação de cada grupo, é possível fazer o somatório do 

desempenho do grupo no seu todo e chegar a algumas conclusões. Este exercício foi 

bastante interessante, pois permitiu verificar que é possível isolar competências e avaliá-

las em concreto, sem que essa “dissecação” da língua ponha em causa a eficácia da 

comunicação. 

No final da apresentação de todas as dramatizações, procedeu-se a um curto 

debate sobre o desempenho de  cada  grupo. Verificou-se  que  ao  nível  da  Fluência,  a  

grande maioria da turma revelou um nível bastante satisfatório, mostrando ser capaz de 

formular enunciados um pouco mais complexos do que os definidos para um nível A2, 

já no referente à interação, foram notórias algumas dificuldades, nomeadamente em 

manter o decurso da conversa. Foi observável, por exemplo, dois alunos com muito boa 

fluência e uma interação suficiente, contudo, na generalidade, quando havia 

discrepâncias, estas situavam-se no nível contíguo, ou seja, muito boa fluência e boa 

interação ou boa fluência e suficiente interação. Sublinhe-se que em todos os casos, a 

interação foi mais comprometida do que a fluência. 

Enquanto professora, utilizei a mesma grelha de heteroavaliação dos alunos, 

tornando-se mais fácil perceber as coincidências e discrepâncias de juízos de valor.  

Foi interessante verificar, uma vez mais, que quando os alunos são chamados a 

intervir seriamente sobre o processo de ensino e de aprendizagem, se revelaram, na 

globalidade, bastante rigorosos, conscientes e capazes de argumentar a sua opção.  

Contudo, neste caso concreto, o professor estava em vantagem, pois teve acesso 

aos vídeos de todos os grupos, o que lhe permitiu rever as atuações dos alunos e aferir 

resultados.  
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A turma também teve acesso aos vídeos que foram publicados na página da 

turma, no entanto não foi possível desenvolver, em conjunto com os alunos, o risco que 

envolve uma avaliação imediata da situação comunicativa em oposição ao registo 

gravado que permite uma avaliação mais criteriosa e com menos margem a 

subjetividade, assunto este abordado no decorrer da primeira e quarta atividades deste 

relatório. 

Em conclusão, a amostra linguística disponibilizada nesta atividade, constitui um 

recurso com muito potencial, pelo que poderia ser utilizado na avaliação de outros 

referentes e ao serviço de distintas abordagens pedagógico-didáticas. Esta constatação 

mostra o caráter dinâmico do ensino e da aprendizagem, pondo a nu a complexidade 

inerente a todo o processo. 

 

 

 

 2.2.4. Quarta atividade prática: Planear uma viagem de fim de curso – Llamar por 

teléfono 

 

HOY […] La metodología debe dar respuesta a las necesidades y ofrecer una 

forma de aprender que favorezca la apertura a la sociedad y posibilite poder 

“hacer” de verdad esas cosas con la lengua que se aprende.     

(Fernández, 2010: 10) 

 

 

 

Apresentação da atividade 

 

Esta atividade está inserida na unidade didática ¡Vamos de viaje! - e propõe 

como tarefa final – elaborar o programa da viagem de fim de curso. Para isso, os alunos 

terão de efetuar chamadas telefónicas para Espanha com o intuito de pedir informações 

sobre meios de transporte, alojamento, lugares a visitar, restaurantes, bares e discotecas. 
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A unidade didática foi estruturada de forma a desenvolver as seis macro 

destrezas: produção oral e escrita; compreensão oral e escrita - atividades linguísticas de 

produção e receção, segundo o QECR (2001: 35),  mediação e  interação, tendo sempre 

presente a necessidade de desenvolver competências comunicativas, que possibilitassem 

ao aluno comunicar em contextos reais e orientados para a ação. Com esse efeito, foram 

propostas ao longo da unidade didática ações concretas e significativas para o aluno, tais 

como, negociar e eleger o destino da viagem de fim de curso; pesquisar na internet para 

selecionar meios de transporte; alojamento; lugares a visitar; restaurantes, bares e 

discotecas e respetivos preços, horários e características; apresentar ao grupo - turma as 

opções para cada um dos tópicos pesquisados; contactar via telefone cada um dos locais 

eleitos, para confirmar as informações obtidas e, por fim, elaborar o programa da 

viagem de fim de curso.  

