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Resumo 

 

O presente trabalho serve para chamar atenção da importância da motivação, parte 

estruturante de uma aula, e as atividades que um professor pode implementar. Esta é 

uma das questões que muitas das vezes passa ao lado a muitos professores, 

principalmente a professores estagiários, a planificação de uma aula não é suficiente por 

si só, é necessário colocar em prática e adequa-la ao tempo e espaço. 

É neste momento da aula que devemos preparar os alunos, motivando-os e espicaçar a 

sua curiosidade, pois estamos perante um momento fulcral no que diz respeito ao 

ensino-aprendizagem. 

Este relatório reflete a experiência de uma professora estagiária na Escola Secundária 

Eça de Queirós, tendo como ponto de partida as avaliações feitas pelos alunos, do 

Ensino Secundário na disciplina de Espanhol, acerca das minhas atividades de 

motivação, desenvolvidas ao longo do ano letivo 2010/2011. 

Numa primeira parte apresento a parte teórica, na qual abordo a motivação como parte 

estruturante da aula, a motivação dos alunos e alguns exemplos de atividades possíveis 

de se realizar com eles. 

Na segunda parte dá-se conta da parte prática, ou seja, apresento as análises e os 

resultados obtidos das minhas atividades avaliadas pelos discentes. 

Por fim, conclui-se enfatizando uma vez mais a importância da motivação no ensino-

aprendizagem e uma apreciação global de todo este relatório. 

 

Palavra-chave – motivação, estrutura da aula, atividade, aluno, ensino-aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This present work serves to draw attention of the importance of motivation a structuring 

part of a class, and the activities that a teacher can implement. This is one of the issues 

that many times passes by a many teachers, mainly a teacher`s-in-training, the planning 

of a lesson it´s not enough, it`s necessary to implant and adapt it to the time and space. 

It`s in this moment of the lesson that we must prepare the students, motivating and 

wheedling their curiosity, because we are before of a crucial moment that teaching-

learning are concerned. 

This report reflects the experience of a trainee teacher in the secondary school Eça de 

Queirós, having as starting point the assessments done by the students, of the high 

school Spanish course, about my motivational activities developed throughout the 

school year 2010/2011. 

The first part presents the theoretical part, in which I discuss the motivation as part of 

the structural class, student motivation and some examples of possible activities to 

perform with them. The second part realizes the practical part, in other words, present 

the analysis and the results of my work evaluated by students. 

Finally we conclude by emphasizing once again the importance of motivation in the 

teaching-learning and overall appreciation of this whole report. 

 

The key word – motivation, lesson`s structure, activities, student, teaching-learning 
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Parte I – A motivação como parte estruturante da aula e suas 

atividades 

 



Saber adequar, no momento e lugar precisos, segundo os atores e segundo os 

propósitos pedagógicos, as experiências de aprendizagem aos estádios de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos em contextos significativos e em atividades 

que privilegiam o desenvolvimento da personalidade dos alunos, requer que o 

professor conceba o espaço-aula como o lugar de inter-relação que se estabelece 

entre os processos de ensino e aprendizagem com os conteúdos objeto desta relação 

e onde os agentes interatuam com uma função específica: a aprendizagem da língua. 

(Olívia Figueiredo 2004:18-19) 

 

0 - INTRODUÇÃO 

Num contexto de sala de aula a motivação inicial e as atividades realizadas pelos 

professores assumem uma grande importância perante os alunos. Assim sendo, o 

presente relatório tem como principal objetivo estudar e aprofundar o conhecimento 

sobre a motivação inicial e as atividades apresentadas na sala de aula, nunca descurando 

a motivação intrínseca e extrínseca do aluno, e ainda as partes constituintes de uma aula. 

A minha proposta em trabalhar a motivação inicial na sala de aula e as atividades que 

um professor pode aplicar nesse mesmo momento, prende-se com o facto de que a 

aprendizagem não é por si só suficiente apenas com a presença do aluno, mas sim é 

necessária uma predisposição, uma necessidade e uma motivação para que o efeito 

aprendizagem e ensino tenham resultados. Sendo assim, para um professor torna-se 

imperativo que os alunos iniciem o momento de aprendizagem motivados e 

predispostos em adquirir novos conhecimentos, no entanto isso só é possível com a 

ajuda e eficácia do docente e com os conhecimentos que este adquiriu ao longo da sua 

formação. 

A parte inicial da aula é fulcral, pois é o momento em que os alunos tentam encontrar 

algo com que se identifiquem que os cative para que haja interação entre professor e 

aluno ao longo da mesma. 

Como é do conhecimento geral, os adolescentes nem sempre estão predispostos ou 

motivados para a aquisição de novos conhecimentos, independentemente da disciplina. 

Daí que o papel do professor seja tão importante nesta árdua tarefa que é ensinar, diria 

mesmo que é fulcral. Porém, posso acrescentar que para além do docente o seio 

familiar, e a sociedade são também agentes responsáveis e influenciadores dos 

discípulos enquanto pessoas em aprendizagem/formação. 



Para além da experiência do professor, este poderá e deverá incrementar o início de 

aula, escolhendo as atividades que mais se adequam ao público em questão e que mais 

poderão resultar na sala de aula. Deste modo, saber optar e escolher é muito importante 

para que o início de aula não seja uma desilusão total. Para isso, também é necessário 

que o professor conheça muito bem os seus alunos, pois eles são a parte essencial de 

todo este conjunto de estratégias, e tudo o que é apresentado na sala de aula, sempre que 

possível, deverá ir ao encontro dos seus gostos e preferências. 

Para concluir, no meu estágio tentei com os meus alunos averiguar se as minhas 

prospeções estariam corretas. Eles são a base fundamental e a concretização prática 

deste meu trabalho de investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – A Motivação na aprendizagem de segundas línguas 

Primeiramente, irei apresentar os vários significados que a palavra “motivação” pode 

deter. 

Ato de motivar. Ato de despertar o interesse para algo. Conjunto de fatores que determinam 

a conduta de alguém. Processo que desencadeia uma atividade consciente. Exposição de 

motivos. 

Adaptado de infopedia.pt 

 

  Ato de motivar ou de se motivar. Exposição dos motivos. 

 Adaptado de priberam.pt 

 

De acordo com estas definições apresentadas é fácil constatar que a palavra 

“motivação” tem vários significados, no entanto o que há em comum entre estas duas 

definições será o facto da palavra significar um ato de motivar alguém ou a si mesmo.  

Como podemos verificar, a palavra deriva etimologicamente do latim motus,us que 

significa – movimento, ou seja, há um motivo que move o indivíduo a atingir um 

determinado objetivo. Esse motivo pode ser impelido pelo próprio o que o faz conseguir 

atingir o objetivo que tinha traçado, mas também pode ter que se socorrer de outras 

estratégias e indivíduos, para alcançar a meta. 

As escolas, mesmo que inconscientemente, exercem uma forte pressão nos alunos, isto 

é, alguém os leva para a escola para a aquisição de novos conhecimentos, sem lhes pedir 

a sua autorização. O que gera em alguns dos casos desmotivação e o aparecimento de 

estudantes que não respeitam as regras básicas do saber estar e do saber ser. Segundo os 

autores Walter F. Drew et al. (1989:10): “… o desenvolvimento é um processo de 

adaptação, que consiste na interação contínua e inseparável entre um organismo e o seu 

contexto físico e social.” O ser humano altera o meio mediante as suas necessidades e 

desejos, e por sua vez também terá de se adaptar a esse mesmo meio. A motivação não 

chega por si só, vindo do interior do ser humano, tem de haver uma interação com o 

exterior (pessoas e objetos), ou seja, esta surge quando o ser humano interage com algo 

externo. Quando este processo começa a ser realizado na sala de aula, esta torna-se num 

local dinâmico e evolutivo, assim como afirmam os autores Walter F. Drew et al. 

(1989:12):  

“Para se conseguir uma resposta adequada, a própria sala deverá ser funcional e útil, de 

forma a poder satisfazer as necessidades e desejos dos seus elementos e a elevar ao máximo 

a sua capacidade de interação com o meio e entre si.” 



 

As fontes de motivação tanto podem ser intrínsecas como extrínsecas, ou seja, está 

intimamente relacionada com o indivíduo, com a sua maneira de pensar, de agir, com os 

seus valores éticos e morais, com os seus hábitos,...e com as pessoas que o rodeiam, 

como a família, os amigos, a comunidade escolar,... A motivação intrínseca está 

consecutivamente relacionada não só com o rendimento escolar, mas também com a 

qualidade das aprendizagens. 

No que respeita ao contexto escolar há uma maior preponderância em existir uma maior 

motivação extrínseca do que intrínseca, uma vez que estamos perante alunos que se 

encontram numa fase um pouco complexa e que se deparam com questões apresentadas 

por professores de diferentes áreas. No entanto, apesar da motivação intrínseca ser um 

tipo de motivação que necessita de ser trabalhada e explorada, grande parte das tarefas 

que se realizam na sala de aula não se encontram orientadas para tal: “... no contexto 

escolar a motivação intrínseca parece diminuir à medida que os alunos avançam na 

escada do sistema educativo.” ( Pintrich (2000) in Psicologia Escolar – Uma proposta 

científico-pedagógica, pág. 41). A motivação intrínseca necessita de ser apoiada e 

sustentada ao longo do percurso escolar. Esta diminuição de interesse deve-se ao 

surgimento de novos interesses, mais especificamente no que diz respeito a atividades 

extracurriculares. Apesar de alguns discípulos mostrarem alguma motivação para a 

aprendizagem de novos conteúdos, o professor tem um papel muito importante na sala 

de aula enquanto educador e motivador ao longo do percurso escolar. 

Relativamente ao modo de atuação, este pode ser negativo ou positivo. O modo de 

atuação positivo leva o aluno a alcançar uma meta, um objetivo, enquanto que o 

negativo faz com que o aluno não atue. Estes modos de atuação estão relacionados com 

o grau de motivação que o aluno possui, e também com os estímulos que recebe das 

pessoas que o rodeiam (professor e família). 

 

1.1 - O papel do professor enquanto motivador 

 

“Es más probable que los alumnos quieran aprender, cuando aprecien el valor de las 

atividades de clase y cuando crean que tendrán éxito si aplican un razonable esfuerzo” 

(Fátima Braga – 2001:43) 

 



Como já foi referido neste relatório, o professor tem um papel importantíssimo 

enquanto transmissor de conhecimentos e enquanto educador ativo que tenta estimular e 

motivar a sua audiência para que os seus ouvintes atinjam certos objetivos. 

Há certas características que um professor deve deter: a exigência, a responsabilidade, a 

educação e a atenção. Por exemplo, se um professor se depara com um aluno que se 

encontra extremamente ocupado em realizar a atividade que o primeiro mandou 

cumprir, é sinal de que esse mesmo aluno se encontra interessado e motivado em 

cumprir a tarefa. Deste modo, o docente terá de dar uso a uma das suas capacidades 

acima referidas a “atenção”. Na verdade o professor no final poderá ficar com uma ideia 

dos interesses e preferências dos alunos. Seguindo este raciocínio, é com certa 

facilidade que podemos concluir que para o professor tornar-se-á mais fácil: “… a 

criação de um ambiente educativo propício ao desenvolvimento das crianças…” (Walter 

F. Drew et al. 1989:12). 

Não nos podemos esquecer que um professor é muitas vezes um elemento de referência 

para muitos alunos, alunos esses que muitas vezes não têm uma referência masculina ou 

feminina em casa, logo é relevante que o comportamento e as atitudes de um professor 

sejam as adequadas ao local de trabalho e ao público com quem vai trabalhar. 

O professor tem de proporcionar um feedback aos seus alunos. Esse feedback baseia-se 

num elogio, num comentário ou, simplesmente, numa boa nota. Os reforços externos em 

forma de recompensa são uma boa motivação para que os alunos continuem a trabalhar 

esforçadamente, sem desanimar. Os reforços externos podem ser positivos ou negativos. 

Para muitos estudiosos os reforços negativos, como os castigos ou as sanções, não têm o 

efeito desejado, porque os alunos sentem-se muitas vezes incapazes, inúteis e sem 

vontade de realizar qualquer tipo de tarefa. Quanto aos reforços positivos existem 

imensos e podem ser aplicados de diversas maneiras. É necessário pensar sempre na 

idade dos alunos, no momento da aula em que se quer aplicar um reforço positivo e 

motivador, e que tipo de recompensa é que o professor deve administrar, tais como: 

doces, elogios, ofertas de material escolar, etc... ou seja, tudo tem de estar bem 

enquadrado e contextualizado, com objetivos específicos e concretos. 

 Para alguns investigadores, os reforços positivos funcionam a curto prazo, pois são 

criados para aquela atividade e para aquele momento com um certo objetivo. A verdade 

é que nenhum professor consegue manter um aluno motivado durante um longo período 

de tempo oferecendo um lápiz, por exemplo. Os reforços externos têm de ser constantes 

e repetitivos, têm de funcionar a longo prazo. 



O feedback que o professor deve proporcionar aos alunos tem de acarretar alguma 

informação útil aos alunos para que os ajude a realizar as atividades na sala de aula e as 

que surgirão posteriormente com uma certa independência e autonomia. Pelo contrário, 

se o feedback que o professor proporciona aos alunos não conseguir transmitir alguma 

informação útil aos seus discentes, os mesmos acabam por receber um reforço positivo, 

no entanto não lhes dá as ferramentas necessárias para progredirem nas atividades 

futuras a realizar. Para uma melhor perceção podemos ver o exemplo da autora Esther 

Jiménez Luna (2005:59): 

 

 Cuando se hace el comentario “muy bien” puede que los alumnos se sientan 

bien en el momento, pero posiblemente aceptando niveles más bajos que aquellos en 

que los alumnos son capaces de trabajar, y no se ofrece ninguna indicación de la 

forma en que podrían mejorar su trabajo más adelante. 

 

Resumindo, o professor tem que estar atento a todos os momentos da aula e a todos os 

alunos, pois assim, de uma forma mais eficaz, conseguindo motivar os alunos para que 

estes realizem as tarefas de um modo mais independente. 

 

1.2 – O papel dos pais enquanto motivadores 

O núcleo familiar é muito importante na vida das crianças/adolescentes, uma vez que 

vai funcionar como regulador de emoções, transmissão de conhecimento e regras, e um 

veículo motivador com o objetivo de tornar os seus filhos independentes e com todas as 

qualidades para que no futuro possam ultrapassar e enfrentar quaisquer obstáculos. 

