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Q U E S T I O N Á R I O    

O presente questionário insere-se no âmbito do relatório do Mestrado do Ensino do Português no 3º 
ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário e de Língua Estrangeira nos Ensino Básico e 
Secundário da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este questionário visa aferir, junto 
dos alunos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, sobre os hábitos e a importância da 
leitura de textos literários como recurso educativo na aula de língua materna e na aula de língua 
estrangeira. 

 

DADOS PESSOAIS 

Idade:__________________________  Sexo: M     F       

Nacionalidade:___________________  Curso:__________________________  

Nível de espanhol:_____________________________ 

 

1. Para si, praticar a leitura de textos literários na língua materna é: (escolher apenas 

uma resposta)  

Um prazer        Uma obrigação        Uma forma de valorização pessoal     Uma forma 

de aprender uma língua       

Outro    Qual?______________________________ 

2. As obras literárias incluídas nos programas de língua materna incentivam--no à 

leitura? 

Sim         Não     

 

3. Que tipo de texto literário costuma ler na sua língua materna? 

Narrativo        Poético      Dramático  

 

4. Com que frequência lê textos literários na sua língua materna? 

Nenhuma        Pouco frequente        Muito frequente    

 

5. Está a ler alguma obra atualmente? 

Sim    Não   

Se sim, qual?__________________________________ 
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6. Considera que a leitura do texto narrativo pode melhorar a (eleger por ordem de 

preferência): 

  Compreensão do texto 

  Interpretação do texto 

  Aquisição de novo vocabulário 

  Conhecimento da gramática 

  Expressão escrita 

  Cultura 

  Prática de pronúncia 

  Compreensão auditiva (oral) 

  Expressão oral 

 

7.   Lê textos narrativos noutras línguas? 

Sim     Não  

Se sim, qual?__________________________________________________ 

 

8.   Gostaria de ler mais textos narrativos na sala de aula de Espanhol? 

 Sim     Não     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


