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Este questionário destina-se, exclusivamente, à recolha de dados para a elaboração de uma tese de 

mestrado cujo tema se debruça sobre as estratégias de aquisição de léxico. 

É anónimo e confidencial. Basta assinalar com uma X ou responder sim ou não. Obrigado. 

 

QUESTIONÁRIO-PROFESSORES ELE 

Se o achar necessário, pode seleccionar várias opções. 

1.-Considera a riqueza lexical como um fator importante? 

a) Se respondeu que sim, para quê?  

Para a compreensão textual. 

Para a expressão escrita. 

Para a expressão oral. 

Outras finalidades: _____________________________________ 

 b) Mais a nível escrito ou falado? ____________Porquê? 

 

2.- Quando explica ou apresenta o léxico em aulas, que estratégia/-s  usa?  

a) Dou uma definição. 

b) Dou um sinónimo/antónimo. 

c) Dou um hiperónimo e explico as diferenças. 

d) Dou um exemplo de uso. 

e) Faço um desenho no quadro. 

f) Forneço uma imagem. 

g) Peço para interpretarem o significado pelo contexto. 

h) Outros: _____________________________ 
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3.- Utiliza a tradução como um recurso habitual nas suas aulas de Espanhol? 

a) Se SIM, porquê? 

Porque é mais rápido.  

Porque lembram melhor o significado.  

Outras razões: _________________________________ 

b) Se NÃO, porquê? 

Porque não fazem qualquer esforço cognitivo. 

Porque esquecem muito rápido o significado. 

Outras razões: ____________________________________ 

4.- Utiliza o dicionário para preparar as suas aulas?____ 

Se sim, para quê? 

a) Para procurar uma definição e depois poder aplicá-la nas aulas. 

b) Para conhecer os sinónimos e antónimos de uma palavra. 

c) Para preparar algum exercício de léxico complementar a um exercício de compreensão da leitura. 

d) Para consultar a ortografia, a pronúncia ou informação gramatical. 

e) Para procurar as combinações mais frequentes duma palavra. 

f) Para procurar informação cultural. 

g) Outros: _____________________________________________ 

Qual é o dicionário que utiliza: monolingue ou bilingue? 

Se não utiliza dicionário para preparar as aulas. Qual é a razão?  

 

6.- Como considera o uso do dicionário na aula? 

a) Imprescindível na aprendizagem de qualquer língua. 

b) Útil só para aprender léxico. 

c) Um bom instrumento, porque aprendem a definir. 

d) Desnecessário, pode-se prescindir dele. 

e) Outros: ___________________________________ 
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7.- Para a compreensão da leitura, como verifica se entenderam o significado das palavras ou 

expressões presentes no texto?  

a) A seguir à leitura, pergunto se têm alguma dúvida. 

b) Fazemos em conjunto um levantamento das palavras mais difíceis. 

c) Forneço um quadro explicativo com definições. 

d) Utilizo estratégias específicas de aquisição (mapas conceituais, morfologia e processo de formação 

da palavra, procura no dicionário, etc.) 

e) Outras estratégias: ___________________________________________ 

8.-Após a explicação do significado de uma palavra… 

a) Peço para a passarem para o caderno. 

b) Peço para a passarem para o caderno específico de vocabulário. 

c) Peço para escreverem uma frase com as palavras mais difíceis. 

d) Peço para fazerem um desenho.  

e) Peço para não colocarem a tradução. 

f) Outros: _______________________________________ 

9.- Possui alguma técnica determinada que utilize e que não tenha sido referida para ajudar os 

alunos na aquisição ou alargamento do léxico?____ Qual? Explique-a brevemente. 

 

 

10.- Utiliza listas de vocabulário? _______Porquê? 

 

Contextualizadas? _________Porquê? 

 

11.- Na sua opinião, qual é o vocabulário mais difícil de adquirir por parte dos alunos? 

_________________________________________________________________________. 

Porquê? __________________________________________________________________. 

 

 

Obrigado pela sua colaboração!! 