A maior parte dos adolescentes é pouco independente, pouco motivada e necessita 

excessivamente de muita atenção. Os alunos consideram o sistema educativo muito 

controlador, por isso consideram-se pouco autónomos e têm baixas perceções de 

confiança, competência e autoestima. 

Como já referi anteriormente, o papel do professor é muito importante, no entanto o 

papel dos pais como primeiros educadores são, muitas vezes, a chave de ouro para a 

resolução de alguns problemas. Assim sendo, os mesmos são os responsáveis por 

transmitir aos seus filhos valores e regras, premiando as suas atitudes sempre que seja 

benéfico. Esta atitude dos progenitores é muito importante que se mantenha ao longo da 

adolescência, pois como sabemos este é um período longo e de grandes transformações 



a vários níveis, e é nesta fase que os adolescentes se questionam inúmeras vezes, 

estendendo-se, frequentemente, até à escola. 

É necessário que os alunos tenham uma formação sólida de tudo aquilo que os pais vão 

transmitindo, para que esta fase seja menos penosa de ultrapassar. 

Tal como no papel do professor, o reforço positivo tem de estar sempre presente, pois só 

assim eles se sentirão motivados para progredir de uma forma cada vez mais autónoma. 

 

1.3 – Os afetos (intervenientes na motivação dos alunos) 

 

 La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no sólo se ve afetada por 

sus conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por fatores 

individuales relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, 

las motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 

personalidad que contribuyen a su identidad personal. 

     

 Marco común europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas del Consejo de Europa, capítulo 5, apartado 1.3 

 

Já todos, certamente, nos interrogámos porque é que alguns alunos aprendem melhor do 

que outros: “El éxito depende menos de los materiales, las técnicas y los análisis 

lingüísticos que de lo que ocurre en el interior de las personas y entre ellas dentro del 

aula” Stevick (1980:4). Pode-se concluir que a função dos seus afetos é bastante 

importante, capaz de alterar o rumo de qualquer pessoa, independentemente daquilo que 

possa usufruir ou ter acesso para progredir no seu trabalho. 

Alguns investigadores fazem a seguinte divisória: 

  

 Fatores afetivos de aprendizagem: 

  - Actitudes e motivação; 

  - Ansiedade; 

  - Sentimento de segurança; 

  - Personalidade; 

  - Estilos de aprendizagem. 

 

 Fatores intrínsecos de personalidade: 

  - Autoestima; 



  - Inibição; 

  - Ansiedade; 

  - Empatia; 

  - Extroversão; 

  - Motivação. 

 

Todos estes fatores estão relacionados e interatuam no processo de aprendizagem do 

aluno. Por um lado, os aspetos afetivos podem melhorar a aprendizagem do idioma, no 

entanto se o aluno sente ansiedade ou insegurança é muito difícil que consiga atingir um 

ótimo potencial de aprendizagem. Por outro lado, ao estimular diferentes fatores 

emocionais positivos, como a autoestima, a empatia ou a motivação, o processo fica 

facilitado. 

Podemos concluir que a relação entre a atividade e o ensino de idiomas é bidirecional, a 

preocupação pela afetividade pode melhorar a aprendizagem, e a aula, por sua vez, 

ajuda a saber lidar com as emoções. 

É relevante relembrar que é muito importante para um professor conhecer estas varáveis 

afetivas e trabalhá-las nas aulas. Contudo, não nos podemos esquecer que todas elas 

estão inter-relacionadas, é impossível trabalhá-las separadamente. 

O professor pode ajudar a controlar ou diminuir alguns destes sintomas nos seus alunos, 

estimulando as relações interpessoais entre professor e aluno, fazendo com que os 

discentes se sintam apoiados. 

 

2 - A estrutura da aula (Início, desenvolvimento e conclusão) 

As aulas normalmente têm dois tipos de participantes: o professor e os alunos e realiza-

se num contexto de ensino-aprendizagem, no qual existem várias atividades, ou seja, o 

professor pergunta, ensina e os alunos respondem e aprendem. 

Segundo os autores Richards & Lockhart (1997:106): “Las clases tienen una estructura 

reconocible. Comienzan de una forma concreta, siguen por medio de atividades de 

enseñanza y aprendizaje y llegan a una conclusión.” Assim sendo, há que respeitar esta 

estrutura no momento da planificação das aulas, uma vez que os mesmos autores 

acreditam que só assim os professores conseguem um bom resultado no final e 

conseguem com que os seus alunos atingam os objetivos delineados pelos próprios. 



No momento de planificar uma aula é importante conhecer os alunos, ter algumas 

informações para que possamos optar por aquela estratégia ou atividade e não por 

outras. 

Segundo a autora Tessa Woodward (2001:65) todas as aulas são compostas por uma 

parte inicial, um desenvolvimento e por último, uma parte final. Porém, esta 

composição nem sempre é assim tão simples. Há que saber trabalhar cada parte 

estruturante da aula, nunca esquecendo o público-alvo que irá enfrentar. 

 

2.1 - Início 

O início da aula é muito importante e deve ocupar, sempre que possível, cinco a dez 

minutos desta. O professor deve ter conhecimento de alguns dados sobre os alunos, 

relativamente a vários aspetos: preferências, gostos, idades, nomes... Assim, numa 

primeira aula, o professor deve chegar mais cedo e preparar a sala de modo a que os 

alunos mal entrem se sintam num ambiente agradável, confortável e favorável ao 

ensino-aprendizagem.  

Após a entrada dos discípulos o professor deve definir bem as regras de sala de aula, 

para que nas aulas seguintes os alunos não cometam quaisquer falhas. 

Tessa Woodward (2001:66) defende a ideia de que o professor tem de dar o exemplo 

aos alunos. “Considero que si quieres que los estudiantes sean puntuales, tú debes ser 

el primero en serlo.” Nesta citação persiste uma questão bastante importante 

relativamente ao modelo que se deve seguir. A maioria dos alunos com que nos 

deparamos durante a nossa vida profissional está numa fase de crescimento não só física 

mas também, pessoal, emocional e mental. Muitas vezes deparam-se com dúvidas e 

colocam questões que para nós, pessoas adultas, facilmente as respondemos. O que 

acontece é que a instituição “escola” é para muitos deles a “sua primeira casa”, uma vez 

que passam mais tempo na escola do que naquela. Por isso é muito importante para os 

alunos os exemplos que têm na sua escola. Se um professor define regras para os alunos 

cumprirem e se o próprio não as respeita, isso faz com que os discentes numa próxima 

oportunidade também não as cumpram.  

Após a chamada dos alunos inicia-se com o trabalho. Aqui o professor tem imensas 

opções, como por exemplo: corrigir o trabalho de casa, fazer revisão de um conteúdo 

lecionado na aula anterior ou iniciar uma nova matéria com uma atividade lúdico-

pedagógica, com o objetivo de motivar os alunos para o desenrolar da aprendizagem do 



novo conteúdo. Para selecionar uma destas opções é necessário ter em conta o ambiente 

em que se encontram os alunos na sala de aula, nunca esquecendo os objetivos daquela 

aula, e claro, as preferências dos estudantes. 

Seguidamente, inicia-se com o trabalho, o mais importante é que os alunos fiquem com 

uma ideia clara daquilo que devem fazer e porquê, pois assim o trabalho final estará de 

acordo com aquilo que o professor pedira e os alunos sentirão uma grande 

responsabilidade em o ter executado. A autora atreve-se a fazer a seguinte comparação: 

“En algunos restaurantes hay una carta fija y en otros se puede elegir entre los platos 

del día. De cualquiera de las dos formas se agradece saber qué es lo que nos van a 

poner antes de que llegue. Las cartas también sirven para las clases de idiomas.” Tessa 

Woodward (2001:70). A autora defende a ideia de que o professor deve apresentar aos 

seus alunos uma lista com vários tópicos que justifiquem o motivo da aprendizagem de 

um novo conteúdo, como por exemplo: O que é que vamos fazer? Quando o faremos? E 

porque é que fazemos? Assim, antes que os alunos optem por algum trabalho, o 

professor deve esclarecer todas as dúvidas e dar alguns exemplos de todos os trabalhos 

que apresentou à turma, de forma a que os alunos não se sintam muito à “deriva” no que 

diz respeito à elaboração das tarefas. 

 

2.2 – Desenvolvimento 

Antes de passarmos à parte do desenvolvimento convém salientar que entre a parte 

inicial e o desenvolvimento existe uma breve pausa. Nesta, os alunos começam a 

preparar o material para o trabalho que se segue, ou simplesmente trocam impressões 

com os colegas de trabalho. 

Para além de existir as breves pausas, há também aquilo a que chamamos de elos de 

ligação, ou seja, apesar da aula ser constituída por três partes centrais, elas não podem 

estar isoladas, ser independentes umas das outras, têm de existir elos de ligação entre 

cada uma das partes, de forma a que no final exista uma coerência e uma sequência 

final. 

O desenvolvimento será a parte que ocupará mais tempo da aula, desse modo há que 

estimular e motivar os alunos para que cheguem à fase final concentrados. Ainda a 

mesma autora, Tessa Woodward, aborda doze categorias (estratégias) passíveis de 

serem abordadas relativamente ao objeto em estudo: ampliação, redução, meios de 



transformação, equiparação, seleção e classificação, comparação e contraste, 

reconstrução, questionamento, interpretação, reação, análise e projeto. 

 

2.3 – Conclusão 

Todas as partes constituintes de uma aula são importantes, no entanto a parte inicial e a 

parte final têm um papel preponderante relativamente ao desenrolar da aula. Como já 

referi anteriormente, na parte inicial da aula o fulcral é motivar os alunos, estimular as 

suas capacidades para que a aula resulte bem até ao final. Em contrapartida, a parte final 

é como uma síntese, um resumo de tudo aquilo que foi adquirido pelo aluno ao longo da 

aula. No entanto, o professor pode ainda aproveitar este momento para fazer propostas 

para a próxima aula, como por exemplo: marcar trabalhos de casa ou corrigir algum 

trabalho de casa que tenha ficado para o final, dar algumas dicas do que poderá a vir a 

passar-se na aula seguinte, etc, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – A Motivação (parte estruturante da aula) 

O início de algo é sempre importante, pois poderá influenciar todo o trabalho durante a 

sua realização. O início de uma aula é, na maior parte das vezes, o primeiro contacto 

que os alunos têm em relação aos novos conteúdos que irão aprender, desta forma é de 

extrema importância que este inicio seja esclarecedor, motivador e tenha objetivos 

específicos e concretos daquilo que se pretende. 

Como já referi anteriormente, a aula é constituída por três partes: a motivação 

(momento inicial), o desenvolvimento e a conclusão. Para Richards & Lockhart 

(1997:107) uma aula é dividida em:  

 

 Comienzo: como comienza la clase; Secuencia: como se divide la clase en 

segmentos y como estos segmentos se relacionan unos con otros. Ritmo: cómo se 

logra el sentido del movimiento en una clase; Cierre: cómo se finaliza una clase. 

 

No início da aula deve-se dar a conhecer os propósitos da aula aos alunos, o que se irá 

realizar, deve-se convidar os estudantes a participar sobre o que sabem acerca do tema e 

todas as relações existentes à volta deste. Tudo isto é uma maneira de despertar 

curiosidade e interesse. Faz-se uma breve introdução à atividade que se vão realizar, 

explicitando todos os momentos que se vai realizar. Por fim, estabelece-se um clima 

apropriado para iniciar o trabalho. Estes pontos serão os centrais. Parece ser muito fácil 

executar um início de aula perfeito, todavia é muito mais complexo do que parece.  

A motivação deve demorar entre dez a quinze minutos. Estes minutos podem ser 

decisivos para que uma aula decorra da melhor maneira, concretizando todos os 

objetivos que foram planeados pelo docente. 

Antes de iniciar qualquer aula o professor deve ter em consideração os seguintes 

critérios: 

 - Conhecimento das características, conhecimentos e experiências dos 

estudantes; 

 - Estabelecer um clima de relações de aceitação, confiança, solidariedade e 

respeito; 

 - Manifestar grandes expectativas sobre as capacidades de todos os alunos; 

 - Establecer um ambiente organizado de trabalho e dispor de espaços e recursos 

em função dos discentes; 

 - Comunicar de forma clara e precisa os objetivos de aprendizagem. 



Deste modo, o ensino-aprendizagem terá mais sucesso se o professor, sempre que 

possível, tiver um conhecimento prévio dos alunos, se criar um ambiente favorável para 

a transmissão de conhecimentos, se transmitir um reforço positivo antecipado, 

incentivando os alunos para a realização de qualquer tarefa. Para acrescentar, o 

professor deverá usufruir de todo o espaço que lhe é concedido e de todos os materiais e 

recursos que estão na sua posse, e assim, desta forma, poderá transmitir todas as regras e 

diretrizes aos alunos de uma forma clara e objetiva, para que os mesmos consigam 

realizar qualquer tarefa sem nenhum obstáculo. 

 

3.1 - Ambiente e regras favoráveis ao ensino-aprendizagem 

Antes de mais é necessário criar um ambiente favorável para o ensino-aprendizagem, e 

para que tal se concretize é necessário que o professor prepare a sala de aula pensando 

nos alunos e nos conteúdos que irá lecionar, pois a partir do momento em que se entra 

na sala tudo tem de estar contextualizado e relacionado com a atividade ou com o 

momento seguinte, tal como refere a autora Tessa Woodward (2001:65): “Llegarás a la 

clase antes que los estudiantes. Abrirás las ventanas, limpiarás las pizarras, moverás 

las sillas, pondrás música, adornarás las paredes, pondrás cosas en las sillas, y en 

general te harás con el espacio y lo concebirás como propio.” 

Contudo, existe, frequentemente, um outro problema que pode dificultar a preparação 

deste ambiente, o tempo. Muitas vezes quando o professor chega à sala de aula verifica 

que esta ainda não está disponível, ou seja, o professor e os alunos da aula anterior ainda 

se encontram na sala, isto faz com que todo o trabalhado preparado e concebido pelo 

professor possa não ser possível colocá-lo em prática, uma vez que estamos perante um 

fator bastante importante que num instante pode alterar qualquer planificação de aula. 

No entanto, podemos deparamo-nos com outra situação, o docente pode ter várias aulas 

e, por isso, pode não ter tempo para preparar a tal aula em atraso. 

