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RESUMO 
 
 
 

A deficiência na compreensão da leitura tem sido apontada como um dos principais 

obstáculos para a eficácia do processo de ensino/aprendizagem. Considerando a importância 

da compreensão leitora para alcançar o sucesso no desempenho escolar e atingir níveis de 

proficiência elevados, o objectivo deste estudo exploratório de uma experiência na disciplina 

de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira – Espanhol é tentar perceber as causas da pouca 

compreensão que os alunos têm dos textos que lêem e, consequentemente, os níveis fracos 

de proficiência que atingem. Para tal, incluem-se estratégias e materiais de forma a 

ultrapassar as falhas detectadas e promover o interesse por este tipo de actividade. 

  No primeiro capítulo faz-se uma abordagem ao acto de ler e aos níveis de 

proficiência. Na segunda parte, apresentamos o trabalho realizado numa escola secundária, 

guiando-nos pelo objectivo proposto. Concluí-se com uma apreciação global dos resultados 

obtidos.  
 

  

 

 

 RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta que la deficiente comprensión lectora es una de las principales 

causas de que el proceso de enseñanza/aprendizaje no sea todo lo eficaz que quisiéramos, el 

objetivo del presente estudio exploratorio, en las asignaturas de portugués y español, es 

averiguar las causas de dicha insuficiente comprensión de textos y de los bajos niveles de 

proficiencia por parte del alumnado. Se incluyen, por lo tanto, en este trabajo, materiales 

didácticos para subsanar las dificultades y motivarlos a la práctica de esta actividad.  

En el primer capítulo se lleva a cabo una investigación teórica sobre la lectura y sobre 

los niveles de  proficiencia. En el segundo capítulo se presenta el trabajo desarrollado en un 

instituto, de enseñanza secundaria, de acuerdo con el objetivo propuesto. Se concluye con la 

reflexión realizada sobre los resultados obtenidos. 
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Sabemos que a deficiente compreensão da leitura tem sido apontada como um dos 

principais obstáculos para a eficácia do processo de ensino/aprendizagem. Estudos têm 

demonstrado a importância da compreensão em leitura para alcançar o sucesso no 

desempenho escolar (Giasson, 2000; Sardinha, 2005). 

Alguns aspectos relacionados com o texto têm sido apontados como factores que 

interferem na sua compreensão e comprometem o aproveitamento na Escola. Entre eles, 

os mais frequentes, são o uso de palavras incomuns, a presença de categorias gramaticais 

mais difíceis, a complexidade de estruturas gramaticais e de ideias nelas contidas e, no 

caso do ensino do Espanhol, a questão dos falsos amigos ou a persistência de 

contaminação de construções gramaticais da LM que são transportadas para a LE. 

Vários autores como Goodman (1990), Smith (1987), Palincsar e Brown (1984) 

chamam a atenção para as características dos leitores que podem obstaculizar a 

compreensão da leitura. Entre elas, destacam-se as falhas no processo de descodificação, 

as carências de vocabulário, leitura oral pobre, deficiência de integração das informações 

e de memória, falta de estratégias de aprendizagem adequadas. A nossa sociedade exige 

leitores autónomos, pró-activos e reflexivos capazes de recorrerem a estratégias de leitura 

(Sardinha, 2005) para processar informação e ter maior sucesso. 

Assim temos dois tipos de leitores: os autónomos e críticos que empregam 

estratégias adequadas de selecção, análise e utilização de informação e outro grupo de 

leitores, aqueles que não conseguem que o processo de leitura se torne quase automático 

e experimentam dificuldades na compreensão do texto por não saber utilizar estratégias 

que contribuam para esse fim.  

A leitura exige do leitor estruturas linguísticas, cognitivas, afectivas e culturais, que 

se compõem de conhecimentos sobre a língua e, igualmente, de conhecimentos sobre o 

mundo (Giasson, 2000). Contudo, aquando da abordagem do texto, o leitor utiliza 

processos direccionados para a compreensão textual que consistem num conjunto de 

processos simultâneos, em interacção permanente com habilidades metacognitivas (Irwin 

(1986), Giasson (2000) e Solé (2001)). 

Outro aspecto relevante que tem sido ressaltado refere-se à falta de motivação para 

a leitura, característica associada aos maus leitores. Verifica-se o estabelecimento de um 

círculo vicioso, visto que aqueles que têm dificuldade para ler evitam as situações de 
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leitura. Desta forma, não conseguem obter a prática necessária para ler fluentemente, o 

que leva à diminuição da motivação e à relutância para a leitura.  

A Escola tem tentado actuar como fonte de incentivo para o desenvolvimento 

adequado do comportamento de ler com planos de leitura e inúmeros incentivos para esta 

prática. Contudo, a exortação à aplicação de boas estratégias de leituras deverá também 

partir de casa. Os bons leitores normalmente usufruem de bons modelos e de um 

ambiente propício ao desenvolvimento desta actividade. 

O sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita, bem como a posterior autonomia 

na leitura e alcance de níveis altos de proficiência, têm sido associados à interacção dos 

pais com a Escola e, especialmente, com o envolvimento deles nas práticas quotidianas 

escolares. No entanto, o que se observa é que os alunos, na sua maioria, passam pela 

Escola sem ganhar o necessário domínio da leitura. Considerando-se que esta é a 

instituição formalmente incumbida de fornecer o acesso às diferentes fontes de 

informação, garantindo o necessário crescimento intelectual e experiencial, é lamentável 

verificar-se que tal papel não esteja a ser adequadamente cumprido. Assim, a busca de 

soluções alternativas que melhorem a qualidade do ensino ministrado nas Escolas é 

urgente e deve ser direccionada para a conciliação das práticas educativas vigentes com 

as mais recentes contribuições da ciência e com o aproveitamento de recursos que podem 

ser facilmente utilizados pelos professores. Nessa direcção, melhorar a compreensão 

leitora dos alunos é um dos principais reptos que deve ter em conta o sistema educativo. 

A avaliação desta complexa capacidade utilizou-se, reiteradamente, como um dos índices 

mais discriminatórios que põe em evidência as diferenças entre regiões e até mesmo 

países. Contudo, acreditamos que falta uma rigorosa reflexão sobre a validez dos 

instrumentos utilizados para consecução deste objectivo assim como qual deverá ser a sua 

utilidade para a procura mais importante: obter informação que nos ajude a individualizar 

a resposta educativa para os alunos que não compreendem. 

As técnicas de avaliação mais usuais baseiam-se na observação e análise de 

produtos inferenciais, supostamente, relacionados com processos cognitivos de 

compreensão. Existem bastantes evidências acerca da relação entre compreensão leitora e 

a eficácia quando se infere informação de um texto. Normalmente, as inferências 

explicam-se através da resposta a perguntas objectivas ou semi-objectivas após a leitura 

de um texto. 

De acordo com os últimos modelos cognitivos de compreensão, poderemos 

estabelecer uma distinção inicial entre dois níveis de representação sobre os quais operam 

todos estes processos: a base do texto e o modelo da situação. Entre as principais 
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operações cognitivas que habitualmente se tomam como indicadores da compreensão do 

texto temos a extracção da informação essencial, as relações sintácticas, semânticas ou 

retóricas entre as ideias do texto (conexões referenciais, temporais, anafóricas, temáticas, 

expositivas) e a detecção de problemas de coesão e coerência. Em contrapartida, nos 

indicadores relativos à representação situacional, temos as inferências sobre a intenção 

comunicativa do autor ou sobre o significado de recursos estilísticos e expressões 

ambíguas, inferências sobre a informação implícita num determinado texto, assim como 

também as acções implicadas no uso de conhecimentos prévios. 

A ênfase dada à avaliação deve recair nos indicadores que permitam induzir se o 

leitor é capaz de desenvolver activa e estrategicamente operações para inferir significados 

progressivamente elaborados a partir dos seus conhecimentos prévios. 

Ao desenvolvermos a competência leitora desenvolvemos, simultaneamente, o 

nível de proficiência, bem como um conjunto de habilidades para o uso futuro de uma 

língua. OL. XI, N° 09 

No QECR (Quadro Europeu Comum de Referência) entende-se por proficiência 

linguística uma competência geral, analisável em competências parciais, que habilita os 

indivíduos a participar activamente, utilizando a língua nas suas interacções sociais. 

Dentro desta perspectiva, a língua não é concebida fora dos contextos de uso, ou seja, as 

competências linguísticas estão intrinsecamente ligadas ao uso. Assim, a caracterização 

da proficiência linguística deve basear-se numa descrição dos usos da língua por um lado 

e nas competências gerais e comunicativas em língua que habilitam os falantes para usar 

a língua nos seus universos de acção, por outro, podendo ser aprendidas e exercitadas 

com o recurso à prática da leitura entre outras. 

Com este trabalho pretendemos apresentar uma experiência educativa que decorreu 

na iniciação à prática profissional do ensino do Espanhol e do Português ao longo de um 

ano lectivo. Gostaríamos que trouxesse alguns elementos que viessem apoiar a prática 

profissional, contribuindo para que esta seja mais responsável, interventiva, criativa e que 

ajude a consciencializar para a importância da compreensão leitora associada à 

proficiência.  

Quanto às suas directrizes, por um lado, iniciamos com uma fundamentação teórica 

que dá uma explicação do que é a leitura. De seguida, falamos sobre compreensão leitora 

e sua avaliação, do conhecimento intercultural no estudo de LE, e por último, teorizamos 

sobre proficiência (linguística e cultural); QERC e Plurilinguismo.  

No segundo capítulo, tentamos mostrar o trabalho que se realizou ao nível da 

compreensão leitora durante o ano lectivo de 2009/2010 numa escola secundária de 
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Portalegre. Inicia-se com uma breve explicação da intervenção na compreensão leitora e 

níveis de proficiência; contextualiza-se, expõe-se e apresentam-se propostas concretas 

experimentadas e os seus resultados.   

Por último, a conclusão do estudo exploratório da experiência na disciplina de 

Língua Portuguesa e Língua Estrangeira - Espanhol. 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A leitura é, antes de tudo, a construção de sentido por parte do leitor a partir de 

um texto. Este oferece, muitas vezes, pistas para que o leitor, através dos seus 

conhecimentos prévios, tanto da língua como do mundo que o rodeia, compreenda o que 

o autor pretendeu transmitir. Assim, o texto não é portador de significado. Ele está no 

autor e no leitor. O texto tem potencial para evocá-lo, mas não o tem em si mesmo. 

Deste modo, a leitura constitui um acto de comunicação que leva o leitor a construir, 

intencionalmente, na sua própria mente, a partir da percepção de signos gráficos e da 

ajuda de dados não-visuais, uma substância de conteúdo o mais equivalente possível 

àquela que o escritor quis expressar, através da mensagem verbal escrita. Para construir 

uma representação mental do significado é necessário que o leitor use de maneira activa 

o seu conhecimento prévio em interacção com o texto de forma que integre, 

coerentemente, o que é expresso pelo autor com aquilo que já conhece a esse respeito. A 

leitura compreensiva supõe que o leitor traga ao texto as suas expectativas, os seus 

conhecimentos que tem sobre a estrutura, o conteúdo e os antecedentes culturais para 

conseguir construir e interpretar o texto escrito à medida que o lê. Para isso, torna-se 

necessário que o leitor regule metagonitivamente a actuação coordenada de processos 

cognitivos de distinta natureza (perspectiva léxica, sintáctica, semântico-pragmática). 

A leitura é a procura do significado, por isso, é especulativa, selectiva e 

construtiva. Especulativa, visto que um leitor tem perguntas às quais o texto irá 

responder; selectiva, pois tenta encontrar respostas às suas perguntas e construtiva, 

ainda, porque, a partir delas - respostas - constrói o significado do texto. Compreender 

é, na verdade, um processo edificante, gerativo que acontece durante a leitura e continua 

muito tempo depois, enquanto o leitor reconsidera, reconstrói, reflecte o que foi 

compreendido. O que o leitor sabe após uma leitura é produto daquilo que esse leitor 

sabia antes, mais aquilo que ele compreendeu do texto. Afinal, compreender é unir o 

conhecimento prévio à informação apresentada. Por isso, a quantidade do conhecimento 

comum entre o leitor e o escrevente influencia bastante o modo como o texto é 

construído e o que realmente será entendido. Assim, a aprendizagem da leitura não pode 

ser entendida como a mera aquisição de um código gráfico que se relaciona com um 

código acústico, mas trata-se antes do desenvolvimento da capacidade de elaborar e 

utilizar a língua nas situações e para as funções que ela cumpre socialmente. Isso 
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significa negar a dicotomia entre aprender a ler e ler para aprender, que centra as 

aprendizagens previstas para os primeiros níveis na aquisição do código, passando à sua 

utilização como veículo de aprendizagens e conhecimentos nos níveis seguintes. 

 Ao contrário, devemos partir da ideia de que um indivíduo amplia as suas 

possibilidades de expressão linguística com a incorporação de um novo código de uso 

social. Aprende a elaborar e a encontrar o sentido de um determinado texto sendo um 

processo mental único, impossível de se dissociar em duas etapas – aquisição e 

utilização – já que a aprendizagem do novo código é inseparável da aprendizagem das 

finalidades para as quais foi inventado e da utilidade que a sociedade faz dele. Goodman 

(1994) enfatiza o papel do leitor na construção do significado de um texto ao referir-se à 

leitura como um “jogo psicolinguístico de adivinhações”.  

Durante a leitura, o leitor une as informações que possui com aquelas 

apresentadas pelo texto, antecipa outras, formula hipóteses e à medida que prossegue a 

leitura, confere ou não a concretização destas, ou seja, participa activamente do 

processo de construção do sentido de um texto. Assim, a elaboração do sentido textual 

nada mais é do que a união e adaptação das informações novas, provindas do escritor, 

àquelas já existentes na memória do leitor. A leitura é, então, um processo que envolve 

a integração do velho com o novo. Dessa forma, o leitor é considerado um sujeito activo 

que utiliza os seus conhecimentos prévios, tanto do mundo quanto da língua, na 

construção do sentido do texto. Ler é muito mais do que um acto mecânico, mas antes 

um acto de raciocínio na construção do sentido e na incorporação de novos 

conhecimentos nos esquemas mentais do leitor. 

A compreensão é a finalidade natural da leitura. Porém pode-se ter uma 

compreensão parcial, pois como qualquer acto de comunicação, o leitor realiza uma 

interpretação determinada do texto que se ajusta mais ou menos à intenção do escritor. 

Cada leitor fará a sua interpretação de acordo com as suas vivências e experiências. 

O propósito da leitura determinará a forma como o leitor abordará o texto e que 

nível de compreensão lhe será exigido. Sabemos que é bem diferente ler para fazer um 

resumo ou responder a um questionário ou, ainda, ler por lazer. 
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1.1. Compreensão Leitora 
 
 

 “ (…) a leitura não é nem uma actividade 
natural, nem de aquisição espontânea e universal. O 
seu domínio exige um ensino directo que não se 
esgota na aprendizagem (…) da tradução da letra-
som, mas que se prolonga e aprofunda ao longo da 
vida do sujeito”. 

 
(Sim-Sim, Duarte e Ferraz, 1997:27) 

 

De acordo com Snow (1998), a competência leitora é um processo simultâneo de 

extracção e construção do significado através de processos interactivos, que implicam o 

leitor com o texto escrito, a mensagem escrita veiculada. O facto de utilizar palavras 

como extrair e construir sublinha a importância e, ao mesmo tempo, a insuficiência do 

texto na compreensão leitora. Poderemos, então, afirmar que se o texto é obra do autor, 

o processo desencadeado pela leitura é uma actividade que corresponde ao leitor que, 

através do seu universo de referência, (re)constrói as significações e sentidos do texto: 

 

 

“Quando uma pessoa sabe ler bem não existem 
fronteiras para ela. Ela pode viajar não apenas para 
outros países mas também no passado, no futuro, no 
mundo cósmico, descobre também o caminho para a 
porção mais íntima da sua alma humana passando a 
conhecer a si mesmo e aos outros.” 

 

(Bamberger, 1988: 29) 

 

No processo de compreensão do texto escrito articulam-se três elementos de acordo 

com o modelo de compreensão textual de Giasson (2000): o leitor, o texto e o contexto. 
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Figura 1: Três elementos intervenientes no processo de leitura (de minha autoria) 

 

 

1.1.1. O Leitor 
 
O leitor, sendo o agente da compreensão, contempla em si as capacidades, as 

habilidades, os saberes e experiências que um determinado indivíduo pode acrescentar 

ao acto da leitura; cabe-lhe a tarefa de abordar o texto, tendo em conta as estruturas 

cognitivas, culturais, linguísticas e afectivas (Sardinha, 2007). Assume-se que o leitor 

deve enfrentar-se à compreensão como constituindo um conjunto, uma súmula de pré-

requisitos entres os quais estão os cognitivos como a atenção, a memória, a destreza na 

análise crítica e a visão para elaborar inferências. O leitor deve ser portador de uma 

determinada bagagem cultural que lhe permitirá relacionar-se com o texto. É, ainda, 

necessário um grau de motivação, ou seja, um propósito para a leitura, um interesse pelo 

conteúdo que se lê e autoconfiança em si mesmo. Van Dijk e Kintsch (1983) distinguem 

entre leitor competente e leitor pouco competente. O primeiro é aquele que consegue 

compreender e interpretar o que lê, é capaz também de sintetizar informação, relacioná-

la e, posteriormente, aplicá-la em novas situações e contextos diferentes. O leitor 

competente é autónomo e proficiente.  