Tal como sugerem o QECR e o Programa de Espanhol Português, é importante 

fomentar a aprendizagem intercultural. Este aspeto também não foi descurado e nessa 

perspetiva, as atividades desenvolvidas apresentam aspetos da cultura meta (horários 

dos restaurantes, especialidades gastronómicas, preços, saídas noturnas, formas 

diferentes de tratamento ao efetuar uma chamada telefónica,…) e contrastam com a 

cultura do próprio aluno, levando-o a refletir sobre os diferentes hábitos e costumes. 

Subjacente à escolha do tema e da tarefa final, esteve, uma vez mais, a 

preocupação de ir ao encontro dos interesses e motivações dos alunos. Visto tratar-se de 

um 11º ano, fazia todo o sentido lançar o desafio da viagem de fim de curso. E, na 

realidade, o entusiasmo dos alunos e o respetivo empenho na preparação das distintas 

atividades foi tão evidente, que chegaram mesmo a questionar se se tratava, de facto, de 

um cenário hipotético, tal era a convicção e a veracidade com que cada um efetuava a 

sua tarefa e a apresentava à turma.  

Desta forma, praticaram-se várias destrezas em contextos comunicativos 

distintos, nos quais aprendiam, fazendo.  
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O aluno é chamado a realizar um trabalho, utilizando o espanhol como língua de 

comunicação na resolução de “problemas” diversos, como a toma de decisões e a gestão 

de conflitos. Assim, pretende-se que o aluno esteja mais motivado, se envolva direta e 

ativamente na sua aprendizagem e, em consequência, desenvolva de forma eficaz a sua 

autonomia. 

 Note-se que as atividades propostas cumprem o critério dos cinco “C”– 

Comunicativa, Centrada no aluno, Culturalmente rica, relacionada com o Contexto e 

com a Comunidade -  proposto pela professora do Instituto Cervantes de Paris, María 

González Aguilar. A saber, as atividades foram planificadas para favorecer relações 

comunicativas entre o grupo, no qual o aluno adota um papel ativo na realização das 

tarefas e compreende melhor outras culturas, dando relevância aos temas tratados, 

relacionando as atividades com situações concretas da vida real, e permitindo ao aluno 

transportar os conteúdos tratados na aula para a vida.  

Os objetivos comunicativos ou funcionais de cada tarefa, à semelhança do 

referido em atividades anteriores, obedeceram a uma lógica gradativa de dificuldades: 

expressar opinião/ acordo e desacordo; negociar preferências; argumentar de forma 

coerente; redigir em estilo direto e indireto; partilhar informação; manter uma conversa 

telefónica, (…). 

Gostaria igualmente de destacar as potencialidades didáticas de alguns materiais 

autênticos ao serviço da aprendizagem de uma língua estrangeira, e, a concretização de 

atividades em tempo real, tendo sido, neste caso,  a atividade da chamada telefónica o 

expoente máximo e o objeto de análise deste estudo. Apesar da seleção de documentos 

autênticos se revelar muito motivadora para os alunos, permitindo-lhes manejar 

documentos reais, com os quais se depara um nativo, desenvolver destrezas 

interpretativas e ampliar vocabulário a partir de linguagem não manipulada, também 

não é menos verdade que os materiais “fabricados” se mostram mais eficazes para 

trabalhar determinadas estruturas gramaticais, linguísticas ou lexicais, como por 

exemplo, expressões que se utilizam para efetuar/ atender uma chamada telefónica ou 

para pedir/ dar informações. 
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Relativamente à atividade da chamada telefónica, esta surge após uma serie de 

procedimentos, que permitiram ao aluno possuir todos os instrumentos necessários para 

a sua consecução. Os alunos começaram por ter primeiro contato com um texto que 

deveriam completar, baseado na audição de uma conversação telefónica entre a 

rececionista de um hotel e um cliente que pretendia fazer uma reserva (cf. Anexo XIV). 