Tal como refere a autora Tessa Woodward (2001:66) os limites têm de estar bem 

definidos para os alunos em relação às regras de sala de aula. Na opinião destes autores 

é extremamente importante que o profesor no inicio da regência:  

 

 

“Establece contacto visual; con los estudiantes; dales la mano; pide a los 

estudiantes que se pongan en pie; cierra la puerta; saluda a la clase y que te 

saluden a su vez; pasa la lista; ten algo pensado para los estudiantes que lleguen 



tarde (por ejemplo, pedirles algún tipo de disculpa y  que expliquen el porqué de la 

demora o por el contrario que entren sigilosamente interrumpiendo lo menos 

posible; preséntate y pasa a la primera actividad.” 

 

3.2 – Limites flexíveis  

Outro fator bastante importante, e que já foi referido no início deste relatório tem a ver 

com aquilo que o professor espera dos alunos, as suas expectativas. Para que aula 

decorra da melhor forma o professor deve de ser um exemplo para os seus alunos. 

Apesar de ser necessário haver limites bem definidos é importante também que estes 

sejam limites flexíveis, pois não nos podemos esquecer que estamos a realcionarmo-nos 

com seres humanos que de um momento para o outro pode haver qualquer tipo de 

alteração, e isso faz com que tudo o que se tenha planeado para aquela aula já não tenha 

qualquer significado ou interesse. O tipo de alunos, a predisposição, a maneira de ser,... 

tudo influenciará o decorrer da aula, apesar do professor ter tudo planificado, 

certamente surgirão imprevistos: “El tipo de estudiantes a los que se enseñe afetará en 

gran medida a la forma de comenzar la clase.” Tessa Woodward (2001:67). Apesar das 

aulas terem uma estrutura, devemos tornar o curso natural da aula o mais informal 

possível, pois: “Se haga lo que se haga, el sentimento debe ser el de que la clase se 

pone en marcha sin marcar un comienzo.” Tessa Woodward (2001:66). Significa que, 

muitas vezes o professor necessita de falar com algum aluno, ou por vezes, surge uma 

conversa em virtude de uma dúvida, isso vai fazer com que o rumo da aula que o 

professor tinha planeado se modifique, e neste sentido, não há qualquer obstáculo em 

concretizar isso. Outro limite que pode, por vezes, ser alterado tem a ver com a hora do 

início e do fim da aula. Se por algum motivo os alunos não podem ou não conseguem 

chegar a horas, a aula poderá começar e terminar mais tarde, desde que se cumpram os 

novos horários, e claro, sempre que é possível. 

Quando me reporto a alunos mais jovens, muitas vezes é necessário travar as conversas 

paralelas e a euforia de um intervalo para que aula possa ser iniciada. No entanto, se nos 

deparamos com formandos mais velhos (em termos de idade) que se encontram naquela 

aula, não por obrigação, mas sim por necessidade ou curiosidade, o início de aula já não 

deve ser tão informal e tão descontraído, uma vez que poderão achar o professor como 

um elemento com falta de profissionalismo e pouco conhecedor da língua, tal e qual 

como afirma a autora Tessa Woodward (2001:67). 

 



3.3 - Início do trabalho 

Existem várias formas de começar uma aula, isto é, há várias atividades que um 

professor pode implementar para dar início ao seu trabalho: fazer revisão da aula 

anterior, retomar o trabalho principal da aula, corrigir o trabalho de casa, … contudo, se 

o professor iniciar novos conteúdos, é necessário uma motivação que os faça “prender” 

à aula e que os faça concentrar e chamar atenção para aquilo que vai ser realmente 

crucial para o ensino-aprendizagem. 

Um ambiente propício para dar início ao trabalho é extremamente importante. Há vários 

fatores externos que podem fazer com que aula inicie mais tarde, ou simplesmente 

venha a alterar-se um pouco, relativamente aquilo que o professor tinha programado: o 

frio, o calor, o cansaço, a euforia, a predisposição dos alunos, a hora da aula (as aulas 

poderão decorrer de uma maneira diferente se for de manhã ou de tarde). Para se 

trabalhar melhor os professores exigem que os alunos se encontrem calados e 

concentrados, este fato beneficia o trabalho do professor como também o do aluno, no 

entanto quem cria a atmosfera desejada é o docente, pois só ele sabe o que é mais 

favorável para a aula, alunos quietos e focados nas várias atividades da aula, ou 

animados e motivados para participar em qualquer momento da atividade. Tudo isto 

depende de como o professor planificou a aula e os objetivos que gizou para a mesma. 

 

3.4 - As atividades propostas para o início da aula 

A forma como começa uma aula está relacionada com os propósitos do professor e 

reflete um número de decisões conscientes ou inconscientes por parte deste. E este 

propósito determinará o tipo de estratégia que o professor utiliza para começar. No que 

diz respeito às atividades, os professores devem valorizar se a sua tipologia é adequada 

aos estilos de aprendizagem dos alunos e aos objetivos da aula. Também devem avaliar 

se foram suficientemente variadas, favorecendo o ritmo, se a transmissão de 

conhecimentos foi clara, se a dinâmica não foi demasiado complicada nem demasiado 

simples, e, por último, a resposta dos alunos. 

Seguidamente apresentarei alguns critérios do autor Alonso Tapia (1992:4-5) 

relativamente à motivação em conexão com as atividades implementadas. 

 

Principios para el diseño motivacional de la instrucción  

A) En relación con la forma de presentar y organizar la tarea: 

1. Ativar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema o la tarea a realizar.  



Estrategias para ello: 

• Presentar información nueva, incierta, sorprendente o incongruente con los conocimientos 

previos del alumno. 

• Plantear o suscitar en el alumno problemas que haya de resolver. 

• Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

 

2. Mostrar la relevancia del contenido o la tarea para el alumno.  

Estrategias para ello: 

• Relacionar el contenido de la instrucción con las experiencias, conocimientos previos y valores 

de los alumnos. 

• Mostrar, a ser posible mediante ejemplos, la meta para la que puede ser relevante aprender lo 

que se presenta como contenido de la instrucción. 

 

B) En relación con la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase: 

3. Organizar la actividad en grupos cooperativos, en la medida en que lo permita la naturaleza de 

lateará. 

 

4. Dar el máximo posible de opciones de actuación para facilitar la percepción de autonomía. 

 

C) En relación con los mensajes que el profesor transmite a sus alumnos: 

5. Orientar la atención de los sujetos: 

- Antes de la tarea: Hacia el proceso de solución, más que hacia el resultado. 

- Durante la tarea: Hacia la planificación y el establecimiento de metas realistas, dividiendo la 

tarea en pasos. 

Hacia la búsqueda y comprobación de posibles medios de superar las dificultades. 

- Después de la tarea, al informar al sujeto sobre lo correto o no del resultado: 

Hacia el proceso seguido. 

Hacia la toma de conciencia de lo que se ha aprendido y de las razones que han posibilitado el 

aprendizaje. Hacia la toma de conciencia de que, aunque se haya equivocado, nos sigue 

mereciendo confianza. 

 

Como podemos verificar no (anexo 1) Alonso Tapia também dá a conhecer oito 

princípios que ajudam na interligação entre a motivação e a organização das aulas. Estes 

oito princípios dão a compreender a importância que existe em planificar bem as aulas. 

Sendo estas bem planificadas e organizadas a motivação irá a passo e passo 

aumentando. 

Um aspeto a considerar e que tem sido pouco estudado nas teorias de motivação, é o 

facto de se saber ou não se o aluno que irá realizar a atividade, entendeu esta 

efetivamente. Quanto mais valor o aluno der à realização de uma atividade, mais 

motivado estará para a iniciar como para manter depois o esforço necessário para a 

finalizar com êxito. E isto surge devido a motivações intrínsecas ou a motivações 

extrínsecas. 

A importância de um conteúdo é outro fator a ter em conta em relação à apresentação da 

atividade. O conteúdo da tarefa que o aluno realizará tem de ser suficientemente 



relevante para ele, para que este encontre um sentido na sua aprendizagem. Esta 

relevância pode ser conseguida de várias maneiras: pode estar relacionada com os 

conhecimentos prévios do aluno, com a sua realidade pessoal ou cultural, com as suas 

experiências, com os seus interesses, ou com os seus valores. Ajudaria imenso que no 

início do ano letivo o professor entregasse um questionário para averiguar os interesses 

e a realidade concreta dos alunos, uma vez que com esta informação se poderia adaptar 

as suas atividades para que estas resultassem motivadoras. Outra forma de conseguir 

que as atividades sejam relevantes para os alunos seria explicar o propósito e a 

finalidade da tarefa para que ficassem conscientes da utilidade prática de tal 

aprendizagem. 

 

3.4.1 - A importância do meio envolvente (arte e estética na 

aprendizagem de uma língua estrangeira) 

O meio envolvente tem uma enorme influência sobre o pensamento e sobre as ações 

humanas. A arte e a estética podem influenciar bastante os alunos, de maneira a que 

estes tenham um pensamento melhor. Como é da sabedoria geral a arte funciona muitas 

vezes como catarse para libertar as emoções negativas e para harmonizar as nossas 

emoções. Temos como exemplo as tragédias gregas, momentos esses em que os 

espectadores sofriam com as cenas, música, poesia,... mas no final sentiam-se mais 

aliviados. O cérebro reflete aquilo que entende, a violência torna a pessoa mais violenta, 

o facto de ver sofrimento faz-nos sofrer e a harmonia faz-nos harmonizar. 

Mesmo que não tenhamos consciência de tal facto, a arte e a estética podem influenciar 

positiva ou negativamente o ensino de uma língua estrangeira. 

 

3.4.1.1 – A estética 

Após a contemplação de uma criação artística é muito possível que se adquira o estado 

de ânimo do objeto ou da pessoa observado. Assim como a música, a estética tem, 

frequentemente, a função de catarse, ou seja, de purificar as emoções do observador. 

Por isso, a colocação de imagens, apresentação de textos poéticos, fotografias, entre 

outros, na sala de aula pode ter a mesma função nos alunos, ou seja, dentro do caos das 

mentes dos alunos ir-se-á criar uma harmonia. O ritmo e a harmonia, por meio do seu 

efeito repetitivo moderado tranqualizam e harmonizam. 

 



3.4.1.2 - A música (as canções) 

Há vários estudos que demonstram a influência da música no ser humano, desde a 

harmonização do sistema vegetativo do corpo até ao aumento da inteligência e da 

aceleração do desenvolvimento do pensamento conceptual das crianças. O seu 

protagonismo é muito notório na nossa realidade, que por vezes é difícil encontrar 

contextos sociais em que não esteja presente: filmes, anúncios, centros comerciais, 

cerimónias e rituais, acontecimentos desportivos,... 

Assim sendo, deveremos aproveitar esta como recurso didático no nosso trabalho 

enquanto professores. Alguns docentes não consideram esta hipótese verosímil, pois 

alegam que se perde tempo ou o controlo da aula, ou simplesmente, não sabem como 

explorar as canções. 

Seguidamente, apresentarei algumas dúvidas ou mitos que os professores, ainda hoje, 

mantêm em relação ao uso e exploração de canções. 

  - Os professores não encaram a música como algo sério; 

  - Creem que os alunos ficam eufóricos e se perde o controlo da aula; 

  - Os diferentes gostos musicais dos estudantes de um mesmo grupo são um 

problema. 

 - Os professores não sabem como podem explorar uma canção com êxito; 

 - Às vezes é difícil encontrar as músicas e as letras de uma canção; 

 - Os alunos só querem ouvir a música e não querem trabalhar com ela; 

 

No Plano Curricular do Instituto Cervantes considera-se que a canção é “un material 

adecuado para la práctica de la comprensión auditiva, no sólo por su valor lingüístico 

y poético, sino porque constituye una fuente importante de información cultural” 

(VV.AA. 1994:117); enquanto que no Quadro Comum Europeu Comum de Referência 

para as línguas: aprendizagem, ensino, avaliação (QERC 2002) inclui as canções dentro 

dos usos lúdicos e estéticos da língua e que o aluno deve aprender. 

 

3.4.1.2.1 - Critérios de seleção de uma canção 

Para selecionar uma canção não é tão simples como pode parecer à primeira vista, já 

que o professor tem de ter em conta muitos fatores antes de proceder à respetiva 

escolha. Primeiro o professor deve refletir sobre o que quer fazer com este recurso, que 

objetivos quer alcançar e em que momento deve apresentá-lo, tendo sempre em conta 

alguns fatores pessoais dos alunos (sexo, idade, nacionalidade,...) e as suas necessidades 



de aprendizagem. Para isso o professor pode disponibilizar um inquérito para poder ter 

acesso a estas questões mais pessoais. No entanto, podemos verificar que normalmente 

é o docente quem escolhe a música, logo para que a atividade decorra da melhor 

maneira, seria pertinente que antes demais o professor despertasse nos alunos o gosto 

pela música, distribuindo assim alguma informação sobre a letra, sobre o cantor ou 

grupo antes de a apresentar aos alunos.  

Desta forma, posso resumir baseando-me nas propostas do autor Santos (1995:367-68): 

 

- Adecuación a la propia situación docente: nivel de competencia comunicativa, lingüística y 

cultural. Interés de los alumnos. 

- Facilidad de explotación didática de las letras de las canciones. En este sentido, recurre a 

las siete cuestiones planteadas por Osman y Wellman : 

1- ¿Se repiten palabras, frases, líneas, estribillos? 

2- ¿Se puede aprender la melodía con facilidad? ¿Es pegadiza? 

3- ¿Tiene un patrón rítmico marcado? 

4- ¿Contiene estructuras lingüísticas útiles? 

5- ¿Es útil el vocabulario? 

6- ¿Refleja aspetos de la cultura, costumbres, tradiciones, hechos o épocas históricas que 

serían de utilidad para los estudiantes? 

7- ¿Esta canción ha tenido algún tipo de proyección internacional o ha mantenido algún tipo 

de interés cultural o se ha seguido escuchando y cantando al mantenerse de actualidad? 

- Claridad de la audición y nivel de interferencia musical en su comprensión. 

 

Ao longo desta questão é possível verificar que todos estes critérios podem englobar-se 

em dois pontos fundamentais, são eles os interesses dos alunos e a adequação à situação 

docente. 

 

3.4.1.2.2 – Os interesses dos alunos 

Atualmente cada pessoa tem as suas preferências em realção à música, porém estes 

gostos variam mediante diversos fatores. Quando alguém nos impõe alguma música, ou 

algum estilo de música que não apreciamos, temos logo a tendência para a rejeitar. Ora, 

se impusermos uma música aos nossos alunos, que por sua vez não se identificam, o 

mais provável é que venham a perder totalmente o interesse. Por isso, e como já referi 

neste relatório, é importante o professor ter conhecimento dos gostos e preferências dos 

alunos, para que a atividade decorra da melhor maneira, ou que os próprios proponham 

os seus materiais. Isso trará algumas vantagens, como por exemplo: 

 - Aquilo que os alunos querem ouvir vai fazer com que tenha mais impacto; 

 - Os alunos envolvem-se mais na aula e demonstram uma maior 

responsabilidade na aprendizagem; 



 - Oferece-se ao aluno a possibilidade de manejar critérios de seleção; 

 - Há uma maior interação, respeito e aproximação mútua entre o professor e o 

aluno; 

 - Há uma redução na procura de material por parte do professor. 