De acordo com Eco (1993), o texto requer movimentos cooperativos, activos e 

conscientes por parte do leitor. Sendo assim, o autor terá de ser pró-activo, no decurso 

do acto de ler, ao processar o texto irá atribuir significados de acordo com as suas 

vivências que lhe permitem activar os seus conhecimentos pré-existentes, estabelecer 
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relações compreensivas e conformes com a nova informação. Este leitor é reflexivo, 

uma vez que monitoriza a aprendizagem, conseguindo interagir com o texto. De acordo 

com Palincsar e Brown (1984), o leitor competente socorre-se de quatro estratégias 

distintas: resume, questiona, clarifica, prediz. Bons leitores usam estratégias diferentes 

enquanto clarificam o significado de palavras e frases; antecipam informação, colocam 

questões, separam informação relevante daquela que é acessória e conseguem pela 

prática continuada fazer comentários avaliativos e metacognitivos. Cabe, portanto, ao 

leitor a tarefa de abordar o texto com as suas estruturas linguísticas, culturais, afectivas 

e cognitivas, respeitando as convenções estabelecidas e obedecendo ao senso comum. 

Este leitor competente à medida que processa o texto atribui-lhe significados e sentidos 

que reflectem o seu passado experiencial. 

Como podemos então activar esta competência leitora que caracteriza os bons 

leitores? Podemos activar conhecimentos relevantes e filtrar conhecimentos menos 

relevantes; utilizar o texto como meio para efectuar ligações significativas ou expandir 

os conhecimentos de base. O leitor competente coordena um conjunto flexível de 

estratégias que, posteriormente, mobiliza para dar resposta a situações diversas de 

leitura, tentando manter o objectivo deste acto – apreender, relacionar, predizer 

significações e sentidos - e ir solucionando os problemas que vão surgindo. Palincsar e 

Brown (1984) identificam seis funções essenciais que caracterizam um leitor eficiente: 

entende que o objectivo da leitura é construir significado; activa os conhecimentos 

prévios relevantes; centra a atenção nas ideias principais do texto; avalia o significado 

construído; verifica as interferências entre o conhecimento prévio e as novas 

informações e supervisiona as funções anteriores para avaliar a compreensão. Outro 

factor a ter em conta na formação de leitores competentes tem a ver com o seu meio. Os 

bons leitores são moldados pelo seu ambiente.  

As capacidades cognitivas, o grau de motivação e o conhecimento básico 

necessários para a compreensão leitora vão sofrer a influência do texto e da actividade 

em que se insere o acto de ler. Assim, estas dimensões que o leitor acrescenta à leitura 

irão modificar-se à medida que esta se desenvolve. Por exemplo, o domínio do léxico 

pode aumentar, a motivação pode adquirir contornos positivos ou negativos dependendo 

do êxito ou fracasso na compreensão, ou até a afinidade que o leitor tem com o tema. 

Os leitores pouco competentes são aqueles que carecem de todos estes requisitos. 

Não diversificam estratégias, não se implicam no acto de ler, não conseguem deduzir, 

inferir, sintetizar ou aplicar conhecimentos prévios. Competência fraca leitora é 
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geradora de fracos leitores e vice-versa. O leitor é actor principal no processo de leitura, 

no acto de (re)construir significação.  

A experiência afectiva e emocional é central na leitura e é a competência leitora 

que permite ao leitor estabelecer um diálogo com o texto, inferindo, comparando, 

antecipando acontecimentos, fazendo relações, interpretando e construindo novos 

conhecimentos. É precisamente desta interacção que provem a conquista do pensamento 

crítico, de um novo olhar, de uma nova perspectiva. O leitor terá como tarefa 

desenvolver o cruzamento de informação contida no texto com saberes acerca do mundo 

empírico e histórico - factual. Esta actividade permite obter respostas pessoais face ao 

texto em análise. De acordo com Azevedo (2006), experimentar uma relação afectiva 

com o texto é ter oportunidade de partilhar as emoções que o mesmo lhe provocou 

assim como horizontes que abriu ou fechou. Poderemos afirmar que ler é um acto livre e 

que um bom leitor só se forma lendo. E tal como refere Manguel (1998) Nós somos 

aquilo que lemos. 

 

 

1.1.2. O Texto 
 
Engloba-se neste ponto qualquer texto impresso ou electrónico, com a sua própria 

idiossincrasia acerca da estrutura, conteúdos explícitos e implícitos. As características 

do texto têm uma influência decisiva na compreensão. Não basta extrair o significado. 

O leitor constrói diferentes representações ao longo da leitura que incidem na 

compreensão. Tais representações incluem a estrutura superficial do texto, ou seja, o 

significado literal das orações que o conformam, o texto base, isto é, as ideias principais 

que recolhem o significado e os modelos metais contidos no texto. A dificuldade ou 

facilidade de um texto não depende exclusivamente das características inerentes ao 

mesmo. A relação entre o texto e os saberes e destrezas do leitor, assim como a 

actividade em que se vê implicado, desempenham um papel importante quando se 

determina a complexidade do mesmo. Factores como o conteúdo interagem com o 

conhecimento e amplitude de léxico que o leitor possa deter, a estrutura sintáctica, o 

estilo do discurso ou género do texto. A conjugação destes factores modula a 

dificuldade ou facilidade para a compreensão. 

Diferentes tipos de texto requerem processos e estratégias diversas, como refere 

Sardinha (2000). Existem três paradigmas sobre o texto literário. O mais antigo defende 
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que os sentidos do texto se explicavam pela biografia do autor. A obra era o reflexo da 

sua vida. A tarefa do leitor seria descobrir o sentido que o autor teria querido construir.  

Com o estruturalismo dá-se o afastamento do autor e o texto passou a ocupar lugar 

de destaque. O texto continha em si mesmo todos os sentidos e os próprios princípios 

explicativos. Compreender o texto era analisar as estruturas, as personagens, os 

acontecimentos.  

Num terceiro paradigma, o actual, ganha mais importância a recepção do texto 

feita pelo leitor. A significação não existe por si, mas apenas ganha existência quando 

reconstruída pelo leitor. O leitor passa a ser activo na interpretação do texto, trazendo a 

sua contribuição, usando as suas experiências, o seu saber para seleccionar imagens e 

sentimentos que permitem formatar o texto, enquanto este proporciona ao leitor novas 

experiências. 

O sentido do texto resulta da interacção do leitor com o texto. O significado de um 

texto é actualizado por cada leitor no acto de ler. O Texto é a unidade linguística 

comunicativa fundamental, produto da actividade verbal humana, que possui sempre um 

carácter social: está caracterizado pelo seu estrato semântico e comunicativo, assim 

como pela sua coerência profunda e superficial, devida à intenção comunicativa do 

sujeito de criar um texto íntegro, e à sua estruturação mediante dois conjuntos de regras: 

as próprias do nível textual e as do sistema da língua. 

Um texto não é um aglomerado de frases; o significado das suas partes resulta das 

correlações que elas mantêm entre si. Uma leitura não pode basear-se em fragmentos 

isolados do texto. O texto tem coerência de sentido e o sentido de qualquer texto é dado 

pelo contexto. Se não levarmos em conta as relações entre as partes do texto, corremos 

o risco de lhe atribuir um sentido oposto àquele que efectivamente tem. 

Também é interessante verificar que todo o texto tem um carácter histórico, não 

no sentido de narrar factos históricos, mas no de revelar as concepções e a cultura de um 

grupo social numa determinada época. 
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1.1.3. O Contexto 
 
A sala de aula é o primeiro contexto que nos ocorre quando reflectimos sobre a 

dimensão da leitura. As crianças chegam à Escola com uma bagagem de capacidades e 

ideias sobre a leitura, modeladas e determinadas pelo ambiente que têm em casa e pelos 

seus pares. Na aquisição de pré-requisitos para a leitura têm um papel relevante as 

interacções com adultos. Assim, o contexto sociocultural influencia bastante nesta tarefa 

através de cinco vias: a identidade dos intervenientes no processo de leitura; o modelo 

em que se define e realiza a actividade; a planificação temporal; o espaço onde ocorre a 

actividade e a motivação para actividade.  

Giasson (2000) propõe três modelos de contexto: o psicológico que se centra nas 

condições contextuais de cada leitor, no interesse, a motivação e intenção que este tem 

pela leitura; o social que remete para leituras em determinados espaços e, por último, o 

contexto físico que tem em conta as condições materiais, físicas em que ocorre o 

processo de leitura; contempla a qualidade de reprodução dos textos, a temperatura ou a 

intensidade do ruído. Outro aspecto a ter em conta no contexto em que se insere o acto 

de ler, segundo Manguel (1998), tem a ver com a postura do corpo, do conforto físico 

que pode usufruir o leitor aquando do momento da leitura. O contexto engloba todas as 

condições nas quais o leitor interage com o texto (Sardinha, 2005). Os efeitos do factor 

contexto, isto é, os recursos económicos, a classe social entre outros reflectem-se na 

linguagem, na apreensão da realidade, na resolução dos problemas. 

O contexto resulta na relação entre o texto e a situação em que este ocorre. É o 

conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem - lugar e tempo, cultura do 

emissor e do receptor, etc. - e que permitem a sua correcta compreensão.  

Bronislaw Malinowski (Halliday and Hasan, 1989) advogou uma importante 

teoria acerca do contexto de uso. Ele precisou de um termo que expressasse todo um 

ambiente onde seria analisado, incluindo o ambiente verbal e a situação na qual o texto 

fosse falado. Sendo assim, com algumas apologias, criou o termo context of situation. 

Pelo contexto de uso, entendemos o ambiente onde o texto se realiza. Ainda assim, 

Malinowski precisou de outro tipo de contexto que desse conta não só do que estava a 

acontecer mas também de aspectos culturais envolvidos: o contexto cultural. Para ele, 

esses dois tipos de contexto são fundamentais para se compreender um texto. 

Influenciado pela noção de contexto de uso de Malinowski, J. R. Firth criou sua 

própria teoria linguística. Para ele, o conceito do autor somente se adequava a textos 
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específicos. Precisava-se de uma descrição de contexto de uso que abordasse diferentes 

textos como parte de uma ampla teoria linguística. Dessa maneira, os elementos 

envolvidos são: os participantes, a acção dos participantes, características da situação e 

efeitos da acção verbal. 

Mais tarde, o antropólogo americano Dell Hymes propôs outros elementos que 

também descrevessem o contexto de uso: a forma e conteúdo da mensagem, o cenário, 

os participantes, o efeito da comunicação, o meio, o género e as normas de interacção.  

Para Halliday (1989), o sucesso na comunicação pode ser explicado pela previsão 

inconsciente, ou seja, quase nunca é surpresa o que queremos dizer em determinadas 

situações. Essas previsões são feitas a partir do contexto de uso. Halliday propôs que a 

análise do contexto de uso fosse feita a partir de três componentes, correspondendo a 

três metafunções: a primeira, domínio do discurso que se refere-se ao que está a 

acontecer, à natureza da acção social, a segunda, relações do discurso de acordo com a 

natureza dos participantes envolvidos na interacção, e por último, o modo do discurso 

relativo às funções particulares que são determinadas pela língua na situação observada. 

Sendo assim, o contexto de uso é definido pelo ambiente imediato em que 

determinado texto está a ser produzido. Este conceito é usado para explicar por que 

certos textos são ditos ou escritos em ocasiões particulares e por que outros não o 

podem ser. Temos então um Contexto imediato ou elementos que seguem ou precedem 

o texto imediatamente, incluindo as circunstâncias que o motivam e um Contexto 

situacional – trata-se do contexto estabelecido pelos elementos fora do texto que lhe dão 

possibilidades de maior entendimento. 

 

 

1.2. Avaliação da Compreensão Leitora 

 

A leitura tem sempre uma finalidade, um propósito, não surge no vazio. O 

objectivo do leitor, prévio à leitura, pode ser imposto ou por puro prazer. Este propósito 

está influenciado por variáveis motivacionais como podem ser o interesse ou o 

conhecimento prévio de determinado assunto. O objectivo final da leitura pode variar ao 

longo dessa actividade. É possível que o leitor no decurso da leitura encontre novas 

perguntas sobre o tema que podem deixar a tarefa de compreensão incompleta, ou 

ainda, se gere um conflito entre os motivos extremamente impostos e a motivação 

intrínseca que origine a não activação de todos os pressupostos para a compreensão. 
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Podemos afirmar que a motivação resulta num fio condutor em todo o processo de 

leitura. Para além da descodificação, o leitor terá de processar o texto a um nível 

superior, linguística e semanticamente, regulando o processo de compreensão. A leitura 

abarca objectivos, processos e consequências. 

O acto de ler constitui, no processo educativo, um elemento básico e essencial 

para o desenvolvimento das aprendizagens do aluno, pois é através dele que o discente 

adquire conhecimentos. Ler é mais do que descodificar, decifrar o significado das 

palavras ou identificar e delimitar, é um processo contínuo que dura toda a vida e se 

desenvolve de acordo com os distintos tipos de texto. O manuseamento adequado de 

textos de maior complexidade implica a aprendizagem de novas habilidades de leitura.  

A leitura resulta numa actividade altamente complexa, que envolve a interacção 

de diversos factores. A descodificação e a compreensão literal podem considerar-se 

como sendo os níveis mais baixos dentro da hierarquia desses distintos factores que 

teria como nível mais alto a interpretação global.  

A descodificação assenta na compreensão e reconhecimento de padrões que se 

fixam em dois processos o fonológico (que consiste na habilidade de usar o 

conhecimento das correspondências letra-som para identificar palavras não-familiares) e 

o ortográfico (que assenta no processamento visual de padrões ou representações 

ortográficas que permite a automatização no reconhecimento de palavras e expansão do 

léxico). Na leitura, podemos identificar duas fases, uma, a primeira, que deverá incidir 

nos mecanismos de descodificação das representações gráficas e uma outra, a segunda, 

que deve assumir maior importância na extracção do significado do texto: a 

compreensão. Araújo (2007) refere que o que permite o acesso à compreensão é a 

automatização do processo de descodificação. 

Analisando a descodificação podemos subdividi-la em níveis de actuação como o 

nível lexical que corresponde à leitura de palavras, identificação de léxico; em sub-

lexical correspondendo à leitura de unidades menores, como a sílaba; ou ainda em nível 

da frase, englobando a leitura de orações e, por último, em nível textual, que inclui a 

leitura do texto como um todo coeso e uniforme. 

Em relação à compreensão poderemos ter dois tipos: a literal que remete para 

informação explícita no texto e não requer um juízo crítico por parte do leitor e, por 

outro lado, temos a compreensão inferencial que se apoia na capacidade de dedução 

lógica do leitor, dos seus conhecimentos e da sua capacidade para integrar e avaliar a 
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informação de forma a apreender o sentido global do texto. Na leitura verificamos a 

existência de processos cognitivos envolvidos. 

Durante muito tempo, o ensino da leitura construiu-se através dos modelos 

estruturalistas. As actividades eram concentradas em exercícios de estimulação sensorial 

(percepção visual ou auditiva). A aprendizagem da leitura era feita de forma modular, 

parcelar ignorando a totalidade que constitui o texto. Assim temos a constatação de três 

modelos, o primeiro privilegiou o texto ou sequências ascendentes; de unidades 

menores para maiores (bottom-up); o segundo deu maior ênfase a modelos centrados no 

leitor ou descendentes, de unidades maiores para menores (top-down) e um terceiro que 

remete para a valorização dos processos de interacção permanente entre sujeito e texto. 

No processo bottom-up (ascendente), o leitor centra-se nos dados escritos, isto é, 

parte das letras para as palavras e depois para as frases. Esse processo vai do mais 

simples para o mais complexo, de unidades menores para unidades maiores, juntam-se 

partes para visualizar o todo. Esse é o modelo tradicional de alfabetização: ensina-se 

primeiro a correspondência som/grafema, depois a palavra, depois o significado. O 

leitor que utiliza esse processo, normalmente faz poucas inferências, pois não lê as 

entrelinhas, mas presta atenção a detalhes, como erros de ortografia, por isso é mais 

lento. Este é um modelo estruturalista por excelência. 

A abordagem linguístico-cognitiva na leitura é feita em níveis seriais. Não há 

interacção entre os níveis, a influência é apenas linear, de baixo para cima. Esta é uma 

concepção modular. Este modelo preconizado por Gough (1972) defende que os sinais 

gráficos pré-categoriais são registados iconicamente de forma célere através de um 

dispositivo que reconhece os padrões que lhe são familiares. 

No modelo top-down (descendente), enfatizam-se aspectos construtivos. O leitor 

parte do seu conhecimento prévio, tanto do mundo quanto da língua, para fazer a leitura. 

O input visual apenas activa o conhecimento que o leitor já possui, assim, utiliza as 

pistas deixadas no texto pelo autor para construir o significado do texto. A sua leitura 

baseia-se em previsões, por isso é mais rápida e fluente. Como parte do todo, esse leitor 

tem mais facilidade para separar ideias principais de ideias secundárias. Esse é um 

modelo cognitivista. Rumelhart (1977) e Kintsch (1974) sublinham a importância deste 

modelo para o enriquecimento dos sentidos nas práticas de leitura. Goodman (1994) e 

Smith (1990) afirmam que os bons leitores usam os seus conhecimentos sintácticos e 

semânticos para antecipar a informação, formular hipóteses e predições.  
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A concepção interactiva, em contrapartida, defende que a leitura não se dá de 

níveis menores para maiores, mas há uma intercomunicação entre os níveis, 

verificando-se a influência de ambos. Essa visão surgiu a partir de diversos estudos de 

leitura que evidenciavam a influência do conhecimento prévio sobre o desempenho do 

leitor. Sobre o rótulo de concepção interactiva, encontramos os mais diversos pontos de 

vista, os quais se diferenciam quanto à maior ou menor maior ou menor importância que 

é dada ao papel da informação visual ou da informação não-visual durante a leitura. 

