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Página Linha Onde se lê Deve ler-se 

x 12-13 DREL- Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo 

EIMN- Ensino de Inglês aos Mais 

Novos 

DREL- Direcção Regional de Educação 

de Lisboa e Vale do Tejo 

EB – Ensino Básico 

EIMN- Ensino de Inglês aos Mais Novos 

5 23 os mesmo os mesmos 

6 13 uma análise qualitativa uma análise qualitativa e quantitativa 

9 3 escla escala 

20 17 as Universidade as Universidades 

22 11 seguintes Seguintes 

24 16-19 O texto no final da página corresponde às notas 1 e 2 da tabela. 

49 15 …para as outras Alguns… …para as outras. Alguns 

49 28 inglês Inglês 

54 8 (ver anexo V, entrevista 1) Ignorar este texto 

57 14 so do 

81 25 íngua língua 

90 38-40 Selinker (2001) refere-se a esta 

fase intermédia em que o aluno já 

domina parte do sistema da língua 

estrangeira estando esse 

conhecimento ainda longe do 

mesmo que possui sobre a língua 

materna: interlinguagem, tendo 

sido este termo cunhado pelo 

autor em 1972. 

Selinker (2001) refere-se a esta fase 

intermédia, em que o aluno já domina 

parte do sistema da língua estrangeira 

(embora esse conhecimento esteja 

ainda longe do que possui sobre a sua 

língua materna), como interlinguagem, 

sendo que esse termo foi cunhado pelo 

autor em 1972. 

91 6 …língua e que a …língua. 

91 16 Nestas propostas as orientações… Nestas propostas, as orientações… 

93 10 …these ideas. Kirsch: 2008, 57). …these ideas (Kirsch: 2008, 57). 

95 29 Nesta manipulação o aluno 

desenvolve … 

Nesta manipulação, o aluno 

desenvolve… 

105 38 … automatised orally” (Cameron: 

2007, 18) 

… automatised orally” (Cameron: 2007, 

18). 

107 21 … pode contribuir, pode contribuir, … pode contribuir, 

120 1 dea-ends dead-ends 
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120 3 Gardner Goleman 

128 7 apenas 31, 25% de respostas. … apenas 31,25% de respostas. 

158 17 … as característica humanas … … as características humanas … 

170 26 … dos seus aluno, … dos seus alunos, 

178 6 (Krashen: 2011, anexo VII, (Krashen: 2011, anexo V, 

 

 

 