 

Resumindo, é importante que os alunos façam parte da escolha e seleção do material, e 

claro ter sempre em conta os interesses e necessidades destes, pois só desta forma os 

discentes estarão motivados e interessados na canção e em toda a sua exploração. 

 

3.4.1.2.3 - Fontes 

No que diz respeito à procura de material, é possível encontrar em variados sítios ou 

locais materiais que contêm música, tais como: cassetes, discos de vinil, vídeos 

musicais, C.D.`s, karaoke, filmes musicais ou ambientados no mundo da música, 

gravações da rádio, televisão ou de concertos, reportagens, entrevistas, programas de 

atualidade musical, internet,... 

 

3.4.1.2.4 - Adequação da atividade 

As músicas, como material didático para a prática docente, podem servir-nos para 

trabalhar muitos aspetos e funções da língua, tanto lexicais, gramaticais e fonéticos 

como culturais. Servem para trabalhar as destrezas tanto escritas como orais. 

Griffe (1992:4-5) argumenta seis razões que justificam o uso devido das canções na sala 

de aula: 

 

 1 - Crea un ambiente positivo en la clase: relaja a los estudiantes, crea una atmósfera 

de trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que se sienten más 

inseguros. 

  2 - Por su input lingüístico: parece haber una profunda relación entre ritmo y discurso. 

Ser sensibles al ritmo es un primer paso básico y necesario en el aprendizaje de una lengua y 

qué mejor que exponer el ritmo a los alumnos a través de la música. Además el lenguaje 

natural de las canciones a veces es preferible frente a la artificialidad de la lengua existente en 

ciertos manuales. 

 3 - Por su input cultural: la música es una reflexión del tiempo y del espacio en que es 

producida, por lo que las canciones son muy idóneas para utilizarlas como reflexiones 

históricas. Cada canción es una cápsula cultural llena de información social, así que llevar a 

clase una canción es llevar un “pedacito” de cultura. 

 4 - La canción como texto: la canción puede usarse como texto, de la misma forma que 

un poema, un cuento, una novela, un artículo de periódico o cualquier material real. 



 5 - Canciones y música como complemento: pueden usarse para completar un manual, 

para marcar un cambio, en ocasiones especiales como Navidad o como complemento en clases 

de diferente índole: 

 • Clase de conversación. Puede utilizarse para discutir su forma, contenido y propiciar 

un debate al igual que se hace con la poesía u otros discursos escritos. 

 • Clase de vocabulario. Las canciones son especialmente idóneas para la introducción 

de vocabulario porque propician un contexto. 

 • Clase de gramática. En las canciones, las estructuras gramaticales se usan en un 

contexto natural que ayuda a conocer su uso. 

 • Clase de pronunciación. Los tonos, ritmos y acentos de la música propician el 

aprendizaje de la pronunciación. 

 6 - Interés de los alumnos: es un hecho que las nuevas generaciones han crecido en un 

ambiente de globalización musical en el que las figuras del pop atual forman parte de la vida 

de los alumnos. Este puede ser un punto de conexión con el mundo del alumno que sirve para 

motivar su interés y participación en la clase, en la lengua y en el aprendizaje. 

 En este mismo sentido Santos (ápud Castro 2008: 8) amplía el abanico de los recursos 

y no se centra sólo en el texto de la canción, sino que apunta las posibilidades de explotación 

de otros materiales reales relacionados con la música como material docente: 

 • Despiertan un interés positivo entre los estudiantes debido a su carga emocional, 

haciendo que el alumno pueda sentirse identificado con ellas. 

 • Posibilidad que ofrecen para la integración de temas de actualidad cultural e incluso 

de contenidos de otras áreas curriculares (literatura, historia, arte). 

 • La industria discográfica genera gran cantidad de materiales auténticos que son 

documentos breves y de fácil explotación. 

 • Son vehículos de información lingüística, desde el plano fónico hasta el sintático y 

léxico-semántico. 

 • Son pegadizas y fácilmente memorizables, capaces de ativar el mecanismo de 

adquisición lingüística al que se refería Chomsky. 

 

3.4.1.3 - O jogo lúdico-didático 

Os jogos lúdico-didáticos são bastante importantes no que se refere ao processo ensino-

aprendizagem. Torna este num momento mais agradável e motivador, por isso devem 

estar incluídos na planificação, de modo a que haja uma maior interação entre os alunos 

e o professor, uma vez que os jogos requerem comunicação provocando e ativando os 

mecanismos da aprendizagem da língua. No entanto, é de referir que o uso abusivo 

deste tipo de material pode ser prejudicial ao processo ensino-aprendizagem, ou seja, é 

necessário planificar e criar objetivos concretos e específicos, abordando várias 

destrezas, dando conta das necessidades e características dos alunos, para eleger um 

determinado momento da aula para que aquela atividade tenha êxito e não seja uma 

mera atividade de diversão. 

Na aula impera um ambiente lúdico mas permite que cada aluno desenvolva as suas 

próprias estratégias de aprendizagem. 

Com o jogo lúdico-didático os professores deixam de ser o centro da aula, os 

professores são mediadores no processo de ensino-aprendizagem. O Plano Curricular de 



Cervantes aconselha a utilização de jogos para favorecer a criação de um ambiente 

relaxado e motivador, obtendo assim um maior proveito das atividades. 

O jogo, que pode ser considerado como uma forma inata de aprender, proporciona 

grandes vantagens ao ensinar, uma vez que promove uma aprendizagem significativa e, 

ao mesmo tempo, é dotada de prazer. O aluno desempenha um papel mais ativo e 

criativo na sala de aula para adequar-se às necessidades interacionais às quais é exposto  

(Jessika Ribeiro-http://www.unifal-mg.edu.br/extensao/?q=ii_sele_emen). 

 

3.4.1.3.1 – Critérios de seleção de um jogo 

A seleção e a aplicação de um jogo tem de estar relacionada com o contexto de sala de 

aula. Tem de haver por parte do professor uma reflexão e uma análise que deve ser bem 

ponderada. O jogo não deve ser levado em conta como uma mera distração e ocupação 

de tempo livre. Os jogos oferecem inúmeras opções de utilização e podem usar-se em 

diferentes momentos da aula: para introduzir um assunto, para resumir um assunto, para 

praticar um conteúdo,... Muitas vezes pode ser usado como chave central da aula. 

 

3.4.1.3.2 – Vantagens no uso do jogo lúdico-didático 

Como já foi referido anteriormente, os jogos são enquanto materiais didáticos bastante 

importantes, não só porque têm o seu lado didático, mas também porque tem o outro 

lado divertido, que tanto atrai os alunos. Eles viabilizam o desenvolvimento de aspetos 

cognitivos e de atitudes sociais como a iniciativa, a responsabilidade, o respeito, a 

criatividade, entre outros. O uso de jogos na sala de aula motiva frequentemente os 

alunos e diminui a ansiedade, na medida em que em que nessas atividades é possível 

reduzir a importância dos erros e entendê-los. Nas atividades tradicionais, normalmente, 

impera o medo e o receio dos alunos, o que faz com que não haja muita participação 

nem interação entre alunos e professor, e o processo ensino-aprendizagem não flui 

naturalmente. Enquanto que numa aula mais lúdica, o ambiente que se cria é mais 

libertador, em que o aluno se mostra responsável, autónomo e confiante. Para além 

disso, os jogos têm uma grande importância no desenvolvimento da comunicação oral, 

uma vez que a atividade em si dá origem à comunicação entre colegas e entre o 

professor, o que faz com que, neste caso, o jogo na aprendizagem de uma língua 

estrangeira saia beneficiada, pois o estudante vê-se obrigado a ter que comunicar para 

cumprir a atividade. Uma vez que os alunos sentem a obrigação de ter que se expressar 



na língua estrangeira para realizar a atividade, é nesse momento que o professor poderá 

detetar alguns erros com mais precisão, para, posteriormente, poder trabalhá-los com os 

alunos. Para além de poderem exercitar a língua e de criarem um ambiente mais 

relaxado, faz com que a monotonia e o aborrecimento desapareçam. Os jogos favorecem 

o desenvolvimento da capacidade criativa do aluno já que despertam a criatividade e a 

imaginação para resolver as diferentes situações que se apresentam. 

 

3.4.1.3.3 – A quem se destina a utilização do jogo 

O uso do “jogo” como elemento didático funciona em todas as faixas etárias. É uma 

forma de atrair a atenção, de motivar e de desenvolver certas competências, assim sendo 

é fiável ser utilizado em todos os níveis de ensino. O professor somente terá de adaptar 

o jogo, mediante as idades, as preferências e as necessidades dos alunos, assim como 

mediante os objetivos planeados pelo próprio. 

Os professores têm à sua disposição uma panóplia de variadíssimos tipos de jogos: 

jogos de tabuleiro, jogos de baralho,... e podem ser trabalhados em pares ou em grupos, 

e em algumas fases do jogo será necessário um trabalho individual, como por exemplo: 

a leitura, a comprovação, etc. 

 

3.4.1.4 - O filme lúdico-didático 

Hoje em dia o uso das novas tecnologias tem vindo a aumentar, assim sendo, na área da 

educação a sua utilização também tem vindo a ser cada vez maior, não só porque nos 

encontramos rodeados de máquinas e aparelhos que nos facilitam muitas vezes o nosso 

trabalho, mas também porque tem tido muita adesão por parte de toda a comunidade 

educativa. Como não podia deixar de ser os filmes são um recurso que atrai muitos 

adolescentes, e por isso o filme ganhou um caráter lúdico-didático, enquanto motivador 

e responsável no desenvolvimento de algumas competências dos alunos. 

O uso de material audiovisual na sala de aula pressupõe acabar com a atitude passiva 

dos alunos, e promover neles uma excelente oportunidade para apresentar situações 

reais da língua, o que significa que é um método ideal para transmitir a língua num 

contexto sociocultural real. Estes materiais têm a combinação perfeita entre a imagem e 

o som que compõe uma informação autêntica desde o ponto de vista linguístico e 

pragmático-discursivo. 

 

 



3.4.1.4.1 - Vantagens no uso do filme lúdico-didático 

Muitas vezes os alunos não conseguem escrever as ideias que lhes vão surgindo, nem 

construir um discurso coerente e fluido. Refiro-me à diminuição da compreensão leitora 

por parte dos alunos. Os discentes têm vindo a perder o hábito de imaginar mentalmente 

aquilo que leem, e isto faz com que percam o interesse pela leitura. Por isso a 

visualização de imagens irá fazer com que desperte nas suas mentes uma verbalização 

daquilo que estão a reter: “Las imágenes mentales son las intermediarias entre la 

percépción sensible y el pensamiento.” (Salvador Bauzá et al. 1991:12). 

Outra das vantagens em usar o vídeo (filme) como material lúdico-pedagógico tem a ver 

com a capacidade de abstração que irá desenvolver nos discentes. Esta capacidade 

consiste na visualização de imagens e na sua concretização em palavras. Todas estas 

estratégias vão fazer com que os alunos aperfeiçoem a sua expressão oral e escrita.  

Como podemos constatar o vídeo é um meio eficaz para os alunos aprenderem a ler e a 

escrever melhor com uma certa autonomia e independência. 

Aprender a ler é compreender as ideias por meio de palavras. Aprender a escrever é 

enviar uma mensagem por meio de palavras. Aprender a falar é comunicar-se por meio 

de palavras (Salvador Bauzá et al. 1991:12). 

Adotando este tipo de material, iremos conseguir com que os alunos se sirvam das 

palavras unidas às suas representações mentais correspondentes. 

É de referir que nos dias de hoje os alunos leem muito pouco, todos os anos retiramos as 

mesmas ilações. Os vídeos, a televisão, a imagem acompanhada por uma palavra podem 

ser uma grande ajuda, uma grande inspiração e motivação para a leitura. É necessário 

“ver la película por dentro” (Salvador Bauzá et al. 1991:13), ou seja, as palavras têm de 

ter um significado mental, uma representação mental para que no final tudo faça sentido 

e não seja só um mero conjunto de palavras. 

 

3.4.1.4.2 - Critérios de seleção de um filme 

Assim como nas outras atividades, a seleção e escolha do vídeo tem de ser muita bem 

feita, no sentido em que temos de planificar bem a aula para sabermos quando vamos 

utilizar este recurso, ou seja, em que momento, para quem e com que objetivos. Mais 

uma vez os alunos são a peça fundamental nessa escolha, pois o professor deve ter em 

conta os seus gostos, preferências, necessidades e idades.  



A produção de materiais para trabalhar com o vídeo requer tempo que nem sempre 

temos, por isso é imprescindível a colaboração daqueles a quem nos dedicamos para 

partilhar o trabalho. É possível criar um fundo de materiais que, graças à Internet, seja 

acessível a todos. 

 

3.4.1.5 - A imagem 

A realização de ações reais e concretas é um dos meios mais eficazes para explicar 

qualquer aspeto novo de uma língua. É um dos meios mais eficazes porque os alunos 

veem-se envolvidos e com toda a atenção virada para eles. Quando há uma 

sincronização entre a ação e a linguagem oral, o aluno sente-se ativo na sua 

aprendizagem, no entanto com o avançar da aula as possibilidades reais que são 

apresentadas vão diminuindo. Como nos informam os autores L. Pozuelo et al. 

(1985:51): “Es en ese momento cuando es necesario para mantener la continuidad en el 

proceso real de aprendizaje, servirse de un medio visual para mostrar mediante 

imágenes, la realidad que no se puede encontrar en el aula.” 

Podemos afirmar que nos dias de hoje vivemos num mundo de imagens, e como não 

podia deixar de  ser, esta tem de estar presente no ensino-aprendizagem para o ser 

humano se sentir mais familarizado, segundo Guirad  (1985) in Didática para la clase 

de idioma, pág. 51): “Un signo es un estímulo, la imagen mental que se asocia en la 

mente con aquel otro estímulo. La función del primer estimulo, es evocar el segundo 

con vistas a la comunicación.” Se os alunos estão perante uma imagem, as referências e 

as ideias vão surgindo e mais facilmente os discentes conseguem transformar aquilo que 

retiram da sua visualização num discurso oral. 