Assim, consideram-se interactivas, tanto a visão de Goodman, que destaca o papel do 

conhecimento prévio, ou seja, centra-se sobre o processamento descendente, ou top-

down, como a visão de Kintsch, que dá relevância ao papel da estrutura textual, ou seja, 

estuda o aspecto ascendente da leitura, ou bottom-up.  

Podemos ter um leitor competente que utiliza os dois processos conscientemente, 

isto é, controla o seu comportamento. De acordo com o tipo de texto, este leitor escolhe 

o modelo mais adequado. Para textos cujos temas lhes são familiares e, portanto a 

leitura é fácil, recorre ao processo top-down. Para textos cujo tema é desconhecido, mais 

difícil de se fazer previsões, selecciona o bottom-up. Assim, percebe-se que o processo 

de leitura não é igual para todos, nem é igual para o mesmo leitor em diversas situações. 

Sabemos que a mensagem verbal nunca oferece o total da informação, mas o emissor 

constrói-o simplesmente com a informação que julga necessária para que o receptor o 

entenda, supondo que há muitas coisas que não é preciso explicitar, estão implícitas: são 

os espaços em branco que cabe ao leitor preencher. 

Deste modo, durante a leitura de uma mensagem escrita, o leitor deve raciocinar e 

inferir de forma contínua, ou seja, deve captar uma grande quantidade de significados 

que não aparecem directamente no texto, mas que são dedutíveis: informações que se 

pressupõem, relações implícitas entre os elementos do texto. Ler é muito mais que um 

acto instituído, é um acto de raciocínio na construção do sentido e na incorporação de 

novos conhecimentos. Assim, a compreensão leitora é o resultado de uma actividade 

complexa na qual o leitor deve realizar muitas operações e recorrer a muitos tipos de 

conhecimentos. Os tipos de processamento da leitura podem seguir uma direcção ou 

outra (top-down ou bottom-up) dependendo do conteúdo, do tipo de texto lido e da 

finalidade da leitura. 

Van Dijk (1983) indica que a leitura atravessa diferentes fases na compreensão do 

texto. Num primeiro momento, o indivíduo adquire a habilidade de compreender 

palavras e frases, ou seja, microestruturas, utilizando a capacidade associativa da 
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memória semântica que o habilita a descodificar e a estabelecer as relações lexicais e 

sintácticas. Posteriormente, quando a capacidade inferencial já se desenvolveu, passa a 

relacionar as microestruturas, organizando-as em macroestruturas.  

As habilidades metacognitivas para a leitura como planeamento deliberado de 

estratégias são a definição e a finalidade da leitura; identificação de uma hierarquia 

entre os segmentos do texto; concentração da atenção naqueles segmentos que exigem 

mais; monitorização da qualidade da leitura; auto-regulamentação do nível de 

concentração. Através do treino, todos esses processos são rapidamente executados pelo 

leitor eficiente, e, na maioria dos casos, sem que se aperceba deles, ocorrem 

inconscientemente. Duas variáveis parecem, todavia, ser importantes para delimitar as 

actividades cognitivas e metacognitivas na leitura: o grau de consciência envolvido no 

processamento da leitura e a activação do conhecimento prévio, como já foi referido.  

 

 

1.2.1. Hábitos e Estratégias de Leitura 
 

Os alunos de LE desenvolvem hábitos de leitura assim como capacidades entre as 

quais a selectiva para captar a mensagem e se fixarem no que realmente importa, na 

informação essencial. Quando se lê um jornal, por exemplo, existe uma série de 

palavras-chave que chamam ou sustêm a atenção, ou uma determinada estrutura do 

conteúdo que agiliza a apreensão global dos elementos significativos. Estes hábitos e 

estratégias são transportáveis para a LE ainda que, de início, esta prática leve mais 

tempo; a insistência e prática continuada podem reverter este processo tornando-o mais 

eficaz e célere. As estratégias que se põem em curso perante as dificuldades na 

compreensão leitora não são específicas da LE nem da actividade da leitura: inferir o 

significado de uma palavra desconhecida a partir do seu contexto, ou preencher uma 

lacuna na compreensão ao longo de uma narrativa é o que fazemos também na nossa 

língua materna. As possibilidades de combinação sintáctico-semântica num contexto 

mais global, levam-nos a deduzir, sem muito risco, o significado aproximado daquilo 

que não conhecemos. Formular hipóteses sobre o que se está a ler, predizer, confirmar, 

reestruturar essas hipóteses é um mecanismo quase inconsciente em toda a 

comunicação, em toda a aprendizagem, em todo o processo de leitura e quanto mais 

familiarizado se está com o conteúdo e o género ou o tipo de texto que se está a ler, 

mais fácil se torna esta actividade. 
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O leitor pode também não possuir estas estratégias e hábitos na sua língua e, 

consequentemente, poderá bloquear quando se enfrenta a textos de outras línguas não 

maternas. A actividade didáctica será então desenvolve-las ou torná-las conscientes e 

potenciar assim o seu uso. Isto implica promover no discente uma atitude activa para 

resolver por si mesmo os problemas e, por parte do professor, deverá haver a 

preocupação em sugerir diferentes estratégias e dominar a sua tendência para explicar 

tudo. 

 

 

1.3. Ensino de Língua Estrangeira (LE) 
 
Língua Materna (LM) ou língua nativa é a primeira língua que uma criança 

aprende. Em certos casos, quando a criança é educada por pais, ou outras pessoas que 

falem línguas diferentes, é possível adquirir o domínio de duas LE para classificar a 

aprendizagem e o uso em espaços onde esta língua não tem qualquer estatuto 

sociopolítico (Leiria, 2004). L2 é qualquer língua aprendida depois da Língua Materna 

(L1), em contrapartida, LS - deve ser aplicado - para classificar a aprendizagem e o uso 

de uma Língua não-nativa dentro das fronteiras territoriais em que ela tem uma função 

reconhecida. 

Ensinar uma Língua Estrangeira implica apresentar uma forma original de pensar 

e avaliar o contexto, o mundo que um estudante dessa língua deverá reconhecer como 

sendo de outro, como sendo diferente da sua. Uma abordagem intercultural do ensino de 

LE admite a existência de um conjunto de valores, crenças e objectivos partilhados 

pelas diversas comunidades humanas que se organizam em diferentes línguas e se 

manifestam em diferentes comportamentos. É prática habitual leitores não nativos 

transportarem a sua estrutura cultural para o texto que estão a ler. A tarefa de ensinar 

cultura tem como objectivo facilitar o encontro entre sujeitos culturalmente distintos. 

O ensino/aprendizagem de LE não se deve fazer separadamente do ensino de 

cultura. A aquisição da competência intercultural poderá ser encarada como 

mobilizadora dos cinco sentidos para a aprendizagem. Ao estabelecer contacto com o 

outro do texto, os estudantes podem recorrer a múltiplos textos, materiais e objectos ou 

representações dos mesmos. Deste modo, estamos a promover o desenvolvimento de 

competência intercultural recorrendo a variados estilos de aprendizagem. 
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A perspectiva comunicativa cujo propósito fundamental é estabelecer 

comunicação na língua que se está a estudar baseia-se nas necessidades pessoais de 

comunicação de cada um. Contudo o ensino de uma LE nem sempre teve a mesma 

focalização. 

Se recuarmos às origens, verificamos que em Roma o ensino do Grego nos liceus 

tinha uma focalização baseada na memorização que não respondia às necessidades reais 

de comunicação mas sim recorria à tradução para se apropriar do conhecimento dos 

textos helénicos. Na Idade Média o domínio da Fé conspirou contra o conhecimento de 

novas línguas. Nos mosteiros só se ensinava Latim com o fim de traduzir textos antigos 

e realizar serviços religiosos, logo a focalização continuava a ter uma forte tendência 

memorística. 

Avançada já a etapa Feudal e nos primórdios do Capitalismo, o comércio afirma-

se como uma actividade económica fundamental, logo o estudo de outras línguas além 

do Latim é importante para estabelecer relações comerciais e interpessoais. Convém 

ressaltar a figura de Comenio (1592-1670) pioneiro na Pedagogia e Didáctica. Entre as 

suas obras, destacam-se Janua linguarum reserata e Didáctica magna. 

O século XIX marca a pauta no ensino das línguas estrangeiras pois a partir daqui 

começa a organizar-se metodologicamente o seu estudo. É neste século que a 

Linguística é considerada ciência. A metodologia do ensino de línguas encaminha-se 

para o desenvolvimento de destrezas operativas como a escrita ou a tradução. Esta 

tradição passa para o século XX até ao período da Pós-Guerra com o aparecimento dos 

programas formais de Fries e Lado, que podem considerar-se estruturais ou gramaticais 

devido ao pendor gramatical. Centram-se na natureza sistemática e conforme as regras 

dando prioridade a aspectos fonológicos, gramaticais, léxicos e morfológicos da língua. 

A correcção linguística era o principal aspecto a ter em conta sendo que a produção de 

textos escritos e orais supunha um conjunto de habilidades auditivas e leitoras 

subordinadas à escrita e à fala. 

Apesar do predomínio de aspectos gramaticais começam a ponderar-se novos 

conceitos no ensino das línguas. Uma nova perspectiva, a comunicativa, começa a 

surgir a partir da discussão que suscita o aparecimento de novos conceitos introduzidos 

na linguística por Noam Chomsky: competência e actuação. Sendo que competência se 

refere ao conhecimento da gramática da língua e a actuação, por sua vez, ao uso 

concreto da mesma. Nesta nova abordagem têm relevante importância os aspectos 

psicológicos implícitos na compreensão e produção de um discurso (memória, 
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capacidade de análise, etc.). Para Chomsky a competência equivale à gramática e tem 

que ver com regras linguísticas que podem gerar frases gramaticalmente correctas e a 

actuação, por sua vez, centra-se na acepção de ditas frases no discurso. 

Hymes, Campbell e Wales defendem que esta teoria não considera a adequação do 

enunciado ao contexto situacional. Para Campbell e Wales o mais importante não é 

produzir frases gramaticalmente correctas mas sim que estas sejam adequadas ao 

contexto em que são integradas. Tanto Hymes como Campbell e Wales propõem uma 

noção de competência mais alargada, a de competência comunicativa, que inclui não só 

o conhecimento das regras gramaticais mas também a competência contextual ou 

sociolinguística que não é mais do que o uso da língua em contexto social. 

Canale e Swain apresentam quatro perspectivas relacionadas com o enfoque 

comunicativo: a competência comunicativa que tem como objectivo primordial facilitar 

a integração da competência gramatical, competência sociolinguística e das estratégias 

de comunicação. Sendo que a competência comunicativa deve ter em conta as 

necessidades de comunicação do aprendente e consequentemente dar resposta às 

mesmas. Importante também é o facto de o aprendiz de LE poder contactar e interactuar 

com falantes nativos, isto é; responder e experienciar situações reais de comunicação. 

O objectivo primordial do programa do ensino de LE com orientação 

comunicativa deve ser o de proporcionar aos alunos informação, prática e experiência 

necessárias para colmatar as necessidades de comunicação no idioma em questão. 

A focalização comunicativa supõe uma integração mais natural perante o 

conhecimento/aquisição da cultura, ao mesmo tempo que gera uma maior motivação por 

parte do aprendente uma vez que inclui o emprego do conhecimento adquirido em 

situações reais de comunicação. 

 

 

 

1.3.1. Ler em Língua não Materna 
 

Numa LE, neste caso o Espanhol, a activação de esquemas que permitem a 

aquisição do significado do texto não é uma estratégia cognitiva automática, visto que 

depende do conhecimento linguístico do leitor. Este tem necessidade de procurar, no 

texto, pistas verbais ou não para ajudá-lo a compensar a falta de conhecimentos na 

língua e tentar, assim, formar uma rede de associações entre o que é dito textualmente e 
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o que é subentendido, mas que se torna fulcral para a compreensão do texto como um 

todo. Para ler na LM é fundamental desenvolver a competência linguística e a 

competência leitora. Esta está formada pelo saber e pelo saber fazer, ou de outra forma, 

podemos afirmar que se constitui pelos conhecimentos e estratégias que se podem 

definir desta forma: conhecimentos pré-existentes e experiência sociocultural e 

estratégias pessoais de leitura e aprendizagem. A competência discursiva na LM e na L2 

verifica-se na familiaridade com o género e tipo de texto; o reconhecimento da 

estrutura; a capacidade de reconstruir o sentido à medida que se progride na leitura e na 

apropriação de elementos linguísticos coesos que permitam o avanço no discurso. 

 

 

1.3.1.1.Conhecimentos Prévios e Experiência Sociocultural 
 
O processo activa-se mediante a necessidade, a curiosidade ou o desejo pessoal de 

ler: preparar uma aula, estar informado sobre um conflito internacional ou fazer uma 

pesquisa para uma visita de estudo requerem um determinado procedimento. 

Normalmente esta necessidade, curiosidade, ou desejo formam parte do universo de 

referências socioculturais. Assim, ao procurar a informação correspondente não se parte 

de zero, mas antes é-se detentor de uma bagagem cultural ampla, ou pelo menos, 

deveria ser assim. Essas referências facilitam e, simultaneamente, fazem com que seja 

possível a captação da mensagem numa LE que ainda não se domina. Pode até 

entender-se que um gestor consiga compreender melhor um artigo na sua área na LE do 

que entender um artigo sobre a História da Língua em LM. Os pressupostos conhecem-

se; os conceitos são familiares; as hipóteses que se colocam ao longo da leitura têm 

apoio prévio e o léxico utilizado tem raízes comuns. Contudo, os textos que abordamos 

nas aulas nem sempre respondem a essa necessidade e a esse mundo de referências 

pessoais e variadas dos alunos. É necessário, portanto, uma adequação individualizada e 

colectiva na escolha do que se lê. De qualquer forma, perante o texto eleito e como fase 

prévia pode-se, em comum, expor os conhecimentos sobre o tema e enriquecer a falta 

ou escassez de referências pessoais. 

Vygotsky (1994) acredita que se o indivíduo não entrar em contacto com um 

determinado ambiente, então a aprendizagem não se verifica. É impossível pensar o 

indivíduo fora da sua cultura, pois a sociedade é, como todas as organizações, um 

sistema de interacções nas quais cada indivíduo constitui um pequeno sector, biológico 
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e social. Também considera que o grupo de referência é um factor muito importante, são 

as interacções no grupo que encorajam o indivíduo a fazer coisas novas e enfrentar 

desafios. 

 O conhecimento da sociedade e da cultura das comunidades onde a língua é 

falada é um dos aspectos do conhecimento do mundo. É, no entanto, suficientemente 

importante para merecer uma atenção especial, uma vez que, ao contrário de muitos 

outros aspectos do conhecimento, parece provável que este conhecimento fique fora da 

experiência prévia do aprendente e seja distorcido por estereótipos. 

Os utilizadores do QECR podem querer considerar e, sempre que seja apropriado, 

explicitar em relação ao aprendente que conhecimentos do mundo se espera que tenha 

ou se exija que tenha, ou ainda, que conhecimentos do mundo, principalmente sobre o 

país onde a língua é falada, necessitará ele de ter ou quando estará preparado para os 

adquirir durante a aprendizagem da língua. 

 A linguagem corporal, o conhecimento das convenções que regem os 

comportamentos deste tipo constitui a competência sociocultural do 

utilizador/aprendente. As convenções sociais, por exemplo no que respeita à 

hospitalidade (dar e receber); os comportamentos rituais em distintas áreas não devem 

ser descurados e devem ser abordados nas aulas. 

 

 

1.3.1.2. A consciência Intercultural 
 

O conhecimento, a consciência e a compreensão da relação (semelhanças e 

diferenças distintivas) entre “o mundo de onde se vem” e “o mundo da comunidade -

alvo” produzem uma tomada de consciência intercultural. É importante sublinhar que a 

tomada de consciência intercultural inclui a consciência da diversidade regional e social 

dos dois mundos. É enriquecida, também, pela consciência de que existe uma grande 

variedade de culturas para além das que são veiculadas pelas L1 e L2 do aprendente. 

Esta consciência alargada ajuda a colocar ambas as culturas em contexto. Para além do 

conhecimento objectivo, a consciência intercultural engloba uma consciência do modo 

como cada comunidade aparece na perspectiva do outro, muitas vezes na forma de 

estereótipos nacionais (Alves, 2001) 

Desenvolvendo competência de aprendizagem os aprendentes observam e 

participam em novas experiências e incorporam o conhecimento novo nos 
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conhecimentos anteriores, modificando estes últimos onde for necessário. As 

capacidades para aprender uma língua desenvolvem-se ao longo da experiência da 

aprendizagem. Essas capacidades permitem ao aprendente lidar de forma mais eficaz e 

independente com os desafios da aprendizagem de uma língua, observar as opções 

existentes e fazer melhor uso das oportunidades. A capacidade de aprendizagem tem 

várias componentes: a consciência da língua e da comunicação; as capacidades 

fonéticas e as capacidades de estudo (Alves, 2001). 

 

 

1.4. Proficiência Linguística  
 
A especificidade do uso futuro da língua deve ser considerada ao utilizar-se o 

termo proficiência. Ao identificarmos alguém como proficiente numa LE, devemos 

questionar-nos proficiente para quê? Para estudar nesse país, para ler textos nessa 

língua, para trabalhar nesse país, por curiosidade, etc. 