Houve uma grande preocupação em dar instruções claras para a realização de cada uma 

das tarefas: dando a conhecer o objetivo, estipulando o tempo estimado para a 

realização da tarefa e definindo o tipo de agrupamento.  

Sublinhe-se que, ao indicar-se uma finalidade prévia à audição ou à leitura de 

um documento, pretende-se que o aluno ative de, forma eficaz, as suas competências 

interpretativas, direcionando-o assim para a realização da tarefa em concreto, 

otimizando o tempo estipulado para o fazer.  

De seguida, os alunos são desafiados a descobrir as expressões que se podem 

utilizar noutras situações comunicativas similares, isto é, com uma rececionista ou 

funcionários de um museu; restaurante, bar, discotecas ou companhia aérea.  

Nesta atividade todos os alunos são chamados a participar ativamente, 

verificando as respostas dos companheiros e corrigindo, se necessário. Posteriormente, 

os alunos completam o quadro constante da atividade três, do Anexo XIV, com as 

expressões trabalhadas nas atividades um e dois do mesmo anexo, consolidando o 

correto uso de expressões para atender o telefone, pedir informação, despedir-se e pedir 

esclarecimentos. Os alunos apresentam as suas conclusões à turma e comparam com as 

suas respostas, corrigindo, se necessário. 

Lembro que o conteúdo gramatical trabalhado nesta unidade foi o estilo 

direto/estilo indireto, pelo que a avaliação da produção oral vai centrar-se no correto uso 

e aplicação deste aspeto gramatical. A operacionalização desta avaliação será abordada 

no subapartado desta atividade - Avaliação. 
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Depois de inferirem a regra e respetivas transformações ao nível dos tempos 

verbais e dos sujeitos, os alunos completam o quadro com as normas (cf. Anexo XIV – 

atividade 4). Uma vez mais estes aspetos gramaticais serão usados de forma 

significativa ao serviço do enfoque comunicativo, como veremos a seguir. Em grupos, 

os alunos preparam questões que pretendem colocar à rececionista ou funcionários dos 

locais, referentes ao trabalho anterior, tais como: meios de transporte; alojamento; 

lugares a visitar; restaurantes, bares e discotecas (cf. Anexo XV). Para isso, recorrem, a 

título de exemplo, aos diálogos trabalhados no Anexo XIV. Depois de registadas todas 

as questões, trocam as fichas entre os grupos, para que estes as possam corrigir e, se 

entenderem pertinente, acrescentar outras perguntas que lhes pareçam necessárias. 

Após este trabalho colaborativo, cada grupo deve eleger um porta-voz para 

efetuar a chamada telefónica para o local trabalhado pelo grupo. 

Antes de iniciar o processo de contatos telefónicos, a professora reforça o 

objetivo da atividade, lembrando que enquanto o porta-voz coloca as questões via 

telefone, os restantes elementos do grupo registam na ficha as respostas dadas, assim 

como os restantes elementos da turma, para que possam, se necessário, ajudar a 

completar a informação. 

Por fim, cada grupo deve relatar a informação recolhida a partir das chamadas 

telefónicas, utilizando o discurso indireto.  

Apesar de ser esta atividade em concreto - efetuar a chamada telefónica – que 

vai ser alvo da avaliação da expressão oral, a unidade didática não se esgota nesta fase, 

terminando  com a elaboração do programa da viagem de fim de curso, como já foi 

referido anteriormente.  

A execução da tarefa final, começou por ser interativa – preenchimento digital -, 

ou seja, o programa da viagem (cf. Anexo XVI) foi projetado na sala de aula e um 

representante de cada grupo completou a parte destinada aos seus dados, enquanto os 

restantes alunos o faziam em suporte papel, de forma a garantir que, no final, todos 

dispunham da totalidade da informação.  
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Análise 

 A atividade apresentada foi bastante ambiciosa, pois pretendeu desenvolver uma 

tarefa/ projeto no qual todos os alunos estivessem efetivamente implicados e 

coordenados, centrando no aluno o processo de ensino e aprendizagem, aplicando 

conceitos como, “aprender, fazendo”, inferir por descoberta, despertar a curiosidade, 

promover a autonomia e dinamizar a avaliação entre pares, para além da tradicional 

autoavaliação.  