 

3.4.1.5.1 - Vantagens no uso das imagens 

Existem bastantes razões para afirmar que as imagens são uma ferramenta 

imprescindível aos materiais da sala de aula. Através das imagens os alunos terão acesso 

ao conhecimento, ao entendimento e ao desenvolvimento das suas competências. Os 

alunos entendem de uma maneira mais simples, por exemplo, uma regra gramatical, o 

significado de uma palavra, um conteúdo cultural, etc. Muitas vezes o professor perde 

imenso tempo nas suas explicações, que por sua vez são extensas e acabam por 

desmotivar os alunos. As imagens, como já foi referido anteriormente, podem ser bem 

aproveitadas para a prática e desenvolvimento da competência comunicativa e 



fomentam a creatividade e a participação, favorecendo assim a dinâmica da aula. As 

imagens despertam a curiosidade dos alunos, que por sua vez reagem de uma forma 

natural e espontânea, ou se gosta ou não. Podemos afirmar que a imagem é uma garantia 

de motivação, devido ao seu poder de atração. A comunicação é autêntica na sala de 

aula, as imagens são um estímulo visual que provoca variadíssimas sensações ou 

lembranças: informam, aconselham, avisam, etc. As imagens estimulam a imaginação e 

a capacidade de expressão, proporcionam oportunidades para comunicar num contexto 

real. 

Muitas vezes não há motivação por parte dos alunos para falar sobre eles próprios ou 

sobre as suas vidas, pois creem que é pouco interessante, uma vez que as suas vidas, na 

maior parte dos casos, é igual à de muitos outros estudantes da mesma idade, onde o 

principal objetivo é estudar. Dai acreditarem que é uma vida desinteressante e 

monótona. Assim sendo, será mais atrativo inventar histórias, falar de pessoas que 

vivem de uma maneira diferente. Por isso é que as imagens têm um especial valor na 

hora de desenvolver a capacidade de expressão e de comunicação. 

A informação recebida de uma forma visual é armazenada de uma maneira mais efetiva 

e duradoura do que a informação lida ou escutada. Posso dar o exemplo da 

aprendizagem de vocabulário novo, em vez dos alunos e professor estarem 

constantemente a repetir o vocabulário novo, o professor pode usar alguns cartões com 

desenhos de objetos e outros com os seus nomes. Deste modo, usando esta estratégia 

verifica-se que os alunos conseguem estabelecer relações, fazer associações e formular 

hipóteses de uma forma mais lúdica e dinâmica. 

Quando um professor aborda conteúdos culturais, torna-se muita mais fácil demonstrar 

esses momentos através de imagens, pois frequentemente as palavras não conseguem 

representar tudo aquilo que queremos abordar, não são por si só suficientes. A imagem 

ganha um especial interesse quando o professor necessita de demonstrar duas culturas, 

por exemplo a portuguesa e a espanhola. Assim, de uma maneira mais fácil e 

interessante é possível verificar as diferenças e as semelhanças entre ambas. As imagens 

fornecem um grande dinamismo nas aulas e, por sua vez, enriquecem a metodologia 

graças à variadíssima quantidade de materiais existentes: fotos, desenhos, obras de arte, 

mapas, etc. Proporcionam um caráter lúdico e ameno. Para além disso, podem ser 

utilizadas em qualquer nível de ensino e com qualquer grupo de alunos, tendo sempre 

em conta certos aspetos, como por exemplo: a idade, os interesses, as necessidades, etc., 

e em qualquer momento da aula. 



 

3.4.1.5.2 - Critérios da seleção de uma imagem 

Acabei por enumerar várias vantagens que há em utilizar na sala de aula as imagens, no 

entanto devemos ter em conta que cada imagem tem um valor especial e temos de saber 

adequar cada uma a cada ocasião. Muitas vezes as imagens que se encontram nos 

manuais são um pouco antiquadas, muito conhecidas e repetitivas. Para eleger uma 

imagem adequada, primeiro temos de ter em conta as necessidades dos alunos e os 

objetivos planeados pelo professor. Também é importante a qualidade e o tamanho da 

imagem, para que resultem atrativas e motivadoras. A eleição de uma imagem 

dependerá da sua finalidade, ou seja, necessitamos de uma imagem para quê? Qual será 

a sua função? 

Devemos procurar imagens que sejam rentáveis e eficazes para cumprir a finalidade 

para que foram escolhidas. Se queremos que os alunos pratiquem os expoentes 

funcionais a imagem deverá proporcionar possibilidades suficientes de prática, se, por 

outro lado, vamos apresentar um novo campo semântico, as imagens não devem ser 

ambíguas, porque poderão levar a uma interpretação errada. Ao contrário acontece se 

queremos desenvolver a competência expressiva, quanto mais ambígua ou aberta as 

interpretações estiverem, mais possibilidades teremos de criar situações comunicativas 

na sala de aula. Mesmo que nem todas as imagens sejam válidas para cumprir um 

objetivo específico, qualquer uma é capaz de provocar distintos temas de conversação. 

Às vezes acontece que temos que forçar, nós mesmos, o tema para que se cumpra o 

nosso objetivo didático, porque o que nos interessa é praticar uma estrutura gramatical 

ou uma função comunicativa, como por exemplo, o conjuntivo e a expressão de desejo; 

ou o que nos interessa é debater um tema e em resultado disso o que queremos é que os 

nossos alunos se centrem em expressar opinião, mostrar acordo e desacordo, etc. Nestes 

casos, devemos criar impulsos mediante as perguntas ou comentário para fixar a atenção 

naquilo que nos interessa. 

 

3.4.1.6 - As TIC no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

“…las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación transforman de 

forma espetacular nuestras maneras de comunicarnos, pero también de trabajar, 

decidir y pensar.” 

       (Philippe Perrenoud 2004:107) 



O aparecimento das TIC fez com que houvesse uma mudança no que diz respeito ao 

aparecimento da comunicação, em como ela é apresentada e representada. A 

aprendizagem de uma LE implica uma competência comunicativa, numa interação dos 

discentes em contexto de aula. Logo, existe um enorme conjunto de vantagens em 

utilizar as TIC na sala de aula. Como já foi referido vivemos num mundo onde a 

tecnologia é predominante, e na qual podemos encontrar as coisas mais insólitas e 

interessantes, e como não podia deixar de ser, os nossos alunos, muitas vezes, têm a sua 

curiosidade acima de qualquer outro fator. A curiosidade, a descoberta e a emoção são 

características centrais nos adolescentes, logo há um interesse extremo em estar 

conectado às novas ligações que possam existir. Assim sendo, é uma mais valia para o 

professor utilizar as TIC, uma vez que, certamente, irá captar a atenção dos alunos e 

motivá-los para as atividades que poderão decorrer na sala de aula. 

Para os professores de línguas, as TIC ampliam as perspetivas de profissionalização. O 

docente tem acesso a uma quantidade enorme de material autêntico: artigos dos jornais, 

informação turística, mapas, receitas, etc. Podem imprimir-se e utilizar-se ou adaptar-se 

mediante um programa de tratamento de textos. A internet é, ao mesmo tempo, uma 

fonte de conteúdos feitos para a ampliação e enriquecimento do próprio conhecimento 

didático, que também oferece muita informação sobre as mesmas línguas. Se o 

professor não sabe exatamente como se utiliza uma determinada palavra, a internet dá, 

rapidamente, um resumo dos contextos mais usados. Para além disso, a internet oferece 

uma panóplia de informações sobre o ensino de idiomas e a sua didática. Ao mesmo 

tempo facilita os contactos com colegas tanto do interior do país como de países do 

estrangeiro. 

 

3.4.1.6.1 - Vantagens e desvantagens no uso das TIC 

Não faz sentido falar das TIC no ensino de línguas sem uma visão científica baseada na 

didática de línguas. Claramente esta diz-nos que objetivos devemos atingir num 

determinado tempo, que relação tem que existir entre os conhecimentos e as destrezas, 

que relação tem de existir entre os conteúdos adaptados e autênticos. Com a 

implementação das TIC deve-se ter esta visão e só depois, ver onde as TIC podem 

aumentar a sua eficácia. É possível trocar e-mails com amigos em língua estrangeira, 

falar através das salas de conversação, fazer procuras sobre diversos temas em vários 

sítios... não há dúvida de que cada uma destas atividades oferece experiências de língua. 



No entanto, não é certo que por isso sirva realmente o ensino de línguas em termos de 

tempo e rendimento. Por isso, é necessário avaliar se resulta ou não a integração do 

ensino da língua nas TIC. A motivação de comunicar por e-mail pode ser vantajosa, mas 

se nos esquecemos do nosso objetivo, a aprendizagem e a prática da língua pode não 

resultar. As procuras de informação podem ser atrativas, mas os professores sabem o 

tempo que, muitas vezes, se perde na procura de algo. Os alunos estão ocupados, 

contudo os seus conhecimentos sobre a língua não tiveram progressos. 

No entanto, podemos concluir que as tecnologias de informação e comunicação 

revelaram-se uma ferramenta bastante poderosa, a pouco e pouco os agentes educativos 

apercebem-se do seu poder, deste modo é preciso aprender e dominá-la para poder 

retirar o maior proveito dela. 

 

3.4.1.6.2 - Seleção da atividade 

A implementação das TIC é um meio possível para fazer com que o ensino de línguas 

seja mais eficaz, considerando sempre o número de horas disponíveis e os objetivos que 

temos de alcançar. Isso obriga-nos a considerar que meio devemos eleger, em que 

momento e para quê. Efetivamente temos que perguntar como podemos fazer do meio 

um instrumento útil para métodos já existentes e eficazes. Neste caso, no que diz 

respeito ao professor (a sua experiência, as suas possibilidades e o seu ambiente de 

trabalho) e o rendimento do ensino (implicação do tempo versus resultados) devem 

ocupar o primeiro posto. 

 

3.4.1.6.3 – Alguns exemplos de atividades para o desenvolvimento de 

competências de didática ELE / ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010 

O aluno pode ouvir muitas palavras, partes de frases ou textos completos através de um 

número de ferramentas das TIC. Outras ferramentas permitem que o aluno grave a sua 

voz e logo compare a gravação com um exemplo.  

Existem poucas atividades didáticas para praticar a compreensão oral através do 

computador. Posso ainda referir que o computador pode ajudar os alunos que têm 

problemas de dislexia, por exemplo com exercícios sobre a discriminação de sons. A 

internet também oferece várias possibilidades para desenvolver a compreensão oral: as 

emissões radiofónicas e um vasto conjunto de sítios onde se pode retirar da internet 



vários materiais de áudio. Para além disso, os sítios onde se trata da aprendizagem da 

língua, normalmente põem à disponibilidade gravações onde se pode ouvir a língua. 

Relativamente à expressão oral, nem sempre é fácil recorrer às TIC para que um aluno a 

desenvolva. É verdade que encontramos materiais de áudio, imagem e temos mesmo à 

nossa disponibilidade a vídeo-conferência, no entanto é necessário alguém que esteja 

disponível do outro lado e que as ligações e a conexão permitam que as transmissões 

sejam eficazes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Exemplos de atividades implementadas nas aulas 

 



4 -Introdução 

Até aqui fui expondo toda a teoria que achei pertinente e na qual me fui baseando para a 

minha parte prática. Nesta segunda parte irei apresentar o meu trabalho colocado em 

prática e todas as conclusões e análises finais. 

Primeiramente, achei oportuno ter em conta o público-alvo que iria enfrentar e que tipo 

de exigências poderia eu encontrar, assim sendo elaborei um questionário mais de teor 

pessoal para poder conhecê-los melhor. Neste questionário é possível observar os seus 

interesses e preferências. Logo, vai poder ajudar-me na minha escolha, seleção ou 

realização de atividades que possam ir mais ao encontro dos gostos dos discentes. 

Seguidamente, irei descrever as atividades por mim realizadas no início da aula, 

elaboradas em função das respostas dadas pelos alunos nos questionários, seguidas de 

uma análise.  

No fim de cada unidade didática apresentarei uma folha onde consta uma avaliação das 

atividades elaboradas por mim, a qual foi realizada pelos alunos. Mais uma vez irei 

apresentar as suas opiniões e conclusões retiradas por mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 - Caracterização da escola 

O patrono da escola é Eça de Queirós. Este senhor foi um dos maiores escritores 

portugueses, contudo a sua formação académica foi em Direito. Nasceu na Póvoa de 

Varzim, mas viveu no Porto, em Lisboa e em Coimbra. Eça viajou sempre muito e às 

vezes ficava em alguns países estrangeiros que visitava, como por exemplo: França, 

Cuba e Inglaterra. Colaborou em revistas e jornais, e também teve uma grande 

influência na vida política do nosso país. 

A escola foi fundada em 1904, mas há poucos anos sofreu remodelações e encontra-se 

perfeita tanto para os alunos e para os professores, como para todos os trabalhadores da 

escola. 

Quando me apresentei na escola fui muito bem recebida pela direção que se manifestou 

recetiva a ajudar-me em tudo o que necessitasse. Como a escola tem autonomia, desde 

sempre notei uma grande preocupação para que tudo corresse bem, ou seja, todos os 

professores têm regras e objetivos que têm de cumprir e atingir. Não há um só dia em 

que todos os professores não tenham um e-mail sobre a legislação em vigor, sobre os 

acontecimentos que vão surgindo naquela semana, datas de reuniões, alterações de 

alguns documentos, etc. 

Esta escola é muito conhecida por todas as escolas da sua região, não só porque têm 

bons professores, mas também porque há uma boa organização por parte de todos e, 

principalmente, uma grande preocupação pelos alunos, pois são eles os elementos 

fundamentais da escola. A escola oferece aos estudantes algumas atividades, como por 

exemplo: o Clube Europeu, que é muito útil e saudável, e a sala de estudo ou sala de 

informática. Naquela escola, ao longo do ano letivo, há dias nos quais se comemoram 

algumas datas ou se fala de alguma disciplina, como por exemplo: o dia da Hispanidade, 

o dia Mundial da Filosofia, o dia Europeu das Línguas,... e para além disso, durante o 

ano vão surgindo algumas palestras e exposições, tais como: “Halley” o cometa da 

República, “A República e a Implantação de um Liceu Nacional na Póvoa de Varzim”, 

… 

Em todas as salas há computadores com conexão à internet para os professores, no 

entanto os alunos também dispõe de salas de aulas com computadores só para eles e de 

uma biblioteca. 