Existe falta de consenso quanto à definição de proficiência. Começou por ter um 

maior destaque com Hymes (1972) que propõe a denominação de competência 

comunicativa para o conhecimento consciente e para um conjunto de habilidades para o 

uso da língua. Neste aspecto, Hymes ultrapassa a distinção de Chomsky entre 

competência e desempenho linguísticos, pois para ele existem regras de uso [da língua] 

sem os quais as regras de gramática seriam inúteis., 84 VOL. XI, N° 09 

No entanto, o conceito de competência comunicativa não foi, na altura, 

suficientemente desenvolvido no que se refere ao seu marco teórico. Para suprir esta 

lacuna, outros modelos surgiram e o mais difundido foi o de Canale e Swain (1980), 

mais tarde, aperfeiçoado por Canale (1983), que possui determinadas competências 

subjacentes como a competência gramatical que consiste no conhecimento e domínio 

das regras de uma língua e a habilidade para utilizá-las. Na competência sociolinguística 

relativa à produção e compreensão das expressões nos diversos contextos, conhecendo 

as regras sociais que norteiam o uso da língua e tendo em conta a situação dos 

participantes, as intenções, as normas do intercâmbio linguístico daquela comunidade, 

etc. Outra competência, a discursiva que trata, especificamente, dos géneros textuais 

que são correntes num grupo social e a habilidade de manipulá-los para combinar as 

formas gramaticais e os seus significados. E por último, a competência estratégica que 

consiste na habilidade de, intencionalmente, modificar a forma da linguagem que 
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utilizamos para suprir deficiências na comunicação devidas a limitações de 

comunicação ou aumentar a eficácia da comunicação. 

Se, a partir de Hymes, a competência passa a ter um valor mais do que gramatical, 

a partir dos Estudos da Enunciação e na Semiolinguística surge a importância dos 

sujeitos no acto de linguagem. Para a Semiolinguística um acto de linguagem não é a 

soma das competências para a linguagem de duas pessoas ou mais pessoas, mas antes o 

que cada encontro constitui como um evento único em que as competências para a 

linguagem se somam, se complementam e se adaptam umas às outras. É possível captar, 

da evolução do conceito de proficiência linguística, a existência de ênfases em aspectos 

diferenciados das competências para a linguagem.  

Inicialmente, com Chomsky (1965), a incidência foi na estrutura interna da 

gramática; de seguida, com Hymes (1972), Canale e Swain (1980) e Canale (1983) 

abre-se a possibilidade de considerar o uso e a situação contextual e, por fim, com 

Charaudeau (1984) o sujeito da linguagem, antes não contemplado, é considerado no 

modelo. 

No QECR entende-se por proficiência linguística uma competência geral, 

analisável em competências parciais, que habilita os indivíduos a participar activamente 

utilizando a língua nas suas interacções sociais. Dentro desta perspectiva a língua não é 

concebível fora dos contextos de uso. Ou seja, as competências linguísticas estão 

intrinsecamente ligadas ao uso.  

Assim, a caracterização da proficiência linguística deve basear-se numa descrição 

dos usos da língua por um lado e nas competências gerais e comunicativas em língua 

que habilitam os falantes para usar a língua nos seus universos de acção, por outro. 

 

 

1.4.1. Competência Comunicativa 
 

Um dos motivos da confusão na definição do termo foi a tentativa de diversos 

autores em adaptar o conceito de competência aos seus próprios propósitos ou ao campo 

de actuação, afastando-se da definição clássica proposta por Chomsky (1965), segundo 

a qual competência significa conhecimento da língua, isto é, das suas estruturas e regras, 

e desempenho real da língua em situações concretas, numa construção marcadamente 

dicotómica, sem qualquer preocupação com a função social da língua. 



27 
 

Antropólogo de formação, Hymes (1979) foi o primeiro a incorporar a dimensão 

social ao conceito de competência. Ao acrescentar comunicativo ao termo competência, 

demonstrou claramente estar preocupado com o uso da língua. Assim, para Hymes, não 

é suficiente que o indivíduo saiba e use a fonologia, a sintaxe e o léxico da língua para 

caracterizá-lo como competente em termos comunicativos. É preciso que, além disso, 

esse indivíduo saiba e use as regras do discurso específico da comunidade na qual se 

insere. O indivíduo demonstra possuir competência se sabe quando deve falar, quando 

não deve falar, e a quem deve dirigir-se e de que forma.  

Deve-se a Hymes (1978), igualmente, a ampliação do conceito de competência 

para incluir a ideia de capacidade para usar, unindo desta forma as noções de 

competência e desempenho que estavam bem diferenciadas na dicotomia proposta por 

Chomsky em 1965.  

A partir de Hymes, e aparentemente inspirados por ele, vários autores enfrentaram 

a difícil tarefa de propor, tentar definir o conceito de competência comunicativa. 

Cumpre, portanto, resumir o entendimento de alguns desses autores como Savignon 

(1972), que procura dar um cunho menos teórico, mais pedagógico e mais aplicado ao 

termo, salienta que a competência comunicativa de um falante está condicionada pelo 

conhecimento de um amplo vocabulário, de vários itens sintácticos e de aspectos 

paralinguísticos e sinestésicos da língua-alvo. Somente, assim, um falante é capaz de 

actuar com sucesso num contexto eminentemente comunicativo. 

Canale e Swain (1980) propõem uma descrição para os diferentes tipos de 

competência. O modelo destes autores, com a revisão levada a cabo por Canale (1983), 

representou um grande avanço, dominando a área de avaliação de ensino/aprendizagem 

de L2/LE. Para Canale e Swain, os alunos só adquiririam competência comunicativa se 

ficassem expostos, de maneira uniforme, a essas quatro formas de competência 

anteriormente referidas (competência gramatical; sociolinguística; discursiva e 

estratégica). O objectivo desses dois autores era o de transformar o conceito de Hymes, 

de natureza essencialmente teórica, em unidades pedagogicamente manipuláveis, que 

poderiam servir de base para uma boa prática na sala de aula. 

A noção de desempenho contida no conceito de Hymes através da expressão 

capacidade para usar não aparece no modelo de competência comunicativa proposto 

por Canale e Swain. A capacidade para usar de Hymes corresponde ao que estes 

autores chamam de desempenho comunicativo, traduzido na realização e interacção das 

competências mencionadas no seu modelo, na produção e compreensão dos enunciados. 
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Halliday (1973) acrescenta a noção de funções da linguagem, preocupado que 

estava com o contexto da situação. Já Widdowson (1978) faz a distinção entre regras 

gramaticais (“usage”) e uso (“use”), chamando a atenção para o facto de que tanto 

regras gramaticais (“usage”) como habilidade de comunicação (“use”) têm que estar em 

constante associação para que se desenvolvam as habilidades de interpretação 

subjacentes. 

Um outro ponto a complicar a compreensão do conceito de competência 

comunicativa foi a confusão que se estabeleceu com a noção de proficiência. Stern 

(1987), em contexto de ensino/aprendizagem de línguas, identifica competência como 

proficiência ao assinalar que “entre diferentes aprendizagens, em diferentes estágios de 

aprendizagem de L2/LE, a competência ou proficiência vai do zero à “proficiência do 

nativo”. Para ele, competência é um conceito dinâmico e não estático, o que difere de 

alguns autores que acompanharam Chomsky mantendo a dicotomia clássica entre 

competência e desempenho. 

Uma interessante observação no sentido de desfazer a confusão é a de Taylor 

(1988) que salienta que toda a controvérsia relacionada com a definição de competência 

comunicativa advém do facto de os linguistas aplicados confundirem estado com 

processo. Para esse autor, Stern está claramente a ligar competência a uso da língua e a 

confundir estado e processo e, dessa maneira, torna o conceito de competência ainda 

mais controverso e distante daquele proposto por Chomsky. Para Taylor, competência é 

um conceito estático. Como o ensino/aprendizagem de línguas, principal campo de 

actuação daqueles profissionais, envolve processo, estabeleceu-se a confusão. Por isso, 

Taylor (1988) propõe que o termo competência comunicativa seja substituído por 

proficiência comunicativa.  

A proficiência designaria a capacidade de usar a competência. Desempenho teria a 

ver com o que é feito quando a proficiência é demonstrada. Proficiência não é um 

conceito estático ao contrário de competência. A proficiência admite níveis e seria, 

assim, um conceito relativo. 

Bachman (1990) parte do modelo de Canale e Swain (1983) e amplia-o, na 

medida em que tenta caracterizar os processos através dos quais os seus vários 

componentes interagem não só entre si mas com o contexto no qual o uso da língua se 

dá, o que caracteriza o uso comunicativo da língua. Bachman afirma que a capacidade 

para usar uma língua de maneira comunicativa envolve tanto o conhecimento da língua 

quanto a capacidade de implementar ou usar esse conhecimento. Para Bachman, a 
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competência abarca conhecimentos específicos que são usados na comunicação. O 

modelo que concebeu inicialmente compreendia a Competência linguística, subdividida 

em organizacional e pragmática, a Competência estratégica, que tem a ver com o 

conhecimento sociocultural, o conhecimento real do mundo e os Mecanismos 

psicofisiológicos que dizem respeito aos processos neurológicos e psicológicos na 

produção da língua como um fenómeno físico. 

No entanto, Bachman (1991) reviu o seu modelo e fez algumas alterações. O que 

chamava de competência passou a denominar-se conhecimento. Assim sendo, saber usar 

uma língua tem a ver com a capacidade de utilizar o conhecimento da língua em 

sintonia com as características do contexto para criar e interpretar significados. 

Desta forma, usar uma língua engloba conhecimento organizacional e pragmático 

dessa língua, e estratégias metacognitivas. O conhecimento organizacional determina 

como os textos (oral e escrito) se organizam; o pragmático, como os enunciados/frases, 

intenções e contexto se relacionam para produzir significado. O organizacional, por sua 

vez, subdivide-se em gramatical (relativo a como os enunciados e frases individuais se 

organizam) e textual (relativo a como os enunciados e frases se organizam para formar 

textos inteligíveis).  

 

 

 

1.4.2. Competência Discursiva 
 
Esta competência resulta na capacidade de captar a coerência de um texto, 

reconstruindo a sua mensagem, de acordo com a situação e a função comunicativas 

subjacentes. 

 

1.4.2.1. Género e Tipo de Texto 

A identificação do género a que pertence o texto em análise possibilita o 

reconhecimento de paradigmas que agilizam extraordinariamente a selecção da 

informação, o acto de captar a função e conteúdo essencial, predição das hipóteses sobre 

o desenvolvimento, a relação com o emissor - autor, a forma de se aproximar e até a 

atitude crítica, curiosa, divertida ou poética que requer o texto analisado. Nesta fase 

analisamos a macroestrutura do texto. 
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1.4.2.2. Estrutura 

Cada tipo de texto obedece a uma estrutura, organiza-se de um determinado modo 

e ao reconhece-lo o leitor conta com um esquema de conteúdo que simplesmente terá de 

preencher. Por exemplo a carta, a notícia, a narrativa, etc. têm uma estrutura própria. 

Uma tarefa facilitadora é pôr em relevo essa mesma macroestrutura e familiarizar os 

alunos, se não o estão, e colocar perguntas - chave para cada texto. 

Ao falarmos de estrutura teremos de referir todos os elementos formais que 

favorecem a apreensão da arquitectura do texto: títulos, subtítulos, introdução, partes, 

conclusão, esquemas, etc. A captação de todos estes elementos possibilita uma 

“fotografia” que juntamente com os aspectos que temos vindo a analisar ganha vida e 

sentido. 

 

1.4.2.3. Reconstrução do Sentido 

Reconstrução implica uma participação activa do leitor que a partir dos índices 

que o autor mobilizou no discurso, descobre, encontra o significado do texto. Este 

significado pode afastar-se daquele que o originou, tendo em conta a máxima que há 

tantas leituras quanto leitores.  

As experiências e conhecimentos que se trazem para o texto e o por quê e para 

quê se lê podem limitar, enriquecer, matizar ou modificar a mensagem, a sua função ou 

a sua intenção. No processo de aproximação ao texto o leitor quando lê pode contar 

antes de mais com uma bagagem de conhecimentos, estratégias, esquemas e 

expectativas. Tudo isto irá activar as hipóteses em relação ao conteúdo que 

progressivamente se confirmam, recusam ou modificam. 

É necessário reafirmar que o significado de um determinado texto não é o 

significado de cada oração, nem de cada parágrafo nem de cada uma das partes do texto. 

Cada oração, cada parágrafo, cada parte do texto completa ou modifica o significado 

dos anteriores até que chega um momento em que se percebe que todos compõem um 

significado total que é o do texto. A coerência interna, a homogeneidade e o mundo das 

nossas experiências para as quais remete o texto têm efeito cumulativo e facilitam 

progressivamente este processo. Neste ponto é importante na L2 - onde a leitura 

inclusive a silenciosa, é mais lenta, mais sincopada e onde o esforço do aluno para 

entender cada palavra, cada oração, dificulta a visão conjunta, global, podemos usar esta 
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imagem: as árvores não deixam ver a floresta - adquirir competência leitora para poder 

facilitar o processo de leitura.  

A memória satura-se e não é capaz de reter os dados que se deviam inter-

relacionar com os que vêm a seguir. Para favorecer este processo o aluno terá de 

potenciar as estratégias que ajudem a memória, como seja o sublinhar, fazer 

apontamentos nas margens, elaborar esquemas ou ir completando-os, tirar notas, 

resumir, ter em mente as perguntas que originaram a leitura ou as que surgiram depois. 

  

1.4.2.4 Marcas Linguísticas de Coesão 

Além da coesão e união necessárias para a progressão do conteúdo, a estrutura 

formal, a organização interna da mensagem, a língua tem uma série de recursos co- 

referência que unificam o discurso e facilitam o seu progresso. Os mais importantes 

para o aprendiz que sem uma competência linguística desenvolvida pretende conhecer o 

significado global do texto, poderão ser os conectores e os elementos anafóricos. 

 

- Conectores: 

Incluem-se aqui a expressão das relações espaciais e lógicas que nos localizam, 

por um lado, na situação de enunciação e por outro, naquela criada pelo próprio 

discurso. Referimo-nos também às fórmulas que servem para regular os enunciados e 

para delimitar o compromisso do autor com o que está a dizer. 

Normalmente o aprendiz conhece uma gama restrita de conectores o que dificulta 

a interpretação de um texto com uma certa dificuldade sintáctica e mais se se têm em 

conta as preferências estilísticas de cada autor na escolha destes elementos; assim ao 

lado de pero o conector restritivo mais conhecido e utilizado funcionam também sin 

embargo, no obstante a pesar de, si bien. 

São os conectores que encadeiam o discurso; os que organizam as hipóteses; são 

como os sinais numa estrada que facilitam a chegada a bom porto para os que não 

conhecem o caminho. Além dos conectores coordenativos e subordinativos entre as 

orações que se estudam nas aulas de L2 o discurso possui os seus próprios recursos para 

marcar os diferentes passos na organização das ideias; as operações discursivas mais 

frequentes que requerem os seus próprios conectores ou introdutores são: introdução; 

início do discurso; chamada de atenção; colocar questão; desenvolver o problema: 

ordem, graduação, comparação, oposição, relação, etc.; transições: aludir ao referido, ao 

seguinte, ideias-chave; conclusão; explicações e insistência. 
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 O reconhecimento destas marcas agiliza o processo de compreensão e captação 

do texto. Algumas actividades facilitadoras para a compreensão destes elementos no 

todo que é o texto podem ser pesquisar e sublinhar em distintos textos os conectores 

discursivos; nestes mesmos textos ou noutros eliminar os conectores para que os alunos 

os escrevam novamente; substitui-los por outros equivalentes e que cumpram a mesma 

função; propor esquemas de organização e criar dicionários pessoais. 

 

- Elementos Anafóricos  

Das marcas formais de coesão textual, estes elementos são os mais relevantes, 

evitam repetições, retomam de forma mais económica ou diferente os pontos abordados, 

resumem e ajudam a memória. Os mais utilizados são os pronomes demonstrativos, 

possessivos, os artigos entre outros. 

Os valores de coesão, precisão que cumprem estas categorias no discurso quase 

não se consideram e por isso perde-se a capacidade de captar globalmente o texto isto 

porque na Escola incide-se mais no seu reconhecimento, na função que desempenham 

na oração, o seu emprego ou omissão e outras particularidades do seu uso específico. 

A procura de sinónimos e hiperónimos para não se repetir o mesmo lexema é uma 

prática bem conhecida e recorrente. Ora um aluno com carências semânticas terá 

dificuldades na apreensão do texto. Para adquirir estas destrezas na nova língua poderão 

desenvolver se as seguintes tarefas: sublinhar os pronomes possessivos, demonstrativos, 

artigos e relacioná-los com o seu referente; apagar os elementos anafóricos para que o 

aluno os possa reescrever; pesquisar hiperónimos de diferentes lexemas e reescrever o 

texto evitando repetições. 

 

 

1.4.3. Competência Linguística 
 
Para conseguir captar a mensagem de um texto é necessário ter competência 

linguística consistente na nova língua, e também é fundamental possuir competência 

leitora: capacidade, que conta entre os seus componentes com uma competência 

linguística básica. É evidente que quanto melhor se domine a L2 na qual se quer ler, 

mais se facilita o processo de leitura, mas também é verdade que o domínio do léxico e 

da gramática de uma língua no garantem por si só a compreensão leitora. Se o aprendiz 
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possui conhecimentos e estratégias e além disso tem uma boa competência linguística 

pode afirmar-se que terá êxito na leitura. 