O professor adquire o papel de facilitador e observador, favorecendo aos alunos 

todos os recursos necessários para levarem a cabo a tarefa final. Ressalve-se que o facto 

do professor adotar um papel mais discreto no contexto da sala de aula, isto não 

significa que esteja apagado no processo de ensino e de aprendizagem, muito pelo 

contrário, ele orienta e assume-se como mediador em todo o processo. Este tipo de 

atividade centrada no aluno, desde a eleição do destino da viagem de fim de curso até à 

elaboração do programa, “obriga” o professor a uma panóplia de estratégias, atenção 

redobrada e abordagens “cirúrgicas” para se certificar de que, ao longo de todo o 

processo, todas as fragilidades são resolvidas com sucesso, sob pena de comprometerem 

a execução da tarefa final. 

 Foi com enorme satisfação que, perante a professora supervisora, a minha colega 

de práticas e a professora titular da turma, observei e avaliei esta atividade que foi tão 

bem sucedida e superou todas as expetativas inicias.  

 Tome-se, a título de exemplo, a chamada telefónica efetuada para um bar/ 

restaurante, situado nas imediações de Valência, cidade  escolhida  pelos  alunos  para  a 

 sua viagem de fim e curso. O porta-voz do grupo realizou a chamada e passados alguns 

segundos, atendeu um nativo. O aluno em causa, inicialmente com algum nervosismo, 

próprio da autenticidade da situação, foi capaz de colocar todas as questões preparadas 

pelo grupo, compreender e ser compreendido sem hesitações ou necessidade de repetir.  
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Aliás, a conversa decorreu num tom tão natural e amigável que o aluno, para surpresa 

de todos, improvisou e perguntou se no bar também se podia assistir a espetáculos de 

strip, ao que o nativo retorquiu, com manifesta boa disposição, que se assim fosse 

estariam sempre lotados. 

O produto final foi tão positivo que, mesmo com o som um pouco distorcido do 

telemóvel em alta voz, todos os alunos conseguiram preencher a ficha com as 

informações obtidas. Ainda um pouco incrédula, passei de imediato à comprovação e, 

de facto, a comunicação efetuada em tempo real foi, neste caso, totalmente conseguida. 

O mesmo não se verificou em todas as chamadas efetuadas, algumas vezes 

comprometidas pelo ruido da própria ligação, contudo no final de todas elas os alunos 

conseguiram reproduzir as informações corretas de cada uma das chamadas, ora entre os 

elementos do próprio grupo, ora com a ajuda dos restantes elementos da turma, que 

também iam registando nos cadernos a informação recolhida. 

Em conclusão, creio que a gestão equilibrada e devidamente planificada (note-se 

que esta atividade foi retirada da última unidade didática, pelo que traduz um 

conhecimento mais profundo, dos alunos da turma, seus ritmos de aprendizagens e 

motivações intrínsecas) das atividades, dos materiais, dos procedimentos, das técnicas e 

do tempo, se mostrou bastante motivadora para os alunos. Além disso, também se 

fomentou o trabalho de equipa, a capacidade de gerir diferentes gostos e interesses, a 

autonomia e o respeito em relação ao outro. 

 

Avaliação 

A avaliação desta atividade está inserida, como todas as outras atrás 

mencionadas, numa ótica de avaliação contínua e formativa do processo e das 

aprendizagens dos alunos ao longo do ano.  
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Assim, a avaliação efetuada em concreto da expressão oral na atividade da 

chamada telefónica, não deixa de ser um pouco redutora, pois avalia apenas uma ínfima 

parte do todo. 