Há também na escola um serviço de psicologia e orientação que ajuda os alunos nas 

suas orientações vocacionais e nos seus problemas. 

http://npaeseq1011.wordpress.com/2010/10/09/palestra-a-republica-e-a-implantacao-de-um-liceu-nacional-na-povoa-de-varzim/


A página da escola é uma ferramenta muito útil quer para os professores e alunos, quer 

para os pais. Ali pode-se consultar toda a oferta educativa, o Projeto Educativo desta 

instituição, as planificações, os livros adotados para cada disciplina, os critérios de 

avaliação, os horários, etc... Alunos e professores dispõe também de uma plataforma de 

E-lerning (Moodle), a qual é muito útil e prática, uma vez que é muito utilizada pelos 

professores, que ali apresentam algumas ferramentas de trabalho, e muito visitada pelos 

alunos que a utilizam para esclarecer dúvidas e recolher materiais para estudo. 

 

4.2 - Apresentação do núcleo de estágio 

Na Escola Secundária Eça de Queirós só houve um núcleo de práticas. O núcleo de 

Espanhol era constituído por uma só pessoa, eu, Joana Santos, e a professora que me 

orientou, Maria das Dôres Silva. Só realizei estágio em Espanhol uma vez que já tinha 

realizado práticas em Língua Portuguesa há três anos. 

 

4.3 - Caraterização das turmas 

Trabalhei com duas turmas, uma do 10º ano e outra do 11º. O 10ºano (G) era de 

Formação Geral, iniciação A1 e o 11ºano (K) era Específico, nível A2. 

O décimo ano era composto por 26 alunos que se mostraram muito interessados e 

curiosos. Queriam saber sempre tudo, ou seja, não só faziam perguntas sobre os 

conteúdos que a professora estava a trabalhar, mas também sobre assuntos que, naquele 

momento, lhes parecesse pertinente. Como interessados que eram faziam todas as 

atividades muito depressa e quase sempre todas estavam bem feitas. Todos os alunos 

participavam e queriam fazer a correção no quadro, sendo por vezes difícil de eleger, ou 

melhor, fazer com que todos os alunos pudessem participar na tarefa apresentada. 

Deste modo, às vezes era difícil controlar os seus impulsos e o ruído. Notava-se 

perfeitamente o gosto pela Língua Espanhola, visto que queriam participar nas aulas 

trazendo, também eles, materiais, como: canções, jogos e inclusive ideias que, sem 

dúvida, enriqueciam as aulas. Para além disso, estavam sempre a pedir à professora para 

trazer materiais diversificados, apesar de tudo senti que não estava diante de uma turma 

perfeita, uma vez que apresentavam algumas dificuldades na oralidade e manifestavam 

algum medo na hora de se expressarem. Sabia que estava diante de alunos que estavam 

a iniciar a aprendizagem de uma nova língua, por isso senti que devia transmitir-lhes a 

ideia de que todos estavam a aprender, e era através dos erros que se aprendia a falar e a 



escrever melhor. Portanto, em todas as minhas aulas, tinha a intenção de inserir algumas 

atividades, nas quais se pudesse praticar a oralidade. 

Por aquilo que pude analisar os alunos pertenciam a um nível médio-baixo da 

sociedade, alguns dos seus pais tinham o ensino obrigatório e alguns adquiriram 

unicamente o 1º ciclo. Contudo, grande parte dos alunos desta turma tinha como 

objetivos ingressar na Faculdade e tirar uma Licenciatura. 

O 11ºano era constituído por 21 alunos e, por aquilo que pude observar, apresentavam 

um comportamento igualmente positivo. Era um grupo muito semelhante ao do 10ºano, 

no entanto, era notória uma superior maturidade por parte dos discípulos. Pude observar 

também que eram alunos interessados e curiosos, contudo não tanto como o outro 

grupo, porque já estavam no segundo nível e já tinham uma grande variedade de 

vocabulário e conhecimentos gramaticais. Conheciam muito bem os costumes e a vida 

espanhola. A semelhança que existia com o outro grupo era o gosto pela participação 

nas aulas, iam ao quadro para resolver os exercícios e realizavam as atividades 

propostas com alguma facilidade. O mais curioso é que queriam fazer tudo sozinhos e 

só depois faziam a correção no quadro, mesmo quando não conheciam muito bem o 

conteúdo apresentado, tentavam fazê-lo sem ajudas. Eu creio que a maior dificuldade 

destes alunos era a organização, todos queriam falar, participar e isso às vezes tornava a 

aula muito ruidosa e desorganizada, sendo necessária a intervenção da professora para 

que se organizassem e fizessem menos ruído. 

Estava diante de uma turma que tinha muitas dificuldades económicas e por isso eram 

ajudados pela escola. Os alunos pertenciam a um nível médio/baixo da sociedade, 

alguns dos seus pais tinham o ensino obrigatório e outros unicamente o 1ºciclo. 

  

4.4 - Nome e datas das unidades didáticas e o número total de aulas 

Ao longo do ano letivo 20010/2011 lecionei oito aulas de noventa minutos. A primeira 

unidade didática chamava-se ¿Vamos de compras? e realizou-se nos dias 12, 17 e 19 de 

novembro de 2010. A segunda unidade didática chamava-se: ¿Qué ocurrió? e 

concretizou-se nos dias 10, 16 e 17 de fevereiro de 2011, e por fim, a última unidade 

didática chamava-se: ¡Vamos a viajar! e surgiu nos dias 23 e 25 de março de 2011. 

 

 

 



4.5 - Questionário biográfico 

Como foi referido na introdução, no início do ano letivo distribui em ambas as turmas 

uma ficha biográfica (anexo 2 ), na qual continham algumas informações bastante úteis 

não só sobre os seus dados pessoais, mas também sobre o encarregado de educação, o 

agregado familiar, o percurso escolar, a ocupação de tempos livres, a saúde/alimentação 

e uma última questão que os alunos poderiam informar-me sobre qualquer assunto que a 

ficha biográfica não questionasse. 

Após a recolha da ficha biográfica efetuei a minha análise e respetiva recolha de dados, 

alguns deles bastante interessantes e merecedores de alguns comentários, ou mesmo, 

conclusões. Refiro à questão sobre a disciplina favorita: 
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Como podemos observar, ambas as turmas colocaram no topo da lista a disciplina de 

Espanhol. Não nos podemos esquecer que foi a professora estagiária de Espanhol, eu, 

que distribui a ficha e, de uma certa maneira, isso influenciaria sempre a seleção dos 

alunos, uma vez que pensam que as suas escolham poderiam ter alguma influência nos 

seus resultados finais. No entanto, confesso que inicialmente fiquei surpresa e contente, 

não só porque uma turma era de formação geral e a outra era específica, ou seja, ambas 

com caminhos diferentes, mas também, porque imaginei que as aulas poderiam ser 

fantásticas com tanta preferência pela disciplina de Espanhol. 

Posso ainda afirmar que foi uma total surpresa quando me deparei com um número um 

pouco elevado em relação à preferência pela disciplina de Espanhol da turma do 10º ano 

– 33%, uma vez que nunca tiveram contacto com a Língua Espanhola. 

No entanto, todo o meu entusiasmo e surpresa, vieram a confirmar-se ao longo do ano 

letivo, eram turmas que se encontravam bastante motivadas e com muita vontade em 

aprender. 

 

Outra questão bastante pertinente e que alertou e ajudou para a realização das atividades 

como motivação foram as respostas que os alunos deram sobre as suas ocupações de 

tempos livres: 
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Como podemos verificar, ambas as turmas têm as mesmas ocupações, são adolescentes 

que se encontram na mesma faixa etária, no entanto os valores já são diferentes. 

Outro ponto a destacar será o facto da maior parte dos alunos – 11º ano/71% e 10ºano / 

54% - não ter uma atividade fora do âmbito escolar, o que faz com que se conclua que 

estamos perante uma comunidade que tem poucos rendimentos, logo não pode exercer 

nenhuma atividade que não conste do plano educativo. 

Seguidamente, é de realçar as preferências dos discentes, em primeiro lugar no 11ºano 

deparamo-nos, por esta ordem, com: música, estudo e desporto, e no 10ºano com: 

estudo, desporto e música. Podemos concluir que o facto do estudo estar em primeiro 

lugar como uma atividade extracurricular demonstra que há uma certa preocupação em 

ter sucesso na escola, uma vez que estamos perante alunos que iniciaram só agora o 

Ensino Secundário, no qual as notas começam a ter também um certo peso para a nota 

final, para que no final do Ensino Secundário possam ingressar na faculdade, tanto 

como anseiam e afirmam na Ficha Biográfica. Em relação ao 11º ano podemos 

responder ao facto do estudo se encontrar quase no fim das atividades realizadas fora do 

âmbito escolar, como um conhecimento e comodismo das regras da sala de aula e do 

estudo, uma vez que já se encontram há um ano no Ensino Secundário e já têm uma 

ideia de como tudo se processa, para que no final tenham o sucesso pretendido. 

 

Para além dos alunos terem mencionado as suas atividades extracurriculares, é de referir 

que todos os alunos gostam de ler e de ouvir música, factos importantes para a 

realização das minhas atividades. 

 



Para terminar quero salientar o facto de um só aluno ter preenchido o último ponto 

denominado “Falando de si”, no qual os discentes poderiam acrescentar mais alguma 

informação que a Ficha Biográfica não permitisse referir. 

Este ponto é bastante importante, pois quero que os alunos se sintam à vontade, apesar 

de todas as fichas não terem sido anónimas, facilmente era reconhecido, mas esse 

também era um dos meus objetivos, conhecê-los um a um, identificá-los. Fazer com que 

se sentissem que cada um tem o seu valor, e que cada um é importante na turma. Por 

isso, um aluno do 11º ano referiu que era disléxico e tinha estigmatismo reduzido. É 

bastante importante um professor saber com que problemas pode vir a deparar-se e 

quais são os alunos, pois podemos ter que criar ou procurar atividades diferentes para 

que todos os alunos possam realizar as mesmas tarefas. 

 

4.6 - Atividades de motivação realizadas 

As atividades realizadas na sala de aula foram baseadas em toda a bibliografia que refiro 

neste relatório, e como não podia deixar de ser nos gostos e preferências que os alunos 

demonstraram na Ficha Biográfica. No entanto, em algumas das atividades tentei 

contrariar um pouco as suas preferências ou inovar para ver os seus resultados. 

Desde a primeira aula eu tentei versificar não só o material usado, como a atividade em 

si, sendo algumas autênticas.  

Apesar das minhas 8 aulas estarem divididas em 3 unidades didáticas, fiz questão em 

todas elas elaborar uma atividade de motivação. 

Como já referi anteriormente, irei descrever cada atividade, fundamentando-a, tirando 

conclusões e apresentado a avaliação realizada pelos alunos acerca das atividades 

realizadas por eles na sala de aula e elaboradas por mim. 

 

4.6.1 - Primeira aula (1ª unidade didática – 3 blocos – 10ºano) 

Nesta unidade didática, constituída por 3 blocos de 90 minutos, trabalhei conteúdos 

lexicais e gramaticais, tais como: o vocabulário de peças de roupa e dos diferentes tipos 

de lojas, os numerais a partir de 100, os adjetivos relacionados com as compras e com a 

roupa, etc... 

Como estava perante um grupo de alunos que estava a ter contacto com a língua 

espanhola pela primeira vez e ia iniciar um novo tema, queria iniciá-lo de uma maneira 

bastante motivadora, na qual a imagem e o contacto com a língua fossem 



predominantes. Decidi então projetar uma música em língua espanhola. No entanto, 

iniciei a aula escrevendo somente o título: “¿Ay qué me pongo?” (anexo 3) e realizando 

uma “chuva de ideias” sobre aquilo que achavam que poderia tratar-se. A frase era 

relativamente fácil, no que diz respeito à sua tradução devo dizer que o seu grau de 

dificuldade era médio. Primeiro, afirmaram que seria uma frase interrogativa, pois havia 

dois sinais interrogativos, e também porque existia um pronome interrogativo, 

finalmente fizeram uma analogia entre o verbo “poner” em espanhol e o verbo “pôr” em 

português, atingindo assim os meus objetivos. 

Para comprovar as suas respostas projetei a vídeo da música “¿Ay qué me pongo?”. O 

vídeo mostrava uma grande quantidade de peças de roupa, mulheres a vestirem-se, 

etc,… logo, terá sido muito fácil comprovar o tema que iriam tratar a seguir, no entanto 

pedi que intuitivamente tentassem adivinhar que peças de roupa se falava na música… 

as peças de roupa ou os vários tipos de calçado mais próximos com a língua portuguesa, 

rapidamente foram logo identificados, como por exemplo: “zapatos”, “blusas”, 

“camisetas”, etc... 

 

4.6.2 - Segunda aula (1ª unidade didática – 3 blocos – 10ºano) 

Iniciei a segunda aula com a projeção de um excerto do filme: “El crimen ferpecto”, de 

Alex de la Iglésia (anexo 4). A escolha deste filme deveu-se não só ao tema, mas 

também para dar a conhecer aos alunos o que poderiam ver num contexto real pessoas a 

falarem sobre roupa ou a fazer compras. 

A primeira vez que projetei o filme não continha legendas, os alunos teriam de estar 

com muita atenção e tentar compreender o contexto do mesmo. Seguidamente, distribui 

uma ficha formativa onde constava algumas perguntas, alusivas ao excerto que tinham 

acabado de assistir, com possíveis respostas. Os alunos teriam de escolher a opção que 

lhes parecesse mais correta. 

O excerto do filme que foi apresentado à turma tratava-se da realização de um anúncio 

comercial sobre vendas nos saldos. 

O grau de dificuldade terá sido alto, pois era a primeira vez que estavam em contacto 

com a língua num contexto real e não tinham o suporte da legenda para entenderem o 

excerto na sua globalidade. A cena que passou na projeção do vídeo não dava muitos 

indícios do que poderia ser, só mesmo um cabide que existia com roupa pendurada, 

talvez levasse à suspeita que poderia estar ligado ao tema. 



Por último, projetei mais uma vez o excerto mas com as legendas em português para 

que os alunos pudessem comprovar as suas respostas. 

Numa primeira análise, senti que os alunos ficaram bastante surpresos, pois não 

esperavam que certas respostas fossem as corretas. 

 

4.6.3 - Terceira aula (1ª unidade didática – 3 blocos – 10ºano) 

Na última aula decidi projetar alguns diálogos, nos quais eu enfatizava os adjetivos e 

pronomes demonstrativos (anexo 5), conteúdo que ia tratar nessa aula. Nesses diálogos 

os adjetivos e os pronomes demonstrativos encontravam-se a negrito, logo os alunos 

observaram que aquelas palavras eram a chave para desvendar o novo tema. 