A competência linguística básica que é necessária refere-se ao reconhecimento de 

aspectos como unidades com função nominal e verbal; expressão da negação, dúvida, 

interrogação e ordem; conectores temporais espaciais lógicos e reguladores do discurso; 

capacidade de reconhecer famílias de palavras; capacidade de induzir o significado 

adequado ao contexto ou dominar vocabulário mínimo relacionado com o tema que se 

vai ler. 

No início referimos que ler na língua que se está a aprender não é assim tão 

complicado mas requer-se uma competência leitora que aproveita e desenvolve 

estratégias e saberes já adquiridos e assumidos e se centra no reconhecimento de marcas 

discursivas e linguísticas próprias da nova língua. Imaginemos esta situação: um aluno 

que pretende seguir a reacção espanhola perante um conflito internacional. Ele conhece 

o tema e tem a sua própria visão sobre o mesmo. Está familiarizado com este tipo de 

informação na sua língua materna. Põe em acção assim as suas próprias habilidades, 

competências para seleccionar a informação que lhe interessa para inter-relacionar a 

informação e deduzir do contexto, do seu conhecimento do tema as significações 

necessárias à compreensão. Este pode ser um caminho para a aproximação ao texto global 

para a captura da mensagem que ele veicula.  

 

 

1.5. Proficiência Cultural 
 
Ainda não se desenvolveram estudos aprofundados sobre Proficiência Cultural 

contudo, verificamos uma cada vez maior integração da Cultura nas aulas de LE. A 

preocupação de englobar Cultura no Curriculum Escolar começou em 1950. Estes 

foram alguns dos responsáveis por essa mudança: (Norstrand, 1974; Seelye, 1976; 

Jorstad, 1981; Curtain and Pesóla, 1994; Foreign Language Standards, 1996, 2000). 

Foreign Language Standards (1996) afirmam que a Cultura inclui perspectivas 

filosóficas, práticas, comportamentais e produtos de uma dada sociedade. Assim a 

perspectiva, a prática e os produtos que daí advém conceptualizam a Cultura como 

sendo um dos componentes presentes no estudo e aprendizagem de uma LE: 

comunicação, conexões, comparações e comunidades são fundamentais no processo 

ensino-aprendizagem. É muito importante que os alunos desenvolvam sensibilidade em 
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relação a outras culturas, que apreendam as semelhanças e diferenças entre a sua própria 

Cultura e a da LE. A escassez de conhecimentos culturais pode causar perspectivas 

negativas ou falsas como os esterótipos. 

Perante a discussão e experiência em contextos culturais sobre valores da 

sociedade e padrões sociais ou convencionais os estudantes podem adquirir competência 

cultural em LE. Devemos promover oportunidades para que os alunos explorem, 

desenvolvam e usem elementos apropriados tanto na língua como na cultura da LE. 

 

 

1.6. Avaliação da proficiência Linguística 
 

A avaliação do nível de proficiência deve efectuar-se, tendo sempre por 

referência, os horizontes de acção para os quais a actividade linguística concorre como 

instrumento fundamental. A proficiência em língua pode ser avaliada de forma global, 

subjectiva e impressionista ou de forma analítica, através de instrumentos de análise do 

objecto avaliado. 

O termo avaliação é utilizado no sentido de avaliação da proficiência do 

utilizador da língua. Todos os testes de língua são uma forma de avaliação, mas há 

também muitas outras formas de avaliação como listas de verificação usadas na 

avaliação contínua, a observação informal do professor, entre outros que não são 

descritas como testes. A avaliação é um termo mais vasto e que envolve muitas 

estratégias e não somente os testes. 

A rentabilidade de determinados métodos ou materiais, o tipo, a qualidade do 

discurso efectivamente produzido, a satisfação do professor e do aprendente, a eficácia 

do ensino são aspectos importantes e relevantes no processo de avaliação. Existem três 

conceitos considerados fundamentais em qualquer discussão sobre avaliação: validade, 

fiabilidade e exequibilidade.  

A validade é o conceito que o QERC pretende tratar. É possível considerar que o 

procedimento de um teste ou de uma avaliação é válido, se puder ser demonstrado que 

aquilo que é efectivamente avaliado é aquilo que no contexto dado, deve ser avaliado. A 

fiabilidade é um termo técnico. É a medida segundo a qual teremos a mesma 

classificação dos candidatos em duas administrações (reais ou simuladas) do mesmo 

teste. A exactidão das decisões tomadas em função de uma norma preponderante. A 

exactidão das decisões dependerá da validade de determinada norma para o contexto. 
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Dependerá também da validade dos critérios usados para tomar decisões e da validade 

dos procedimentos usados no desenvolvimento desses critérios. (Alves, 2001) 

Há muitos tipos e formas diferentes de avaliação. Contudo nunca devemos 

descurar o carácter prático e exequível da avaliação. A exequibilidade é uma questão 

essencial da avaliação do desempenho.  

 

 

1.6.1. Tipos de Avaliação de Proficiência  
 

De acordo Alves (2001) apresentamos alguns tipos de avaliação como a avaliação 

dos resultados; avaliação da proficiência; avaliação referente a normas; avaliação 

referente a critérios; aprendizagem referente a critérios de mestria; avaliação do 

contínuo; avaliação contínua; avaliação pontual; avaliação formativa; avaliação 

sumativa; avaliação directa; avaliação indirecta; avaliação do desempenho; avaliação 

de conhecimentos; avaliação subjectiva; avaliação objectiva; avaliação a partir de uma 

lista de verificação; avaliação a partir de uma escala; avaliação impressionista; 

avaliação por juízos orientados; avaliação global; avaliação analítica; avaliação de 

série; avaliação de categoria; hetero-avaliação e a auto-avaliação. A avaliação dos 

resultados é a avaliação da consecução de objectivos específicos; avaliação do que foi 

ensinado. Consequentemente, refere-se ao trabalho da semana/do período, ao manual, 

ao programa. A avaliação dos resultados centra-se no curso. Representa uma 

perspectiva interna. A avaliação da proficiência é a avaliação do que se pode fazer do 

que se sabe em relação à aplicação do assunto ao mundo real. Corresponde a uma 

perspectiva do exterior. A avaliação referente a normas situa os aprendentes uns em 

relação aos outros. A avaliação referente a critérios consiste numa reacção contra a 

avaliação referente a normas: o aprendente é avaliado meramente em termos da sua 

capacidade no assunto, qualquer que seja a capacidade dos seus colegas. A avaliação 

referente a normas pode ser feita em função da turma. Utiliza-se frequentemente a 

avaliação com referência a normas nos testes de colocação de nível para a constituição 

de turmas. A avaliação referente a critérios pressupõe o levantamento de um contínuo 

de capacidades (na vertical) e de uma série de domínios pertinentes (na horizontal). 

Referente a critérios de mestria é uma abordagem na qual uma única “norma de 

competência mínima”, ou um “ponto de distinção”, separa os aprendentes em ‘capazes’ 

e ‘não capazes’. É uma abordagem na qual uma capacidade individual é classificada em 
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referência a um contínuo definido de todos os níveis de capacidade relevantes na área 

em questão. A avaliação contínua é a avaliação feita pelo professor e, eventualmente, 

pelo aprendente dos desempenhos e dos trabalhos realizados durante o curso. A 

avaliação pontual faz-se quando se atribuem notas ou se tomam decisões com base num 

exame ou noutro tipo de avaliação, que tem lugar num determinado dia, geralmente no 

fim do curso ou antes do início deste. A avaliação formativa é um processo contínuo de 

recolha de informações sobre o âmbito da aprendizagem, sobre os seus pontos fortes e 

fracos, que deve reflectir-se no planeamento das aulas feito pelo professor. A avaliação 

sumativa resume numa nota os resultados obtidos no final de um curso. A avaliação 

directa é a avaliação daquilo que o candidato efectivamente faz. A avaliação indirecta 

utiliza um teste, geralmente em papel, que normalmente avalia competências. A 

avaliação de conhecimentos pede ao aprendente que responda a perguntas que podem 

ser retiradas de um leque de tipos de itens diferentes, de modo a que possa provar o 

nível do seu conhecimento e domínio da língua. A avaliação subjectiva é um juízo feito 

por alguém que avalia. A avaliação objectiva é a avaliação da qual é retirada a 

subjectividade. Avaliação impressionista: juízo, totalmente, subjectivo feito a partir da 

experiência do desempenho do aprendente na sala de aula, sem referência a critérios 

específicos relacionados com uma avaliação específica. Avaliação por juízos 

orientados: juízos nos quais a subjectividade individual daquele que avalia é reduzida 

pela complementarização da impressão com uma avaliação consciente em relação a 

critérios específicos. A avaliação global consiste na produção de um juízo sintético 

global: diferentes aspectos são ponderados intuitivamente pelo avaliador. 

A avaliação analítica consiste em procurar separadamente diferentes aspectos. 

Existem dois modos de fazer esta distinção: em termos daquilo que se pretende, por um 

lado, e por outro, em termos do modo como se atingiu um patamar, uma nota, uma 

pontuação. A avaliação de categoria implica uma única tarefa de avaliação por várias 

etapas nas quais o desempenho é julgado em relação às categorias de uma grelha de 

avaliação. A avaliação de série implica uma série de tarefas de avaliação isoladas que 

são classificadas com um nível simples de uma escala qualitativa de, por exemplo, 0 a 3 

ou 1 a 4. Hetero-avaliação: juízos feitos pelo professor ou examinador. Auto-avaliação: 

juízos feitos pelo aprendente acerca da sua própria proficiência. 

A avaliação é portanto complexa, subjectiva e implica diversos mecanismos que 

ajudam a clarificar e determinar a classificação justa e adequada aos conhecimentos do 

aprendente. Podemos concluir que a proficiência linguística não é algo de fácil 



37 
 

definição e são necessários mais estudos para que se possa ter um entendimento mais 

consensual sobre as suas características. Até agora, de uma forma simplificada, a 

proficiência linguística abrange um conjunto de competências que representam os 

aspectos motores e temporais da fluência, o conhecimento metalinguístico e gramatical 

e o uso apropriado desse conhecimento, com outros falantes, em contexto sociocultural. 

O termo competência tem-se constituído como um dos mais confusos e 

controvertidos. Assim, tornou-se muito difícil estabelecer com precisão o que tal termo 

significa (Taylor, 1988; Hymes, 1979; Savignon, 1971; Canale e Swain, 1980; Canale, 

1983; Stern, 1987; Bachman, 1990, 1991; Consolo, 1999). 

Após o levantamento e a discussão das principais definições de competência 

comunicativa, chegamos à conclusão que um conceito de competência comunicativa 

deve englobar competência e desempenho (como sugerem Hymes, Stern, Savignon). 

Não há como separar competência de desempenho, uma vez que a primeira se constitui 

num sistema abstracto e, como tal, só é percebido através do desempenho. A 

competência pode ser definida, portanto, como conhecimento abstracto armazenado na 

mente do indivíduo (aquilo que eu conheço e me permite fazer) e o desempenho, por 

sua vez, como alguma coisa que esse indivíduo faz com esse conhecimento (aquilo que 

eu faço), conhecimento este que compreende regras gramaticais, regras contextuais ou 

pragmáticas na criação de discurso apropriado, coeso e coerente. Inclui ainda as noções 

de conhecimento do mundo (conhecimentos gerais e conhecimentos específicos sobre 

assuntos, tópicos e áreas) e de competência, no seu sentido clássico, Chomskyano; e 

componentes afectivos (emoção, hesitação, etc.), reunindo especialmente a contribuição 

de Hymes (1972), Canale e Swain (1980); Canale (1983); Bachman (1990, 1991).  

 

 

1.7. Quadro Europeu Comum de Referência  
 

A edição do QECR para as línguas é a última etapa de um processo que foi 

iniciado em 1991 e que surgiu da necessidade de melhorar a qualidade de comunicação 

entre europeus oriundos de diferentes contextos linguísticos e culturais. É um dado 

adquirido que a comunicação permite uma maior mobilidade e um maior intercâmbio, o 

que favorece uma melhor compreensão recíproca e uma maior colaboração entre 

cidadãos de estados diferentes. 
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A apresentação de critérios objectivos na descrição da proficiência nas línguas 

facilita o reconhecimento recíproco de qualificações obtidas em diferentes contextos de 

aprendizagem e consequentemente, facilita a mobilidade europeia.  

O QECR descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua tem 

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

capacidades que tem de desenvolver para se fazerem compreender, tendo em 

consideração o contexto cultural onde essa actuação acontece. A verdadeira função do 

QECR é encorajar todos os que se interessam pela aprendizagem das línguas a tomar 

consciência de forma explícita de quais são as bases teóricas que estão subjacentes a 

esse processo. 

Baseado no pressuposto de que a finalidade do ensino da língua é tornar os 

aprendizes competentes e proficientes na língua em causa, foram criados esquemas onde 

se pode definir e descrever os objectivos de forma clara e exaustiva. Relativamente aos 

níveis, estes dependem da utilização que farão da informação obtida. 

 Foram identificados três tipos de utilizador e seis níveis de proficiência: o 

utilizador elementar poderá estar no nível de iniciação ou no nível elementar; o 

utilizador independente poderá estar no nível limiar ou no nível vantagem e finalmente 

o utilizador proficiente que poderá ter o nível de autonomia ou o nível de mestria. 

Contudo os níveis não são todos atingidos da mesma forma, alguns precisam de mais 

tempo para serem atingidos que outros. 

É dada à auto-avaliação muita importância, não só porque permite que os 

aprendizes organizem e planeiem a sua aprendizagem, mas também para comunicar o 

que sabem sobre as línguas e que não foi adquirido num contexto formal.  

O Portfolio Europeu de línguas fornece um enquadramento no qual pode ser 

registada e formalmente reconhecida a aprendizagem das línguas  e de experiências 

interculturais dos mais diversos tipos. 

São utilizadas escalas de descritores de proficiência que, na perspectiva do 

utilizador, descrevem comportamentos típicos ou prováveis dos aprendentes de um dado 

nível, onde é descrito  o que o aprendiz é capaz de fazer. Estas escalas, na perspectiva 

do avaliador, guiam o processo de classificação. É tido aqui em conta que um aprendiz 

que numa língua se encontra no nível limiar no que diz respeito à compreensão oral, 

pode estar no nível elementar na produção escrita e oral. 

O QECR responde ao objectivo geral do Conselho da Europa: “conseguir maior 

unidade entre todos os seus membros”, atingindo-se este objectivo “com a adopção de 
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uma acção comum na área da cultura”. O trabalho do Conselho de Cooperação Cultural 

do Conselho da Europa no que diz respeito às línguas vivas foi estruturado à volta de 

uma série de projectos de médio prazo e fez derivar a sua coerência e continuidade da 

adesão a três princípios básicos sendo que o primeiro defende que o rico património que 

representa a diversidade linguística e cultural na Europa constitui uma valiosa fonte 

comum que convém proteger e desenvolver, sendo necessários esforços consideráveis 

no domínio da educação, de modo a que essa diversidade, em vez de ser um obstáculo à 

comunicação, se torne numa fonte de enriquecimento e de compreensão recíprocos; o 

segundo, postula que apenas através de um melhor conhecimento das línguas vivas 

europeias se conseguirá facilitar a comunicação e a interacção entre Europeus de línguas 

maternas diferentes, de forma a promover a mobilidade, o conhecimento e a cooperação 

recíprocas na Europa e a eliminar os preconceitos e a discriminação; e por último, o 

terceiro que sublinha a importância dos Estados-membros, ao adoptarem ou 

desenvolverem uma política nacional no domínio do ensino e da aprendizagem das 

línguas vivas, poderiam atingir uma maior concertação a nível europeu, graças a 

acordos adequados que visem uma cooperação e uma coordenação constantes das suas 

políticas (Alves, 2001). 

 

O Quadro Europeu Comum de Referência 
(QECR) fornece uma base comum para a elaboração 
de programas de línguas, linhas de orientação 
curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. 
Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes 
de uma língua têm de aprender para serem capazes de 
comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 
capacidades que têm de desenvolver para serem 
eficazes na sua actuação. A descrição abrange 
também o contexto cultural dessa mesma língua. O 
QECR define, ainda, os níveis de proficiência que 
permitem medir os progressos dos aprendentes em 
todas as etapas da aprendizagem e ao longo da vida. 

 
Alves (2001:197) 

 

 

O QECR pretende eliminar barreiras na comunicação entre profissionais que 

trabalham na área das línguas vivas, provenientes de diferentes sistemas educativos na 

Europa. Fornece os meios para reflectirem sobre a sua prática actual, com vista a 

contextualizarem e coordenarem os seus esforços e a assegurarem que estes respondam 
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às necessidades reais dos aprendentes pelos quais são responsáveis. Ao fornecer uma 

base comum para a explicitação de objectivos, conteúdos e métodos, o QECR reforçará 

a transparência de cursos, programas e qualificações, promovendo, assim, a cooperação 

internacional na área das línguas vivas. A apresentação de critérios objectivos na 

descrição da proficiência facilitará o reconhecimento recíproco de qualificações obtidas 

em diferentes contextos de aprendizagem e, consequentemente, facilitará a mobilidade 

europeia. 