  Não obstante, foi sempre promovido o grau de execução das tarefas 

possibilitadoras e a consecução da tarefa final. Não raras vezes, os alunos refletiram 

sobre o seu desempenho (cf. grelhas de autoavaliação), bem como o professor sobre a 

planificação das atividades, a adequação e eficácia das estratégias, os aspetos positivos e 

os aspetos a melhorar. Exemplo dessa postura, de permanente reflexão, é a atividade 

três – dramatização gravada em vídeo – que resultou da necessidade de reformulação de 

algumas estratégias utilizadas na primeira atividade deste relatório. 

Focalizando a avaliação da expressão oral desta atividade, penso ter mostrado, 

ao longo da sua explicitação, o grau de autonomia e responsabilidade atribuídos aos 

alunos. No decorrer da atividade, todos os alunos se encontravam diretamente 

envolvidos na escuta ativa da conversa telefónica, não apenas com o intuito de 

compreender a mensagem, mas também com o objetivo de ajudar os colegas a obter 

toda a informação necessária, caso não conseguissem fazê-lo no imediato da situação. 

Esta estratégia de ajuda/ reformulação, ainda que informalmente, conferiu total 

autonomia aos alunos para corrigirem e/ou acrescentarem dados, proporcionando um 

verdadeiro trabalho de equipa dentro da sala de aula. 

Quanto ao professor, mais “apagado” nesta dinâmica de entreajuda, focou a sua 

atenção na avaliação da correção do discurso, quando transposto do estilo direto ao 

indireto, conteúdo gramatical trabalhado nesta unidade didática. Foi interessante 

observar que quando pretendiam relatar a informação obtida, os alunos utilizavam com 

aparente naturalidade o estilo indireto, talvez devido à semelhança estrutural do 

Espanhol Língua Estrangeira e da língua materna. 
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Note-se que esta avaliação direcionou o seu foco de interesse para a passagem 

do tempo verbal do presente de indicativo para o pretérito imperfecto e para a 

transformação dos advérbios de lugar (cf. Anexo XIV).  

De uma maneira geral, as incorreções mais comuns registaram-se ao nível das 

formas verbais, nomeadamente no uso do verbo decir, na forma dijo e o verbo ir, na 

forma iba. Em relação às transformações dos sujeitos, não foi observável qualquer 

dificuldade e, quanto aos advérbios de lugar, apesar de algumas hesitações e falsas 

partidas, os alunos foram capaz de os aplicar com relativa correção (cf. Anexo XVII a.). 
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CONCLUSÃO 

 

 O trabalho desenvolvido no âmbito deste relatório de estágio, permitiu-me 

encarar a avaliação da expressão oral, no contexto da sala de aula, numa perspetiva mais 

holística. Ao aprofundar metodologias, reformular objetivos, adotar procedimentos, 

articular estratégias e adequar modalidades de avaliação, centrei o meu interesse nas 

necessidades específicas daqueles alunos, com quem me propunha desenvolver a 

expressão oral. 

A empatia sentida, desde o primeiro momento, traduziu-se também numa 

importante aliada para a  execução das tarefas e na implementação da avaliação desta 

competência. Assim, diminuído o filtro afetivo, os alunos mostraram-se menos inibidos 

em produzir enunciados orais na língua-meta, mais confiantes e cooperantes. 

Não obstante, foram várias as dificuldades sentidas para efetuar uma avaliação 

fiável desta destreza. Após um árduo trabalho de observação e reflexão, seguiu-se a 

elaboração de instrumentos de avaliação que servissem este propósito. Para cada tipo de 

atividade, construí, adaptei e reformulei grelhas de observação que me permitissem 

registar em concreto o que pretendia observar. Nem sempre este trabalho resultou bem, 

na primeira aplicação, mas a incontornável reflexão a que obedecia no final de cada 

aula, permitiram-me reformular, as vezes necessárias, até adequar o documento à 

situação que ia avaliar. 

O resultado final desta prática, foi bastante satisfatório e gratificante, na medida 

em que se tornou visível a evolução dos alunos no uso efetivo da língua meta. 
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