Rapidamente, tentaram intuitivamente traduzir os diálogos e, por analogia com a língua 

portuguesa chegaram à conclusão do que se tratava. 

Esta atividade teve um grau de dificuldade médio, uma vez que não foi necessário 

qualquer ajuda da minha parte. 

 

4.6.4 - Avaliação da 1º unidade didática 

Algumas das características que me pareciam importantes para a aprendizagem destes 

alunos, que são do décimo ano, e que tive em conta na hora de planificar a unidade 

didática foram: o interesse, a motivação, a participação, a interação, assim como 

anticipar el contenido de la clase e atraer el interés y la atención de los alumnos, 

afirmam os autores Jack C. Richards, e Charles Lockhart (1998). 

Relativamente à projeção do filme é sempre uma atividade que atrai, desperta o 

interesse e que motiva os alunos, é essencial algo para o início da aula. Para além disso, 

o desenvolver desde logo a compreensão oral, introduz novos conhecimentos e isso é 

muito estimulante para os alunos, pois estava a iniciar um novo tema e ninguém tinha 

qualquer conhecimento, tudo isto era novidade, los alumnos centren la atención sobre 

determinados elementos significativos del texto y que se mantengan ativos durante la 

audición, afirma a autora Caballero de Ruedas. 

No final da primeira unidade distribui aos alunos uma ficha de avaliação (anexo 6) das 

minhas atividades, os alunos teriam de expressar as suas opiniões. As perguntas que 

para mim são mais relevantes, ou seja, aquelas que incidem sobre a atividade de 

motivação são: nº1 - ¿Al inicio de la primera clase te ha sido fácil  identificar el título  

del tema de que íbamos a tratar?; nº2 - ¿Ha sido fácil identificar en la canción “¿Ay 



qué me pongo?” el tema? ¿Te ha gustado?; nº 5 - ¿Te ha gustado y has entendido la 

película El Crimen ferpecto sin los subtítulos? e a nº 8 - ¿Qué te gustaría hacer o saber 

en las próximas clases de español? ¿Qué temas te gustaría que fuesen abordados?. 

Após a análise da pergunta nº1 verifico que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como demonstra o gráfico mais de metade dos alunos não teve qualquer dificuldade em 

identificar no título o tema que se ia tratar na aula. Na verdade, a primeira impressão 

que retive foi que, na realidade, os alunos não tinham tido grandes dificuldades em 

relacionar o título, uma vez que alguns discentes fizeram uma analogia entre o verbo 

“poner” e o verbo “pôr” da língua portuguesa. Como estamos perante alunos que nunca 

tiveram contacto com a língua espanhola, numa primeira vez os discentes, 

inconscientemente, tentaram traduzir para ver se compreendiam a  mensagem. 

Abaixo apresento os valores da pergunta nº2: 

 

 

 

 

 

 

 



A maior parte dos alunos, efetivamente, não demonstrou qualquer dificuldade em 

associar a música ao tema, uma vez que no videoclip eles podiam observar peças de 

roupa e pessoas a vestirem-se. Evidenciando ainda um gosto enorme pela música que eu 

escolhi e selecionei.  

Como referi na primeira parte a seleção e a escolha da música foi muito bem refletida 

por mim. Primeiro tive em conta que os alunos gostavam de música, como tinham 

referido na Ficha Biográfica, e segundo optei por escolher esta música e não outra uma 

vez que se enquadra no nível de língua que estavam a aprender (A1) e a imagem que 

acompanhava a música contextualizava muito bem o tema. O meu principal objetivo era 

dar inicio à aprendizagem de novo vocabulário, peças de roupa, resultando assim muito 

bem e como os números acima podem confirmar. 

O ambiente na sala de aula tornou-se confortável e divertido e por sua vez os alunos 

sentiram-se seguros devido a este ambiente tão relaxante, o que fez com que o processo 

ensino-aprendizagem fluisse muito melhor e os alunos atinjissem o éxito mais 

rapidamente. 

Por último, estes foram os resultados da pergunta nº5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos nesta questão, não foram muito satisfatórios, apesar de mais de 

metade da turma ter gostado e entendido o filme sem legendas, numa primeira 

apresentação, outro grupo mais reduzido sentiu-se bastante perdido devido ao facto de 

não ter legendas en língua portuguesa. Como já referi no meu relatório, sei que talvez 

tenha sido um pouco ousada em selecionar este tipo de atividade, uma vez que estava 



perante alunos que nunca tinham tido contacto com a língua, daí eu compreender 

perfeitamente os resultados. No entanto, um dos meus objetivos era alargar-lhes os 

horizontes, demonstrar o que podia acontecer num contexto real. A imagem e o som 

juntos é a melhor maneira de obter uma contextualização real da linguagem. 

Mais uma vez a escolha e a seleção deste tipo de atividade está relacionada com as 

preferências dos alunos, e como não podia deixar de ser com o tema da aula. Daí ter 

sido bem acolhido pela maior parte dos alunos. 

 

A terceira atividade que decidi optar na última aula deveu-se à introdução de um 

conteúdo gramatical: os adjetivos e os pronomes demonstrativos. Achei pertinente e 

mais elucidativo juntar exemplos, um contexto, de como se poderia inserir este 

conteúdo gramatical com imagem. De uma maneira geral sabemos que a aprendizagem 

de um conteúdo gramatical não é fácil, por vezes não é só pela sua complexidade, mas 

também porque não agrada à maior parte dos alunos. Logo, o uso da imagem com o 

texto e o facto de ser projetada no quadro da sala de aula fez com que os alunos 

prestassem mais atenção e se concentracem, prova disso foi eles terem entendido o 

motivo de algumas palavras estarem mais a negrito do que outras. A imagem fez com 

despertasse o seu interesse e curiosidade para aquilo que se seguia. 

 

Por fim, deixarei uma breve nota sobre a pergunta nº8 - ¿Qué te gustaría hacer o saber 

en las próximas clases de español? ¿Qué temas te gustaría que fuesen abordados?. 

Apesar de já ter questionado os alunos sobre as suas preferências e interesses, senti-me 

na obrigação, e uma vez que também já me encontrava a trabalhar com eles, em saber o 

que eles gostariam de fazer nas aulas. Deparei-me com diversos temas, como por 

exemplo: História de Espanha, Desporto, Alimentação, A Casa, Férias, Amizade, 

Saúde, Música, Filmes, Produtos de Beleza, etc. Um conjunto diversificado de temas 

que a meu ver, demonstram um real interesse e motivação pela disciplina e pela 

aprendizagem. 

 

4.6.6 - Quarta aula (2ª unidade didática – 3 blocos – 11ºano) 

Nesta unidade didática, constituída por 3 blocos de 90 minutos, trabalhei 

fundamentalmente conteúdos gramaticais, tais como: alguns tempos verbais do passado, 

vocabulário relacionado com ações do passado, etc. 



Como já referi, esta turma já tinha conhecimentos da língua espanhola há um ano, por 

isso decidi criar atividades de motivação um pouco mais complexas, ou de modo a 

poder desenvolver outro tipo de capacidades que muitas das vezes não são tão 

trabalhadas como outras na sala de aula. 

Como ia tratar o texto jornalístico, decidi iniciar a aula com uma audição da abertura de 

um telejornal. Como é do conhecimento geral a abertura dos telejornais têm algumas 

características específicas, normalmente o som é forte, quanto à sua intensidade, e 

rápido, no que diz respeito à sua demorosidade, e pode ter ritmos diferentes. 

Após a audição decidi fazer uma “chuva de ideias” sobre a possibilidade do que poderia 

ser, obtive várias respostas, entre as quais aquela que eu esperava: o som da abertura de 

um telejornal. 

O grau de dificuldade foi elevado, uma vez que só uma aluna acertou na resposta. Todas 

as outras sugestões que os alunos deram não estavam relacionadas com o tema. 

Para confirmação da resposta dada projetei o vídeo, com imagem e som. 

 

4.6.7 - Quinta aula (2ª unidade didática – 3 blocos – 11ºano) 

Nesta aula decidi projetar uma imagem (anexo 7) de várias pessoas num hall de entrada 

de um hotel, pois como referi anteriormente nestas três aulas ia tratar do texto 

jornalístico. A notícia que apresentei contava a história de um desaparecimento de um 

mulher famosa num hotel, logo para motivação achei pertinente apresentar a imagem de 

possíveis responsáveis pelo desaparecimento da personagem. 

Primeiro os alunos, com a minha orientação, fizeram a análise da imagem e 

seguidamente pedi-lhes que elaborassem, em grupos de dois e três elementos, um texto 

de defesa de qualquer uma das personagens que se encontravam na imagem, nunca 

esquecendo os tópicos, aprendidos na aula anterior, que um texto jornalístico impõe. 

Após a realização desta tarefa os alunos teriam que nomear um elemento de cada grupo 

para ler em voz alta o seu texto. 

Desta maneira eu tentei desenvolver as suas capacidades de escrita, de obervação, de 

imaginação e de leitura. Os alunos estavam perante uma atividade com grau de 

dificuldade médio e elevado, uma vez que muitos discentes tinham muitas dúvidas 

quanto à escrita de certos vocábulos e/ou expressões. 

 

 



4.6.8 - Sexta aula (2ª unidade didática – 3 blocos – 11ºano) 

Para terminar esta unidade didática decidi, mais uma vez, optar por estar em contacto 

com o mundo real, ou seja, apresentei-lhes uma notícia (anexo 8), distribuí-a, mas ao 

mesmo tempo projetei-a no quadro da sala de aula. 

A notícia retratava um episódio real de um adolescente que tinha viajado para outra 

cidade para assistir a um concerto de música, no qual acabou por morrer devido a 

ingestão de drogas. 

Na minha opinião, e depois confirmada juntamente com os alunos, esta notícia ia ao 

encontro dos interesses e necessidades dos discentes, são jovens e um dos seus 

passatempos favoritos é ouvir música, informação dada nas Fichas Biográficas. 

Acrescentando ainda que o tema sobre as drogas é bastante atual e, certamente, 

conhecem ou já conheceram alguém que sofreu com este problema. 

 

4.6.9 - Avaliação da 2ª unidade didática 

Como não podia deixar de ser no final da segunda unidade didática distribui novamente 

uma ficha de avaliação (anexo 9) das minhas aulas. As perguntas mais relevantes sobre 

a motivação eram: 1 - ¿Al inicio de la primera clase te ha sido fácil relacionar el sonido 

que has oído con el telediario? e 7 - ¿Qué te gustaría hacer o saber en las próximas 

clases de español? ¿Qué temas te gustaría que fuesen abordados? 

 

Após a análise da 1ª pregunta verifico que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os valores deste gráfico foram contradizer aquilo que eu tinha referido anteriormente. 

86% confirma que foi fácil relacioanr o som com a abertura de um telejornal, e só 14% 

é que não considerou que tivesse sido fácil. Para mim só existe uma explicação, acredito 

que não tenham dado grande importância a esta pergunta e sempre pareciam melhor 

diante da professora se respondessem que sim, a chave deste enigma é que eu recordo-

me da atividade e sei que não foi assim tão fácil, por isso acredito que será esta a melhor 

explicação para estes valores contraditórios. 

Relativamente, à minha primeira escolha para motivação da quarta aula deve-se ao 

facto, de como já referi anteriormente, querer inserir atividades um pouco mais 

complexas, ou seja, atividades que implicassem contextos reais: pessoas, lugares, sons, 

imagens, língua, etc. O facto de ter escolhido este tipo de som tem a haver com o tema 

“O texto jornalístico”. Colocar o som primeiro e, só depois a imagem está destinado a 

turmas em níveis mais avançados. O principal objetivo era fazer com que os alunos 

tentassem entender a origem somente com a presença do som. Isto faz com que os 

convide a deduzir que imagem acompanha este som, há uma combinação de predição, 

produção oral e exercício de compreensão auditiva. 

 

No que diz repeito à segunda atividade de motivação, visualização de uma imagem, esta 

opção deveu-se ao poder que as imagens têm atualmente, ou seja, as palavras valem 

mais do que mil palavras, e por isso mesmo é um recurso bastante atrativo e 

interessante. 

Utilizar uma imagem na sala de aula faz com que se fomente a creatividade e 

imaginação dos alunos, e por consequência permite que haja uma maior participação, 

favorecendo assim a dinâmica da aula. 

A imagem que foi apresentada dava conta de um conjunto de personagens, todas elas 

identificadas e com uma história pessoal, que estavam ligadas à personagem principal, 

que até então vinhamos a tentar resolver o seu desaparecimento. A visualização destas 

personagens que já vinhamos a algum tempo a descrever, foi bastante esclarecedora em 

certos pontos, os alunos puderam apreciar, esclarecer algumas dúvidas, o que fez com 

que eles tivessem melhor preparados para a próxima atividade que seria de escrita. A 

sua imaginação, criatividade e participação aumentaram e foram desenvolvidas, prova 

disso foram os textos que os alunos realizaram no final das três unidades didáticas, 

como podemos ver no (anexo 10, 11, 12 e 13). Como trabalho final teriam de crear um 



final para o desaparecimento de uma top-model famosa. Todos os textos tinham 

variadíssimos finais, e isso graças à explotação da sua imaginação e criatividade, e ao 

trabalho realizado de diversas atividades ao longo das três aulas. 

 

Relativamente à terceira motivação da última aula, mais uma vez quis que os alunos 

contactassem com uma situação real, com uma notícia de um jornal espanhol on-line. 

Notícia essa relacionada com a morte de um adolescente. Acredito que não errei na 

escolha e seleção da notícia, pois no final da aula acerquei-me dos alunos e verifiquei 

que eles gostam imenso de falar sobre temas da atualidade e reconheceram a história 

que lhes foi apresentada, identificando-see com ela por qualquer motivo. 

 

Mais uma vez deparo-me com as preferências dos alunos a serem tratadas nas aulas, 

resposta à última questão, 7 - ¿Qué te gustaría hacer o saber en las próximas clases de 

español? ¿Qué temas te gustaría que fuesen abordados?: alimentação, teatro, 

atualidade, música, vários tipos de texto, viagens, ocupações de tempos livres e as 

pessoas (caráter e físico). Apesar de não ter trabalhado mais com esta turma, senti que 

tinha apostado bem nas minhas escolhas e seleções de atividades, posso dizer também 

que as suas Fichas Biográficas também me ajudaram muitíssimo a fazer as minhas 

opções. 