A natureza taxonómica do QECR significa, inevitavelmente, uma tentativa de 

abordagem da enorme complexidade da linguagem humana, analisando a competência 

em língua nas suas diferentes componentes. É-se confrontado com alguns problemas de 

carácter psicológico e pedagógico mais ou menos complexos. A comunicação envolve 

todo o ser humano. As capacidades abaixo isoladas e classificadas interagem de forma 

complexa com o desenvolvimento da personalidade singular de cada ser humano.  

Como agentes sociais, todos os indivíduos estabelecem relações com um vasto 

conjunto de grupos sociais que se sobrepõem e que, em conjunto, definem a sua 

identidade. Numa abordagem intercultural, é objectivo central da educação em língua 

promover o desenvolvimento desejável da personalidade do aprendente no seu todo, 

bem como o seu sentido de identidade, em resposta à experiência enriquecedora da 

diferença na língua e na cultura. Cabe aos professores e aos próprios aprendentes 

reintegrar as várias partes num todo saudável e desenvolvido. 

O QECR inclui a descrição de qualificações ‘parciais’, apropriadas sempre que 

seja apenas necessário um conhecimento mais restrito da língua (p. ex: mais a 

compreensão oral do que a expressão oral), ou sempre que haja um limite de tempo para 

a aprendizagem de uma terceira ou quarta língua e que possam conseguir-se resultados 

mais úteis, usando, por exemplo, mais as capacidades de reconhecimento do que as 

capacidades de memória. O reconhecimento formal de tais capacidades ajudará a 

promover o plurilinguismo através da aprendizagem de uma maior variedade de línguas 

europeias. 

 

 

1.7.1. Plurilinguismo  
 

A finalidade do estudo das línguas passa a ser o desenvolvimento de um repertório 

linguístico no qual tem lugar todas as capacidades linguísticas. Nos últimos anos, o 
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conceito de plurilinguismo ganhou importância na abordagem da aprendizagem de 

línguas feita pelo Conselho da Europa. Multilinguismo é entendido como o 

conhecimento de um certo número de línguas ou a coexistência de diferentes línguas 

numa dada sociedade, (Alves, 2001). Pode chegar-se ao multilinguismo simplesmente 

diversificando a oferta de línguas numa escola ou num sistema de ensino específicos, 

incentivando os alunos a aprender mais do que uma LE, ou, ainda, diminuindo a posição 

dominante do inglês na comunicação internacional.  

A abordagem plurilinguística ultrapassa esta perspectiva e acentua o facto de que, 

à medida que a experiência pessoal de um indivíduo no seu contexto cultural se 

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

línguas de outros povos, essas línguas e culturas não ficam armazenadas em 

compartimentos mentais rigorosamente separados; pelo contrário, constrói-se uma 

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

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

Deste ponto de vista, a finalidade do estudo das línguas modificou-se 

profundamente. Não se trata já de alcançar 'mestria' numa, duas ou mesmo em três 

línguas (cada uma colocada no seu lugar), tendo como modelo final o “falante nativo 

ideal”. Em vez disso, a finalidade passa a ser o desenvolvimento de um repertório 

linguístico no qual têm lugar todas as capacidades linguísticas. Isto implica, 

evidentemente, que a oferta das línguas em instituições de ensino deva ser diversificada 

e que os estudantes possam ter oportunidade de desenvolver uma competência 

plurilingue. 

Torna-se, consequentemente, importante o desenvolvimento da motivação, da 

capacidade e da confiança do aprendente para poder enfrentar novas experiências 

linguísticas fora do meio escolar. As responsabilidades das autoridades que tutelam a 

educação não podem, simplesmente, cingir-se à aquisição de um determinado nível de 

proficiência numa determinada língua, num dado momento, por mais importante que 

isso seja. 

As consequências desta mudança de paradigma não foram ainda totalmente 

regulamentadas e passadas à prática. A evolução mais recente do programa de línguas 

do Conselho da Europa foi pensada de modo a que pudessem ser produzidos 

instrumentos utilizáveis por todos os profissionais do ensino das línguas na promoção 

do plurilinguismo.  
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Utilizador 

proficiente 

C2 

É capaz de compreender, sem esforço, 

praticamente tudo o que ouve ou lê. É capaz de 

resumir as informações recolhidas em diversas 

fontes orais e escritas, reconstruindo argumentos 

e factos de um modo coerente. É capaz de se 

exprimir espontaneamente, de modo fluente e 

com exactidão, sendo capaz de distinguir finas 

variações de significado em situações 

complexas. 

C1 

É capaz de compreender um vasto número 

de textos longos e exigentes, reconhecendo os 

seus significados implícitos. É capaz de se 

exprimir de forma fluente e espontânea sem 

precisar de procurar muito as palavras. É capaz 

de usar a Iíngua de modo flexível e eficaz para 

fins sociais, académicos e profissionais. Pode 

exprimir-se sobre temas complexos, de forma 

clara e bem estruturada, manifestando o domínio 

de mecanismos de organização, de articulação e 

de coesão do discurso. 

Utilizador 

independente 

B2 

É capaz de compreender as ideias principais 

em textos complexos sobre assuntos concretos e 

abstractos, incluindo discussões técnicas na sua 

área de especialidade. É capaz de comunicar 

com um certo grau de espontaneidade e de à-

vontade com falantes nativos, sem que haja 

tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se 

de modo claro e pormenorizado sobre uma 

grande variedade de temas e explicar um ponto 

de vista sobre um tema da actualidade, expondo 

as vantagens e os inconvenientes de várias 

possibilidades. 

B1 

É capaz de compreender as questões 

principais, quando é usada uma linguagem clara 

e estandardizada e os assuntos lhe são familiares 

(temas abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar com a 

maioria das situações encontradas na região 
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onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir 

um discurso simples e coerente sobre assuntos 

que lhe são familiares ou de interesse pessoal. 

Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 

esperanças e ambições, bem como expor 

brevemente razões e justificações para uma 

opinião ou um projecto. 

Utilizador 

elementar 

A2 

É capaz de compreender frases isoladas e 

expressões frequentes relacionadas com áreas de 

prioridade imediata (p. ex.: informações 

pessoais e familiares simples, compras, meio 

circundante). É capaz de comunicar em tarefas 

simples e em rotinas que exigem apenas uma 

troca de informação simples e directa sobre 

assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode 

descrever de modo simples a sua formação, o 

meio circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas. 

A1 

É capaz de compreender e usar expressões 

familiares e quotidianas, assim como enunciados 

muito simples, que visam satisfazer 

necessidades concretas. Pode apresentar-se e 

apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e 

dar respostas sobre aspectos pessoais como, por 

exemplo, o local onde vive, as pessoas que 

conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de 

modo simples, se o interlocutor falar lenta e 

distintamente e se mostrar cooperante 

 
Figura 2- Níveis de Proficiência  

Fonte: Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas - Aprendizagem, 

ensino, avaliação Porto, Edições ASA, 200, pág.158  
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CAPÍTULO 2 -   

ESTUDO EXPLORATÓRIO DE UMA EXPERIÊNCIA NAS 

DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E  
LÍNGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL 
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2.1. Contexto 
 

 

Figura 3 Fachada da escola Secundária São Lourenço – Portalegre 

 

2.1.1. Caracterização da Escola  

A Escola Secundária de S. Lourenço em Portalegre começou por ser a Escola de 

Desenho Industrial no nº 34 da Rua d’Elvas, com autorização do Ministro das Obras 

Públicas António Augusto de Aguiar, em 1884. O edifício compreendia lojas, 1º e 2º 

andar e sobre câmaras. Em 1891, a Escola muda-se para um edifício com cave, dois 

pisos e sótão, na Praça do Município, onde funcionam actualmente os Serviços Centrais 

do Instituto Politécnico de Portalegre. 

A passagem da Escola para as suas instalações actuais, na Avenida George 

Robinson, tem lugar em 1958, tendo o edifício sido inaugurado pelo então Ministro da 

Educação Nacional, Dr. Leite Pinto, no dia 5 de Junho. 

Actualmente a escola encontra-se em obras de acordo com o plano de 

reestruturação das escolas portuguesas levado a cabo pelo Ministério da Educação. 

Dispõe dos seguintes espaços educativos: 1 Sala de Projecções; 1 Sala de 

Reuniões; 27 Salas de Aula; 2 Salas de Artes; 4 Salas de Informática; 1 

Biblioteca/Centro de Recursos Educativos; 1 Ginásio; 3 Campos de Jogos; 5 
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Laboratórios (Biologia, Matemática, Física e Química, Electricidade/Electrónica e 

Construção Civil); 3 Oficinas (Electricidade, Mecânica e Construção Civil). 

Espaços para Serviços de Apoio são espaços funcionais (locais onde se encontram 

actualmente os órgãos decisórios e os serviços da ESSL: Conselho Executivo, Gabinete 

de Apoio ao Ensino Recorrente, Serviços de Psicologia e Orientação, Sala dos 

Directores de Turma, Gabinete da Associação de Estudantes, Serviços de Acção Social 

Escolar e Serviços Administrativos); Sala de trabalho para professores. 

 

 

2.1.2. Caracterização do Corpo Discente  

 
O corpo docente é constituído por 111 professores; 91 professores do quadro de 

nomeação definitiva, dos quais 9 estão requisitados pelo Instituto Politécnico de 

Portalegre e 5 destacados; 8 do quadro de zona pedagógica e 12 contratados. 

O pessoal docente é maioritariamente feminino (fig.4). 

 

 

 

Figura 4 – Distribuição por Sexo dos Docentes 
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A grande maioria dos professores detém como habilitação académica o grau de 

licenciatura, como mostra o gráfico (fig. 5). 

 

 

Figura 5 – Formação Académica dos Docentes 

 

 

Figura 6 – Distribuição por Idades dos Docente 

 

A ESSL é um estabelecimento de ensino secundário cujo funcionamento abrange 

os períodos: diurno e nocturno, esta tem para oferecer aos seus alunos Cursos 

Científico-Humanísticos, Cursos Tecnológicos e Cursos Profissionais 

Regime Diurno 

Cursos Científico-Humanísticos 

 Curso de Ciências e Tecnologias; 

 Curso de Ciências Socioeconómicas; 

 Curso de Ciências Sociais e Humanas; 

 Curso de Artes Visuais. 

Cursos Tecnológicos 

2%

18%

78%

2%

Formação Académica
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Bacharelato
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 Curso Tecnológico de Administração; 

 Curso Tecnológico de Design de Equipamentos. 

 

 

Cursos Profissionais 

A actual oferta de cursos profissionais passa pelos seguintes cursos: 

 Técnico de Instalações Eléctricas; 

 Técnico de Secretariado; 

 Técnico de Vitrinismo. 

 

No que se refere ao funcionamento de cursos profissionais, a perspectiva da 

Escola passa por uma oferta dinâmica de acordo com as necessidades do mercado e os 

interesses dos alunos. Assim, esta oferta será revista anualmente. 

Regime Nocturno 

Cursos por Módulos Capitalizáveis 

 Curso de Ciências e Tecnologias; 

 Curso de Ciências Sociais e Humanas; 

 Curso Tecnológico de Administração 

 

 

2.1.3. Prioridades Educativas e Objectivos 

 

Pretende-se uma Escola que tenha uma cultura de qualidade, uma relação 

pedagógica humanizada, desenvolvendo nos alunos uma cidadania participativa e uma 

atitude crítica e autónoma. Neste trilho de princípios, a Escola propõe os seguintes 

vectores: melhorar o processo de ensino aprendizagem; aumentar a eficácia dos 

serviços; melhorar o clima, ambiente e imagem da escola e humanizar o espaço escolar.  

Os objectivos definidos visam desenvolver competências entendidas como 

saberes em uso. Os educandos deverão ser capazes de pôr em prática saberes utilitários, 

os quais, conforme o espírito da Lei de Bases do Sistema Educativo, serão sustentados 
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por um conjunto de valores e princípios subsequentes: a construção e a tomada de 

consciência da identidade pessoal e social; a participação na vida cívica de forma livre, 

responsável, solidária e crítica; o respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos 

e dos grupos quanto às suas pertenças e opções; a valorização de diferentes formas de 

conhecimento, comunicação e expressão; o desenvolvimento do sentido de apreciação 

estética do mundo; o desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, 

pelo trabalho e pelo estudo; a construção de uma consciência ecológica conducente à 

valorização e preservação do património natural e cultural e a valorização das 

dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam o 

relacionamento com o saber e com os outros. 

 

 

2.1.4. Caracterização das Turmas 
 
 

Este estudo contou com a participação das seguintes turmas da Escola Secundária 

São Lourenço em Portalegre: 10ºFG; 10ªFI; 11ªFG e 11º DGH. 

São turmas heterogéneas formadas por elementos de diferentes turmas, 

maioritariamente alunas. Os alunos, de um modo geral, são empenhados e na sua 

maioria, a escolha do Espanhol prende-se com o facto de ambicionarem ir estudar para 

o país vizinho; pela semelhança entre as línguas; pela proximidade geográfica ou ainda 

pela suposta facilidade em aprender Espanhol. 

10º GH 

Turma de Formação Específica que frequenta o Espanhol Iniciação com uma 

carga horária semanal de sete tempos lectivos, têm Espanhol pela primeira vez. São 

alunos participativos, empenhados e colaboraram em todas as actividades 

desenvolvidas. 

10º FI 

Grupo de Formação Geral - Espanhol Continuação. Alunos que frequentaram no 

3º ciclo três anos de Espanhol, contudo com realidades muito distintas. Por um lado 

temos, alunos que sempre tiveram professor desde o início do ano lectivo e, por outro, 

alunos que sistematicamente tiveram diferentes professores, havendo períodos de tempo 

que não tinham professor. De qualquer forma, agora no Secundário, o grupo está todo 

ao mesmo nível, caracteriza-se por bons resultados. Os alunos desta turma revelaram 

bastante interesse pela Língua e Cultura espanholas.  
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11ºFG 

Alunos que frequentaram na escola o segundo ano de Espanhol, Formação 

Específica - Espanhol Iniciação. Grupo empenhado, participativo com excelentes 

resultados que no final do ano lectivo se submeteu a exame nacional de Espanhol 

Bienal. 

 

 

 

 

Período 

TURMAS 

10º FG 10FI 11º DGH 11º FG 

 

1º 

 

15 

 

15,3 

 

13,84 

 

13,08 13,7 16,5 15,11 

 

16,5 

 

15,54 

 

2º 

 

16,33 

 

15,85 

 

15,07 

 

13,09 15,25 16 16 

 

17,5 

 

17 

 
Figura 7- Médias sobre classificações à disciplina de Espanhol nos 1º e 2º períodos 2009/2010 

NB- Aparecem somente as classificações dos dois primeiros períodos pois à data ainda não finalizou o ano lectivo 2009/2010 

 

Com o anterior quadro podemos observar a progressão dos alunos na disciplina de 

Espanhol tendo em conta as classificações obtidas nos dois primeiros períodos. 

Os alunos, de um modo geral, conhecem e cumprem as regras de funcionamento, 

reconhecem e aceitam a autoridade dos responsáveis da escola. Ao longo dos anos, não 

têm havido situações graves de indisciplina. No seu quotidiano, os alunos convivem e 

estabelecem um bom relacionamento entre si, com o pessoal docente e não docente e 

com a direcção. Estes esforçam-se para que se cultive um ambiente de tranquilidade e 

de disciplina propiciador das aprendizagens escolares e do desenvolvimento da 

cidadania e da autonomia. As situações de indisciplina são meramente residuais e 
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facilmente superadas através do contacto com os pais, pelo director de turma e, por 

vezes, com o recurso deste à psicóloga da escola e ao gabinete de apoio ao aluno.  

Os valores do conhecimento, responsabilidade, cidadania, solidariedade, 

identidade cultural, respeito pela diferença, inclusão, autonomia, equidade, democracia, 

cooperação e integração andam estrategicamente associados no desenvolvimento do seu 

projecto educativo.  
 

 

2.2. Exposição  
                                                                                                 

 
Ao propormo-nos realizar este estudo sobre como os alunos compreendem o que 

lêem e atingem determinados níveis de proficiência, tentamos seguir uma lógica 

compreensiva no sentido de uma reflexão permanente sobre a nossa praxis, tendo em 

conta os referentes teóricos e a realidade da Escola de hoje.  

Optamos por uma metodologia que verifica, ao mesmo tempo, as estratégias que 

os professores utilizam baseando-se em manuais e materiais pessoais e o resultado do 

seu uso. Para que tal fosse possível, no decorrer da prática profissional, utilizaram-se 

fichas que comprovassem a compreensão leitora e a proficiência linguística. Estas fichas 

construíram-se de acordo com a necessidade, oportunidade e tipo de grupos de trabalho 

que se verificaram no decorrer da execução do programa curricular.  

Foram elaboradas pela estagiária fichas de trabalhos que surgem anexadas neste 

trabalho e que irão ser analisadas. Com este processo pretende-se ver quais as 

estratégias utilizadas para promover a compreensão leitora e proficiência. A 

investigação e a acção convertem a prática em objecto de estudo na disciplina de 

Português e de Espanhol. 

Ao nível do Português o estudo realizou-se numa turma de 11º ano com uma 

unidade didáctica sobre parte da obra de Almeida Garrett. Apresentam-se diversas 

actividades, motivadoras, originais e sequenciadas. Os alunos reagiram de forma 

bastante positiva aos diferentes materiais apresentados. 

Em relação ao Espanhol a intervenção realizou ao nível dos 10º e 11º anos com 

distintos níveis de língua. Realizaram-se actividades de compreensão leitora e 

exercícios para avaliar o nível de proficiência em LE. Estes alunos mostraram muito 

empenho e entusiasmo. Nos níveis iniciais este entusiasmo é inerente à novidade em 

aprender uma nova Língua. 
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Todas as turmas revelaram vontade em participar e realizar todas as actividades 

propostas. 

 
2.2.1. Propostas Concretas de Intervenção  
 

Na disciplina de Espanhol de acordo com os conteúdos programáticos seguiram-

se algumas directrizes importantes como:  

- Interagir de forma compreensível em situações de comunicação conhecidas, 

utilizando frases simples e usuais; 

- Adquirir as competências básicas de comunicação na língua espanhola, para 

poder compreender textos orais e escritos, sobre temas de seu interesse, temas 

socioculturais familiares, informações, artigos de opinião e mesmo textos literários 

contemporâneos, de acessibilidade adequada ao seu desenvolvimento cognitivo, 

linguístico, psicológico e social; 

- Ter em conta a produção, oral e por escrito, de mensagens relacionadas com os 

seus interesses de comunicação e com temas socioculturais familiares; 

- Desenvolver a capacidade de iniciativa, o poder de decisão, o sentido da 

responsabilidade e da autonomia que podem conduzir à construção da sua identidade 

pessoal e social, desenvolvendo o espírito crítico, a confiança em si próprio e nos 

outros, e atitudes de sociabilidade, de tolerância e de cooperação 

Foi baseado nestes pressupostos definidos nos programas curriculares de 

Espanhol para o Ensino Secundário que se desenvolveu o estudo sobre compreensão 

leitora associado à proficiência linguística.  

Contemplou, o presente estudo, a observação de aulas leccionadas pela estagiária 

e pelas respostas (participação) dadas pelos alunos. Aqui, no ensino do Espanhol, não 

analisamos obras integrais, portanto as leituras e análise gramatical e de competências 

fazem-se mediante pequenos textos ou fragmentos que se encontram nos manuais ou 

criados pela professora. Cada unidade estrutura-se em torno de um tema, desta forma as 

fichas de trabalho adequam-se às exigências programáticas. 
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2.2.1.1. Perguntas/Respostas 
 

A nossa primeira intervenção, nesta língua, incidiu num questionário. É um 

processo recorrente em leitura pois é através das perguntas que se consegue saber se o 

aluno leu e compreendeu o texto.  

Os alunos identificam e reconhecem acontecimentos, situações, personagens 

presentes no texto; inferem quando utilizam os seus conhecimentos do mundo, as suas 

vivências para a compreensão literal e avaliam quando, num estágio mais avançado, não 

se limitam ao texto e conseguem produzir juízos de valor sobre o assunto abordado. No 

ANEXO I, a actividade proposta assenta em perguntas para verificar a compreensão 

leitora. Este tipo de processo permite avaliar a integração, o resumo e a elaboração 

exigindo que o aluno vá mais além do texto (Sardinha, 2005). Com os exercícios 

propostos verificamos a existência de distintos tipos de inferências de acordo com os 

conhecimentos e vivências do leitor. Podemos ter inferências lógicas, aquelas que são 

baseadas no texto; ou inferências pragmáticas, aquelas baseadas no saber adquirido pelo 

leitor. Este tipo de inferência requer pró - actividade do sujeito. Não podemos esquecer 

a importância que tem a variedade e riqueza do vocabulário que os alunos possuem. 

Giasson (2000) defende o ensino sistemático de vocabulário na sala de aula sem nunca 

descurar o contexto em que é inserida esta prática enriquecedora. Este tipo de actividade 

propõe-se atingir objectivos e conteúdos do nível do usuário independente, com as 

seguintes características: 

 

 
La primera es la capacidad de mantener una interacción y de hacerse 
entender en una variedad de situaciones; por ejemplo: generalmente 
comprende las ideas principales de los debates extensos que se dan a 
su alrededor siempre que el discurso se articule con claridad en nivel 
de lengua estándar; ofrece y pide opiniones personales en un debate 
informal con amigos; expresa de forma comprensible la idea 
principal que quiere dar a entender; utiliza con flexibilidad un 
lenguaje amplio y sencillo para expresar gran parte de lo que quiere; 
es capaz de mantener una conversación o un debate, pero a veces 
puede resultar difícil de entenderle cuando intenta decir exactamente 
lo que quiere; se expresa comprensiblemente, aunque sean evidentes 
sus pausas para realizar cierta planificación gramatical y léxica y 
cierta corrección, sobre todo en largos períodos de producción libre. 
La segunda característica es la capacidad de saber cómo enfrentar de 
forma flexible problemas cotidianos como, por ejemplo: se enfrenta 
a situaciones menos corrientes en el transporte público, a las típicas 
situaciones que suelen surgir cuando se realizan reservas para viajes 
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a través de una agencia o cuando se está viajando; participa en 
conversaciones sobre asuntos habituales sin haberlo previsto; es 
capaz de plantear quejas; toma la iniciativa en una entrevista o 
consulta (por ejemplo, sabe cómo iniciar un nuevo tema), aunque 
aún se le nota que depende del entrevistador durante la interacción; 
sabe cómo pedir a alguien que aclare o desarrolle lo que acaba de 
decir  

 
 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2002:37). 
 

 

 2.2.1.2. Ordenação de Frases num Texto  
 

Com este tipo de actividade (ANEXO II) pretende-se evidenciar a coerência e 

coesão de um determinado texto. A coerência consiste num fenómeno cognitivo na 

mente de quem o produz e na mente de quem o lê de acordo com Givon (1995). O texto 

quando está a ser elaborado surge como uma rede de significações, de informações 

devidamente sequenciadas e graduadas. Desta forma a compreensão leitora tem em 

conta a forma como a informação aparece representada e ligada a outra previamente 

existente. As pistas lexicais e gramaticais são canais responsáveis pelo arquivamento 

correcto da informação, sendo que, a primeira pista concorre para a produção e 

compreensão textuais e a segunda – a pista gramatical - corrobora a estrutura sintáctica 

do texto. Relacionar perguntas com respectivas respostas (ANEXO IV) visa também a 

coerência. 

 

 

2.2.1.3. A Técnica de Cloze  
 

Proposto por Taylor em 1953 consiste na organização de um texto, do qual se 

suprimem alguns vocábulos e se pede ao leitor que preencha os espaços com as palavras 

que melhor completarem o sentido do texto. A preparação do texto de Cloze segue 

regras que variam em função do objectivo para o qual ele será utilizado. Mais 

frequentemente são usados como parâmetros a omissão sistemática de palavras num 

sistema de razão, a supressão de uma dada categoria gramatical (adjectivos, 

substantivos, verbos, entre outras) ou ainda a omissão aleatória de 20% dos vocábulos 

do texto. 
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Geralmente, é apresentado por escrito, sendo a palavra suprimida substituída por 

um traço, que poderá ser de tamanho sempre igual, tal como proposto inicialmente por 

Taylor (1953), ou ainda por um traço proporcional ao tamanho da palavra omitida, 

como foi sugerido por Bormuth (1968), justificando que, dessa forma, os resultados 

obtidos apresentariam um índice mais alto de correlação. 

Com este tipo de actividade, (ANEXOS III) ao preencher espaços em branco do 

texto consegue-se avaliar o texto e também o tipo de leitor. Segundo Taylor (1953) um 

bom leitor não terá quaisquer problemas na interpretação e preenchimento dos espaços 

em branco, activando o seu saber e conhecimento do mundo, em contrapartida, um mau 

leitor experimentará dificuldades na compreensão do texto e consequente 

preenchimento das lacunas do exercício proposto. 

Por meio dos exercícios com a técnica de Cloze pode dinamizar-se o processo de 

compreensão e obter uma melhor aprendizagem. As inúmeras possibilidades de 

variações da técnica permitem o seu uso com diferentes conteúdos e possibilitam a 

consecução de diferentes objectivos. A supressão de categorias específicas de 

informação do texto pode ser realizada em função da finalidade pretendida pelo 

professor ou em função das dificuldades dos alunos. De qualquer modo reconhece-se 

que é um material de fácil elaboração e correcção, o que o torna acessível e funcional 

como prática pedagógica. 

O emprego do procedimento de Cloze facilita o ensino da leitura, tendo em conta 

alguns dos princípios considerados relevantes para que a verdadeira compreensão 

ocorra. Considera-se que o procedimento possibilita o desenvolvimento de algumas 

habilidades que favorecem o processo de compreensão, tais como o estabelecimento de 

relações entre os elementos do texto, a possibilidade de associações entre o 

conhecimento prévio e as informações impressas ou o reconhecimento quando o texto é 

ou não compreendido. A técnica de Cloze é mais do que um instrumento de avaliação da 

leitura, pois possibilita a avaliação também da escrita. Tal facto é visto como um 

aspecto favorável, em razão da estreita relação entre os processos de leitura e escrita. 

Com as suas inúmeras possibilidades de variações favorece a sua utilização com textos 

de diferentes conteúdos, sejam específicos e ligados a distintas disciplinas ou textos 

literários. O procedimento de Cloze tem-se destacado pela sua utilidade tanto para o 

diagnóstico como para o desenvolvimento da compreensão leitora. Além de unir os 

aspectos que se prendem com a prática e economia de tempo e recursos, é eficaz no 

alcance dos objectivos pretendidos. 
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2.2.1.4. A Técnica Maze 
 

 É outra técnica que consiste na selecção da opção correcta de entre possibilidades 

dadas pelo autor do teste (ANEXO VI). Com esta técnica os alunos adequam 

conhecimentos e informação tendo em conta o contexto, a coesão e coerência do texto. 

 

Na disciplina de Português 11º ano, a nossa intervenção incidiu no texto poético 

(Folhas Caídas de Almeida Garrett) e começou com uma introdução à obra do autor. 

De seguida foram explorados e analisados os poemas: Advertência de Folhas Caídas; 

Adeus! e o poema Cinco sentidos. Seguem-se as propostas de intervenção tendo em 

conta a compreensão leitora e os níveis de proficiência. 

 

 

2.2.1.5. Cloze/Compreensão Audição 
 

No ANEXO VII, os alunos preenchem uma ficha de trabalho de acordo com o 

fragmento do documentário “O Romantismo de Garrett” onde o Prof. José Hermano 

Saraiva distingue características do Romantismo e do Classicismo. Os alunos deverão 

processar a informação ouvida e depois adequa-la no quadro que se lhes sugere para 

preencher. 

 

2.2.1.6. Inferir a Partir de Textos 
 

Numa outra actividade desenvolvida nas aulas de Português os alunos deverão ler 

determinados textos informativos sobre Folhas Caídas. O que se pretende com este 

exercício é que os alunos consigam inferir as informações mais relevantes para 

caracterizar a obra e o autor. Para tal terão de compreender os textos dados e elaborar 

esquemas mentais, organizar informação e processa-la. (ANEXO VIII) 
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2.2.1.7. Elaborar Esquemas 
 

A partir do título da obra em questão os alunos deverão expor a sua análise, 

interpretação do título para tal desenvolvem esquemas metais que ajudam na 

organização, selecção de informação relevante, esta actividade contida no ANEXO IX 

pretende fomentar e agilizar a compreensão leitora. 

 

2.2.1.8. Seleccionar Informação 
 

Com estes exercícios (ANEXOS X e XII) os alunos depois de interpretarem os 

textos líricos em causa – Adeus! e Cinco Sentidos – completam quadro de acordo com 

expressões contidas nos mesmos. 

 

 

2.2.1.9. Texto 
 

Associar a Pintura à Literatura possibilitará aos alunos a oportunidade de 

expressar comparações inferidas, relações existentes, expressão de vivências e do seu 

conhecimento do mundo. Ao passar para o papel, os alunos irão activar uma serie de 

competências e processos para que este tenha coesão, coerência e seja adequado ao tema 

proposto (ANEXOS XI e XIII).  

 

2.2.1.10. Palavras - Cruzadas 

Através deste jogo possibilita-se aos alunos a consolidação dos conteúdos 

abordados, num contexto desvinculado da situação de aprendizagem formal. Através da 

resolução das palavras - cruzadas trabalha-se o domínio das habilidades e raciocínios. 

Os alunos têm a possibilidade de redimensionar a sua relação com as situações de 

aprendizagem, com o desejo de procurar novos conhecimentos e com a satisfação da 

resolução correcta da actividade, ANEXO XIV. 
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2.2.1.11. Proficiência Cultural 

Exercício que parte de imagens relacionadas com a cultura espanhola para titular 

(ANEXO V). Com esta actividade pretendemos que os alunos de uma forma dinâmica e 

original trabalhem a compreensão leitora. Para tal terão de analisar imagens, reflectir 

sobre as mesmas e activar os seus conhecimentos prévios culturais, experienciais para 

posteriormente criarem um título. A dificuldade está, em primeiro lugar, na 

identificação das situações propostas, em segundo lugar na adequação linguística à 

expressão icónica.  

Aprender sobre o “mundo estrangeiro” e aprender a usar a sua língua é algo mais 

do que simplesmente criar hábitos ou reproduzir modelos compreende uma dimensão 

cognitiva da aprendizagem que se realiza mediante procedimentos de comparação, 

inferência, interpretação, discussão e outras formas discursivas similares de negociar o 

significado dos fenómenos desse universo. 

 

 

 

2.2.1.12. Aulas Supervisionadas  
 

A planificação no processo Ensino/Aprendizagem (ANEXOS XVI a XXIII) é um 

trabalho que exige organização, sistematização, previsão e decisão para garantir a 

eficiência e eficácia de uma determinada actividade, quer seja num nível mais 

abrangente (planificações anuais), quer seja no nível mais estrito (planificações de aula 

ou de unidade didáctica). A intencionalidade é um elemento a ter em conta pois, expõe-

se o que se deseja realizar e o que se pretende atingir. 

O professor tem necessidade de reflectir sobre o seu desempenho, sobre a sua 

acção, pensar sobre o que faz, antes, durante e depois. Deve decidir, prever, seleccionar, 

escolher, organizar, refazer, redimensionar, reflectir sobre o processo antes, durante e 

depois da acção concluída. O pensar, a longo prazo, está sempre presente na acção do 

professor reflexivo. Planificar é fazer uma previsão sobre o que irá acontecer, é um 

processo de reflexão sobre a prática docente, sobre seus objectivos, sobre o que está a 

acontecer e sobre o que aconteceu. Requer pois uma atitude científica do fazer Didático-

Pedagógico. 
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Nas aulas observadas, respeitando todas as planificações elaboradas e o 

cumprimento dos Programas, foram utilizados materiais que visam igualmente fomentar 

o gosto pela leitura e cimentar a compreensão linguística na leitura de textos bem como 

desenvolver o nível de proficiência. Referir que foi dada grande incidência a aspectos 

culturais motivadores para os alunos.  

 

2.2.1.13. A Importância do Erro 
 

Por último não podemos esquecer a aprendizagem através do erro. É fundamental 

para a aprendizagem e compreensão do texto que se está a ler o contacto com erros, esta 

teoria foi defendida por Markman (1979). Através deste teste (ANEXO XV) os alunos 

deverão detectar uma porção de erros contidos no texto resultando esta actividade num 

bom indicador da avaliação e regulação da compreensão de acordo com Sardinha 

(2000). 

Cardoso (2007) defende que os “erros” e os mal-entendidos fazem parte do 

processo de aquisição de uma Nova Língua e mesmo da Materna, e por isso, convém 

realçar a importância do erro e das interferências linguísticas que podem ocorrer durante 

um processo de aprendizagem de uma Língua Não Materna ou Materna. 

 

A grande maioria dos alunos concorda que a leitura é útil para aprender uma 

língua e que os ajuda muito a fixar o léxico. Tentam compreender um texto ou através 

da ajuda do professor, ou de gramáticas e de dicionários, ou ainda procurando no 

próprio texto. Grande parte dos alunos, para responder a uma questão ou para 

compreender um texto, utiliza a inspiração e os conhecimentos já adquiridos, facto que 

leva a crer que com frequência fazem inferências. Todos, ao planificar ou fazer um 

trabalho, realizam uma leitura silenciosa para compreender e só depois é que 

respondem. Esta resposta demonstra uma atitude consciente e cuidadosa, que na maioria 

dos casos não se verifica na prática. No entanto, eles ainda afirmam que revêem e 

mudam o trabalho realizado caso seja necessário. Pode-se afirmar que, muitas vezes, o 

que pensam ou gostariam de fazer nem sempre acontece. Contudo, o professor tem 

sempre que propor actividades com o objectivo de ampliar a bagagem cultural dos 

alunos e de lhe abrir novos horizontes, contribuindo assim para a formação de um aluno 

crítico, motivado para a leitura e para a compreensão da mesma. 
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Este estudo foi realizado com uma série de limitações. A primeira devido à 

extensão dos programas curriculares que têm de se cumprir. A segunda, devido à 

excessiva carga horária que não permite o tempo e disponibilidade para que nos 

detenhamos convenientemente em determinados processos e experiências pedagógicas. 

Uma outra limitação a impossibilidade de aprofundar estes conhecimentos e práticas 

pois sabemos que cada aluno é um universo. Estas razões enunciadas fazem sentirmos 

que iniciamos o caminho que iremos percorrer com avanços e recuos para que o Ensino 

cumpra a sua função: formar jovens capacitados para enfrentar todos os desafios da sua 

vida pessoal e profissional. 
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CAPITULO 3 – TRABALHO DESENVOLVIDO NA 
ESCOLA 

________________________________________ 
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3.Relatório Final 

 
Resultou este trabalho numa experiência inesquecível, sumamente enriquecedora 

e marcante. Esta não é uma experiência nova dado que, no ano lectivo 2001/2002, se 

realizou o Estágio Pedagógico em Português, Latim e Grego no Agrupamento de 

Escolas de Aguiar da Beira, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.  