 

4.6.10 - Sétima aula (3ª unidade didática – 2 blocos – 10ºano) 

Na última unidade didática trabalhei com os alunos as viagens. Esta unidade implicava 

alguns conhecimentos já adquiridos nas aulas anteriores, no entanto apresentei alguns 

conteúdos lexicais e gramaticais que poderiam vir a ser úteis não só nas aulas, mas 

também nas suas vidas futuras. 

Os objetivos fundamentais que eu queria que os alunos atinjissem eram: a aquisição do 

léxico relacionado com as viagens, mais especificamente relacionado com os meios de 

transporte e as cidades espanholas, a compreensão das estruturas gramaticais e claro, 

que conseguissem pô-las em prática, expondo as suas opiniões no que diz respeito aos 

temas estudados, de forma clara e coerente, e a consolidação dos conhecimentos 

adquiridos nas duas últimas aulas. 

Como não podia deixar de ser nesta aula decidi apresentar um vídeo com música e 

imagens de várias cidades de Espanha, pela segunda vez encontrava-me a dar aulas no 

10ºano e era necessário não esquecer os meus objetivos traçados inicialmente: motivar, 



chamar a atenção, espicaçar a sua curiosidade e interesse, adequar às suas preferências e 

gostos, etc. No final do vídeo partilhamos as nossas experiências, sabendo quem é que 

já tinha visitado Espanha, quais as cidades que visitara, com que objetivos, quais as 

cidades que um dia gostaria de visitar, o que é que visitou, o que é que gostou mais e 

menos de ver, etc, ... enfim, um conjunto de perguntas e respostas que deu para os pôr à 

vontade, descontrair, ambientar, e mais ainda, prepará-los para os novos conteúdos, 

contextualizá-los no novo tema. 

 

4.6.11 - Oitava aula (3ª unidade didática – 2 blocos – 10ºano) 

Na segunda e última aula o meu objetivo era aumentar o vocabulário dos alunos e para 

isso realizei um power point (anexo 14) com várias palavras relacionadas com viagens e 

férias, por exemplo: hotel, praia, teatro, futebol, etc. Palavras essas escritas com vários 

tipos de letra e com tamanhos diferentes, em poucos segundos projetava o diapositivo e 

os alunos teriam de decorar o maior número de palavras, escrevendo-as nos cadernos 

diários. Seguidamente, visualizaram mais uma vez o diapositivo para comprovar as 

palavras que tinham escrito nos seus cadernos. 

Após a realização desta tarefa iríamos trocar impressões sobre as férias, e identificar se 

alguma destas palavras lhes era familiar, ou seja, se estavam implícitas nas suas férias. 

 

4.6.12 - Avaliação da 3ª unidade didática 

Nestas duas aulas o meu objetivo era desenvolver as quatro destrezas: a compreensão 

oral e escrita e também a expressão oral e escrita, não só através dos visionados, mas 

também com as perguntas que a eu lhes ia colocando. Estas atividades iam possibilitar-

lhes a assimilação de mais vocabulário e a familiarização com a segunda língua.  

Para que eu pudesse desenvolver nos alunos todas as destrezas foi necessário inserir na 

minha planificação atividades e recursos que pudessem ajudar-me neste sentido. 

Para terminar, distribui mais uma vez uma ficha de avaliação (anexo 15). As perguntas 

que foram sujeitas a análise são: 1 - ¿Al inicio de la primera clase te ha sido fácil 

identificar el título del tema de que íbamos a tratar?, 4 - ¿Ha sido difícil, en la segunda 

clase, intentar decorar las palabras de la diapositiva? ¿Te ha gustado? e 7 - ¿Qué te 

gustaría hacer o saber en las próximas clases de español? ¿Qué temas te gustaría que 

fuesen abordados? 

 



Abaixo apresento os valores da 1ª pergunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como podemos averiguar a maior parte dos alunos não encontrou nenhuma obstáculo 

quanto ao título do tema. Na verdade, o vídeo era muito evidente e esclarecedor, 

iniciava com a bandeira espanhola, tinha como “pano de fundo” uma música também 

espanhola e mostrava, nitidamente, cidades espanholas identificadas, todas elas, e 

alguns monumentos ou lugares reconhecidos mundialmente. Logo, depressa afirmavam 

que poderia tratar-se de férias, cidades ou viagens. Mais uma vez, para a creação desta 

atividade fui verificar as respostas dadas na primeira avaliação da primeira unidade 

didática e constatei que alguns alunos gostavam que se tratasse nas aulas alguns temas, 

como por exemplo: as férias e a história e cultura de Espanha. Deste modo, tentei 

interligar os dois temas para poder ir ao encontro das suas preferências e interesses e, 

penso que a minha opção resultou bem, como podemos constatar nos números acima 

apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seguidamente, deparamo-nos com as percentagens da 4ª pergunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É notório que as percentagens não se encontram muito distantes uma da outra, a verdade 

é que alguns alunos não conseguiram visualizar todas as palavras, pois o diapositivo era 

projetado durante três segundos, mais ou menos. Para dificultar mais um pouco as 

palavras encontravam-se escritas com vários tipos de letra e tamanhos diferentes e 

estavam acompanhadas por umas imagens representativas das palavras, poderia-se 

esperar um resultado assim. Evidentemente que algumas palavras poderiam falhar nos 

seus cadernos diários. Como podemos concluir uma das suas competências a ser 

desenvolvida era a atenção e a memorização, pois era essencial nesta atividade, 

competência essa, a memorização, que muitas das vezes não é treinada nem 

desenvolvida pelos professores nas salas de aula. 

Nesta unidade didática priveligiei o uso das TIC, pois atualmente, e principalmente os 

adolescentes, ninguém passa um dia sem ir pelo menos à sua caixa de correio eletrónico. 

Na verdade, estamos na fase das novas tecnologias e a educação é obrigada a 

acompanhar as mudanças e as novas alterações que o mundo e a sociedade vão 

sofrendo. Sei que existe um enorme  interesse e curiosidade, por parte dos jovens, em 

aderir a atividades relacionadas com as TIC, e efetivamente, foi isso que tentei 

implementar nestas duas aulas 

 

Relativamente à última questão, quis verificar se as suas preferências se mantinham as 

mesmas em relação à primeira avaliação realizada à primeira unidade didática, ou não. 



Constato que as atividades escolhidas eram: Jogos, História de Espanha, Música, 

Filmes, Adolescência, Férias, A casa, Atualidade, Moda, Amizade e Canto. Em 

comparação com as respostas dadas na primeira avaliação confirmo que a maior parte 

coincide, ou seja, os temas mantêm-se, no entanto no que diz respeito ao número de 

alunos que desejava tratar estes temas aumentou, por exemplo há muitos mais alunos 

que preferem tratar na sala de aula os temas como música, filmes e jogos. Esta alteração 

de número diz respeito à implementação de atividades que tentei realizar na sala de aula 

com os discentes sobre esta temática, isso motivou-os e fez com que numa próxima aula 

desejassem voltar a realizar tarefas da mesma índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 

A elaboração deste relatório fez com que eu refletisse sobre determinadas questões que 

até então nunca me tinham suscitado qualquer tipo de interesse. Esta reflexão e 

observação ajudou-me na preparação das minhas aulas e na resolução de alguns 

problemas, ou seja, na creação de soluções. 

Apesar de eu já ter consciência da importância relativamente à motivação, parte 

estructurante da aula, creio que atualmente tenho uma maior preocupação e perceção no 

que diz respeito aos alunos, ou seja, as suas preferências e necessidades e com a 

maneira como planifico a aula e como faço as minhas escolhas e seleções de atividades. 

Deste modo, creio que consegui implementar na sala de aula as mais diversas 

atividades, nunca descurando os interesses e preferências dos discentes. 

Esta toma de consciência deu-se devido à creação de fichas de avaliação das minhas 

atividades. Não há melhor júri do que os nossos alunos, sem eles este relatório e esta 

descoberta não seriam possíveis. Após as suas avaliações foi muito mais fácil para mim 

cosntatar o que teria de ser mudado e o que poderia ser implementado, pois certamente 

teria sucesso garantido. 

No final do ano letivo senti que não desiludi ninguém, principalmente os alunos, e que 

fui ao encontro daquilo que tinha planeado. Posso afirmar que o papel principal é, e será 

sempre o dos alunos, nós, professores, temos vários caminhos, mas são os alunos que 

escolhem e nos guiam. 

Tudo aquilo que foi planeado e creado foi propositadamente para estes alunos, após a 

observação, reflexão e interação com eles foi possível crear um leque de atividades e 

opções, nas quais os discentes se sentissem ambientados, descontraídos e motivados. 
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Anexo1 

Principios para la organización motivacional de la instrucción 

 
Alonso Tapia define una serie de principios para la organización motivacional de la 

instrucción en el aula. Estos principios de actuación van a atender a cinco fatores 

instruccionales cuya correta utilización puede facilitar el aprendizaje: 

 

a) La forma de presentar y estructurar la tarea 

b) La forma de organizar la actividad en el contexto de la clase 

c) Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea 

d) El modelado de valores y de estrategias 

e) La forma que va a adotar la evaluación del alumno. 

a) En relación con la forma de presentar y estructurar la tarea, Alonso Tapia define los 

dos primeros principios: 

 

Primer principio: El primer principio relacionado con la forma de presentar la tarea 

está relacionado con la activación de la curiosidad y el interés del alumno por el 

contenido del tema a tratar o la tarea a realizar. 

 

Este principio se basa en el hecho de que, para que un alumno pueda anticipar que la 

realización de la tarea va a proporcionarle la posibilidad de aprender, es preciso 

captar su atención y curiosidad. Para ello pueden utilizarse diferentes estrategias: 

 

- Presentación de información nueva, sorprendente, incongruente con los 

conocimientos previos del alumno. 

- Plantear o suscitar en el alumno problemas que haya de resolver. 

- Variar los elementos de la tarea para mantener su atención. 

 

Segundo principio: El segundo principio relacionado con la presentación y 

estructuración de la tarea pretende mostrar la relevancia del contenido o la tarea para 

el alumno. Este se basa en la importancia de hacer que el alumno valore todo lo que 

suponga incrementar su competencia y habilidades. Para ello se proponen las 

siguientes estrategias: 

 



- Relacionar el contenido de la instrucción, usando lenguaje y ejemplos familiares al 

sujeto, con sus experiencias, con sus conocimientos previos y con sus valores. 

- Mostrar la meta para la que puede ser relevante aprender lo que se presenta como 

contenido de la instrucción, a ser posible mediante ejemplos. 

b) En relación con la forma de organizar la actividad en el contexto de la clase  el 

autor define el tercer y cuarto principio: 

 

Tercer principio: El tercer principio que hace referencia a la organización de la 

actividad propone que, en la medida en que lo permita la naturaleza de la tarea, se 

organice la actividad en grupos cooperativos, haciendo depender la evaluación de cada 

alumno de los resultados globales obtenidos por el grupo. Este principio se basa en el 

resultado de las investigaciones que, como ya hemos expuesto antes, avalan el beneficio 

de la organización cooperativa frente a la individualista o competitiva. 

 

Cuarto principio: El cuarto principio, relacionado también con la organización de la 

actividad, defiende que, en la medida en que lo permita la naturaleza de la tarea y los 

objetivos de aprendizaje a conseguir, se den el máximo de opciones posibles de 

actuación para facilitar la percepción de autonomía. Como ya hemos visto, la 

autonomía en el aprendizaje es crucial para fomentar la motivación intrínseca y 

facilitar el aprendizaje. 

c) En relación con los mensajes que el profesor da a los alumnos, Alonso Tapia define 

el quinto y el sexto principio: 

 

Quinto principio: El quinto principio está relacionado con los mensajes que da el 

profesor, antes, durante y después de tarea. Los mensajes del profesor deberán orientar 

la atención de los alumnos: 

- Antes de realizar la tarea: hacia el proceso de solución más que hacia e resultado; 

- Durante la realización de la tarea: hacia la búsqueda y comprobación de posibles 

medios de superar las dificultades, dividiendo la tarea en pasos, para que eviten pensar 

que no pueden superarla. 

- Después de realizar la tarea: informar sobre lo correto e incorreto del resultado, pero 

centrando la atención del sujeto: o En el proceso seguido; o En lo que se ha aprendido; 

o En que el alumno siempre nos merece confianza. 

 



Sexto principio: El sexto principio, referido también a la actuación del profesor, 

defiende que esta actuación deberá promover la adquisición de una serie de 

aprendizajes. La adquisición de los aprendizajes que el profesor debe facilitar mediante 

su actuación, se refieren a: 

- La concepción de la inteligencia como algo modificable. 

- La tendencia a atribuir los resultados a causas percibidas como internas, 

modificables y controlables. 

- La toma de conciencia de los fatores que les hace estar más o menos motivados. 

d) En relación con el modelado que el profesor puede hacer de la forma de afrontar las 

tareas y valorar los resultados, Alonso Tapia propone el séptimo principio. 

 

Séptimo principio: El séptimo principio, relacionado con el modelado del profesor, 

sugiere que éste deberá ejemplificar los mismos comportamientos y valores que se 

tratan de transmitir con los mensajes que se dan en clase y que se han mencionado en 

los principios quinto y sexto. 

e) En relación con la evaluación, Alonso Tapia define el octavo principio: 

 

Octavo principio: El octavo principio, relacionado con la evaluación, propone que 

dado que las evaluaciones son inevitables y necesarias, se deben organizar a los largo 

del curso de forma que: 

- Los alumnos las consideren como una ocasión para aprender. 

- Se evite, en la medida de lo posible, la comparación de unos con otros y se acentúe la 

comparación con uno mismo, de forma que se maximice la constatación de los avances. 

Para ello, pueden utilizarse las siguientes estrategias: o Diseñar las evaluaciones de 

forma que nos permitan saber no sólo si el alumno sabe algo o no, sino, en caso 

negativo, por qué. O en la medida de lo posible, evitar dar notas- información 

cuantitativa- y dar en su lugar información cualitativa relativa a lo que el alumno 

necesita corregir o aprender. O en la medida de lo posible, acompañar la 

comunicación de los resultados con los mensajes pertinentes para otimizar la confianza 

de alumno en sus posibilidades. O en cualquier caso, no dar públicamente la 

información sobre la evaluación. Estos ocho principios abarcan aspetos relacionados 

con los contenidos, la organización de las tareas, la interacción, la actuación del 

profesor y la evaluación, que facilitan la motivación en los alumnos a la hora de 

enfrentarse a una tarea o actividad de aprendizaje. 
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