Esta actividade repete-se pelo gosto em Ensinar e mais ainda, pelo gosto de 

Aprender, que nos trouxe de volta aos estudos, primeiro, na Faculdade de Ciências 

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa cursando Língua, Literatura e 

Cultura - variante Português/Espanhol e, agora, na Universidade da Beira Interior, onde 

se conclui o Mestrado no ensino do Português e Espanhol nos ensinos Básico e 

Secundário.  

Integrado no plano de estudos do Mestrado, o Estágio Pedagógico resulta numa 

prática muito enriquecedora quer a nível pessoal quer a nível profissional. 

Desenvolvem-se distintas competências que serão uma mais-valia ao longo do nosso 

percurso profissional 

 

3.1. Trabalho Realizado na Escola 
 

 
3.1.1. Aulas de Espanhol Iniciação e Continuação em Cursos de Formação Geral 
Específica. 

 
 
Foram planificadas e leccionadas aulas para quatro níveis de ensino que foram 

atribuídos no início do ano lectivo (Espanhol Iniciação - 10º FG; Espanhol Iniciação - 

11º FG, turmas integradas em cursos de formação específica com sete horas semanais 

(dois blocos de 90m e um bloco de 90m+45m). Espanhol Continuação – 10º FI, curso 

de formação geral, três horas semanais (2 blocos de 90m); e por último Espanhol 

Iniciação 11º DGH, do curso de formação geral com tês horas semanais (2 blocos de 

90m)). 

As aulas de apoio à disciplina de Espanhol para alunos com maiores dificuldades 

na aprendizagem também foram contempladas ao longo de todo o ano lectivo. 

Verificou-se o cumprimento de inúmeras aulas de substituição de acordo com o 

horário que foi atribuído no inicio do ano lectivo.  
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Em termos de avaliação, foram elaborados materiais para registar os momentos de 

avaliação ao longo do ano lectivo e analisar a progressão nas aprendizagens dos alunos 

através da correcção de exercícios, fichas de trabalho, trabalhos de casa, de grupo e 

individuais, provas de avaliação e de recuperação realizadas pelos discentes, escritas e 

orais de todas as turmas referidas e a observação directa em sala de aula. Elaboraram-se 

fichas de avaliação, grelhas de conteúdos, de correcção das mesmas e matrizes de 

provas de avaliação. No final foram apresentadas propostas de avaliação intercalar e 

final. 

 

3.1.2. Secretária da Turma 11º H 
 

Redigiram-se todas as actas de Conselho de Turma e de avaliação desta turma.   

Foi notória a colaboração com o Director de Turma na elaboração de Programas 

Educativos Individuais e outros documentos necessários que foram sendo solicitados no 

decurso do ano lectivo e também a colaboração activa na organização do dossier de 

Turma. Todos os Conselhos de Turma fizeram parte da agenda. 

 
 

3.1.3. Outras Actividades 
 
 
Nas reuniões gerais de professores, nas reuniões do Departamento de Línguas e 

em todos os Conselhos de Turma que ocorreram ao longo do ano lectivo 2009/2010 das 

turmas mencionadas foram tidas em conta.  

Na acção de sensibilização Um dia pela vida – luta contra o cancro, no dia 3 de 

Fevereiro de 2010 para pessoal docente desenvolvida por um grupo de alunos da Escola 

de Saúde de Portalegre, participamos. 

Os alunos participaram na Marcha pela vida que decorreu em Março dia 26 de 

2010. 

 

3.1.4. Trabalhos Científicos 

 

De referir o trabalho de investigação integrado no plano de estudos do Mestrado 

do ensino do Português e Espanhol intitulado A compreensão Linguística na Leitura do 

Português e Espanhol. Gostaríamos de sublinhar o empenho e dedicação na elaboração 

deste trabalho que se revelou uma actividade bastante enriquecedora e aliciante.  
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Outro trabalho desenvolvido ao longo deste percurso foi Léxico, Imagen y 

Traducción en el Manual Tres Pasos, em Maio de 2009, (ANEXO XXVII). 

 

 

3.2. Formação Durante o Estágio  
 

3.2.1. Seminários Realizados no Decurso do Mestrado 

 

 

- Conferência Monstruosidade e Perfeição na Obra de José Régio com a Profª. 

Doutora Maria da Natividade Pires no Castelo de Portalegre, dia 11 de Março de 2010. 

 

- Escrita do Trabalho Científico, coordenado pela Profª. Doutora Madalena 

Teixeira (ESSE- I.P: Santarém) que decorreu na UBI, no dia 27 de Fevereiro de 2010. 

 

- Ciências da Linguagem e Metodologias Específicas: Literatura Infanto-Juvenil e 

Margens: Propostas Didácticas, dia 4 de Abril de 2009, na UBI. 

 

- Ciências da Linguagem e Metodologias Específicas: Leitura e Leitores, dia 28 

de Março de 2009 na UBI. 

 

- Encontro de Educação promovido pela Porto Editora em Coimbra, Utilização de 

Séries Espanholas Legendadas em ELE, 14 de Fevereiro de 2009, Hotel D. Dinis. 

 

 

3.2.2. Acções de Formação 

 

- Acção de formação A Educação Especial à luz do Decreto-Lei nº3/2008, de 7 de 

Janeiro pela psicóloga Mónica Batista, dia 30 de Março, Secundária São Lourenço em 

Portalegre.  

 

- Acção de formação da Edinumen intitulada Secuenciación e Integración de 

Contenidos: Tareas y Actividades, pelo Dr. José Manuel Foncubierta Muriel no Hotel 

Novotel em Lisboa, dia 20 de Março de 2010. 
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- Competências Básicas em TIC de 30 horas, pelo Centro de Formação Altotejo 

em Castelo Branco, de 2 de Junho a 8 de Julho de 2009 com classificação final de 

excelente (10 valores) valendo 1,2 créditos 

 

 

3.3. Actividades Desenvolvidas com os Alunos 
  

- Mostra de Curtas-Metragens, dia 25 de Março de 2010, actividade incluída no 

plano anual de actividades (ANEXO XXV). 

 

- Visita de estudo a Sevilha no terceiro período, 15 de Abril de 2010, actividade 

também contemplada no plano anual de actividades, (ANEXO XXIV). 

 

- Karaoke no final dos três períodos lectivos. Actividade do plano anual de 

actividades desenvolvida em conjunto com professores e alunos da disciplina de Inglês. 

 

 

3.3.1. Objectivos da Actividade: Curtas-Metragens 

 

Objectivos da actividade Curtas-Metragens em Espanhol: 

 

- Promover a entreajuda e espírito de equipa 

- Praticar a língua espanhola 

- Expressar-se livremente 

- Apreender expressões idiomáticas 

- Contactar com a Cultura Espanhola 

- Fomentar boas práticas de planificação e execução de tarefas 

- Exprimir ideias 

- Possibilitar experiências de aprendizagem diversificadas e motivadoras 

- Promover a interculturalidade 

- Aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas de Espanhol 
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Antes da Actividade 

Os alunos redigiram, em grupos, os seus argumentos para os filmes que 

posteriormente gravaram fora da Escola e nas suas instalações. 

Nesta primeira fase, foi definido o tema, seleccionados os personagens, escolhidos 

os adereços para a sua caracterização e identificados os cenários para as filmagens. 

Destacamos o grande espírito de entreajuda de todos os alunos que participaram 

na elaboração das curtas-metragens e a motivação por parte de todos que presenciamos 

no acompanhamento desta actividade.  

Depois de escrito o guião e corrigido, tarefa que levou algum tempo a ficar 

concluída, passamos para a fase de execução. 

 

Durante a Actividade 

As filmagens aconteceram nas imediações da escola com consentimento do 

Director da escola. Destacamos a postura pró-activa de todos os alunos nas filmagens 

que elaboraram. Vivenciaram-se momentos hilariantes que, ficarão na memória de todos 

os elementos envolvidos neste trabalho. 

Este processo desenvolveu-se durante algum tempo, sendo as cenas gravadas no 

decorrer das aulas de Espanhol. 

 

Depois da Actividade 

Concluídas as filmagens, no dia 25 de Março de 2010 as curtas-metragens foram 

exibidas para toda a Comunidade Escolar. Esta actividade está incluída no plano anual 

de actividades da escola. Com este acto pretendeu-se mostrar a alunos e professores a 

criatividade, empenho e o trabalho desenvolvido pelos alunos de Espanhol; divulgar a 

língua e cultura e promover a interculturalidade; teve ainda como objectivo cativar 

alunos para o estudo da língua e cultura espanhola e, simultaneamente, a prática de 

actividades lúdicas na aprendizagem de uma língua estrangeira. (poderão visualizar-se 

as curtas-metragens no CD). 
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Esta actividade foi divulgada no jornal local O Distrito de Portalegre e 

posteriormente foi noticiada nos jornais Fonte Nova e O Distrito de Portalegre. Anexos 

publicações da actividade nos jornais locais (ANEXO XXVI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: CD com Curtas-Metragens realizadas pelos alunos do 11º FG da S.S. 

Lourenço 

 

 

3.3.2. Objectivos da Actividade: Visita de Estudo a Sevilha  

 

Estes foram os objectivos que nortearam esta actividade desenvolvida na 

disciplina de Espanhol: 

- Fomentar um interesse cada vez maior pela disciplina. 

- Adquirir gosto pelo teatro. 

- Verificar a eficácia de linguagens e técnicas teatrais. 

- Contacto com os valores culturais dos lugares a visitar. 

- Promover a consolidação de saberes relativos aos domínios cultural, social e 

linguístico  

- Promover o contacto directo com o espectáculo teatral. 
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- Facilitar a consolidação de competências ao nível da interacção noutros meios 

sociais / comunidades. 

- Facilitar a consolidação de competências ao nível da gestão de atitudes, 

comportamentos e afectos. 

- Tomar conhecimento do património histórico, cultural, gastronómico de 

Espanha. 

 

Antes da visita 

As professoras elucidaram os alunos acerca dos conteúdos que iriam ver na visita 

a Sevilha. 

A Isla Mágica é um parque temático ambientado na exploração do Novo Mundo 

que toma Sevilha do séc. XVI como ponto de partida. Os visitantes podem desfrutar de 

um dia inesquecível recorrendo cada uma das zonas que fazem da Isla Mágica um lugar 

mágico, um paraíso para diversão e enriquecimento cultural e histórico: Sevilla; Puerto 

de Indias; Quetzal; La Furia de los Dioses; El Balcón de Andalucía; Puerta de América; 

Amazonia; La Guarida de los Piratas; La Fuente de la Juventud; El Dorado. 

 

  Durante a Visita 

Em cada um destes ambientes temáticos os alunos exploraram o que aconteceu há 

cinco séculos atrás. Esta experiência fê-los sentir o que viveram os aventureiros mais 

audazes da época. Os alunos desfrutaram de um dia inesquecível, puderam pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de Espanhol e articular saberes. 

 

 

Depois da Visita 

A reacção dos alunos foi bastante positiva, tendo a visita despertado bastante 

interesse, na medida que tomaram contacto com a cultura que estudam o que lhes 

proporcionou uma diversidade histórica e paisagística diferente da portuguesa. Na 

verdade, através desta visita os alunos entraram em contacto com o mundo não só real 

mas também virtual repleto de diversão e fantasia. 

É de referir ainda que a actividade em causa teve como tarefa final uma exposição 

fotográfica, elaboração de textos individuais em Espanhol, descritivos da passagem por 

Sevilha e a posterior publicação num jornal da região da notícia que levou alguns alunos 

da Escola Secundária São Lourenço à Isla Mágica. 
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Figura 8: Alunos da S.S. Lourenço na Isla Mágica 

 

 

 
Figura 9: Embarcação Ilustrativa da Expansão para América no séc. XVI 

 

 

 

 

3.3.3. Objectivos da Actividade: Karaoke em Espanhol 

 

Com esta actividade pretendemos: 

- Experimentar formas de aprendizagem de acordo com os interesses dos alunos; 

- Praticar a língua (Espanhol / Inglês); 

- Fomentar a sociabilização; 
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3.4. Comentário Pessoal  
 

Este é o ponto de partida para um percurso que desejamos que seja de 

aprendizagem constante, crescimento pessoal e realização profissional. De positivo 

destacamos o relacionamento e entendimento com os alunos na relação Pedagógico-

Didáctica; na vivência de situações inerentes a esta profissão, na primazia da 

componente humana conjugada com o saber. De negativo, a falta de tempo devido à 

sobrecarga horária para poder aprofundar práticas e saberes. 

Sabemos que a educação resulta num caminho para a preparação e adaptação dos 

indivíduos na sociedade em constante transformação, uma adaptação que deve ser 

proactiva, não reactiva ou acomodada. Como professores devemos adoptar uma postura 

responsável e guiar os alunos para uma educação pluralista que se volte para a 

orientação do desenvolvimento de habilidades e técnicas de adaptação, de escolha e de 

tomada de decisões a partir de projecções de alternativas, possibilidades e 

probabilidades de futuro; uma educação que privilegie a diversidade tendo uma base de 

técnicas comuns para a integração social, e que propicie a negociação, o trabalho em 

equipa, o viver e o relacionar-se com o outro.  

Sabemos que educar é mostrar que a inter-relação, a parceria, a colaboração são 

fundamentais para o crescimento pessoal e da comunidade. Acima de tudo é permitir a 

dúvida, o erro, a possibilidade de rever e alterar posições - a partir de uma 

argumentação sólida. Possibilitar que o aluno adquira habilidades e competência para 

aumentar a sua capacidade de adaptação às mudanças constantes.  

Foi uma aventura cheia de empenho e superação. Aprendizagem diária e 

superação pessoal. Gostaríamos de finalizar esta reflexão com a frase de Henry Brooks 

Adams: “Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede decir dónde acaba su 

influencia”. 
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 CONCLUSÃO 
_______________________________________ 
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Começamos as nossas considerações finais salientando a importância da 

participação, boa vontade e empenho dos alunos da Escola Secundária São Lourenço 

que colaboraram neste estudo exploratório com o intuito de perceber como se realiza a 

compreensão leitora e se atingem os distintos níveis de proficiência.   

Confirmou-se que o processo de compreensão leitora tanto se desenvolve na LM 

como na LE. A única diferença que se coloca é ao nível do domínio fonético, lexical, 

sintáctico, morfológico e pragmático da segunda língua. Se os textos forem adequados 

ao nível de conhecimento dos alunos, estes realizam o mesmo percurso que na sua 

língua em relação ao processo de compreensão leitora. Não devemos, no entanto, 

esquecer de que neste caso do estudo, as línguas (Portuguesa e Espanhola) são muito 

próximas e não existem grandes diferenças culturais a salientar, facto que ajuda na 

compreensão.  

Concluímos com este estudo que a Linguística pode ajudar na compreensão 

leitora na medida em que se pode centralizar as aprendizagens de textos (orais e 

escritos, de diversos registos) e diminuir ou acabar com a distância entre leitura -

produção - gramática - cultura. Por outro lado, fomentar um tipo de análise textual que 

focalize a interacção, fazendo com que o receptor assuma a sua responsabilidade de 

construir o sentido do texto através das marcas superficiais e das relações extra-

linguísticas que o texto mantém com a enunciação e com os outros textos de uma cadeia 

discursiva.  

A produção e a recepção de textos podem ocorrer a partir de funções textuais de 

natureza linguística e extra-linguística, organizadas em quatro categorias: 

contextualização, coesão, coerência e conexão de acções. Essas noções estão 

centralizadas no processo de comunicação via texto e não no texto como produto. Se 

analisarmos a noção de texto verificamos que consiste num conjunto de enunciações 

coerentes, intencionalmente estruturadas sintáctica e semanticamente e estreitamente 

ligadas a factores comunicativos e referenciais. O texto só tem significado na 

interacção. 

Além disso, para realizar uma pesquisa voltada para a actividade de leitura - 

compreensão - interpretação de textos na sala de aula, a Semiolinguística mostrou-se 

bastante adequada aos nossos propósitos, que pretendem problematizar a ineficácia na 

formação de leitores proficientes. Esta linha teórica postula que a competência de 
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produção/interpretação ultrapassa o simples conhecimento de palavras e das suas regras 

de combinação e requer um saber mais global, que compreende outros elementos da 

interacção social que fazem parte do processo de enunciação.  

Seguindo esta orientação, torna-se premente a necessidade de substituir a postura 

do professor - reprodutor de regras gramaticais por outra, centrada na investigação, na 

experiência, que faça com que os alunos procurem compreender os mecanismos intra e 

inter-discursivos de constituição do sentido.  

A Semiolinguística, palavra derivada de semiosis (relacionando forma e sentido) e 

linguística, lembra que a forma de acção pretendida pelo sujeito que comunica é 

sobretudo constituída por material que tem que ver com a língua.  

No processo semiótico do mundo agem dois sujeitos do mundo real, externos ao 

enunciado: o sujeito que comunica e o sujeito que interpreta. Eles desdobram-se em 

dois outros sujeitos, internos ao próprio enunciado, pertencentes ao mundo da palavra: o 

sujeito-enunciador-emissor e o sujeito-destinatário-receptor. Ao fazer-se a ligação entre 

os sujeitos externos e os internos temos o sujeito-autor e o sujeito- interprete.  

A Semiolinguística inscreve-se numa problemática que pretende articular 

operações cognitivas de ordem linguística com operações cognitivas de ordem psico-

socio-comunicativa.  

Ao elaborar um enunciado, o sujeito intervém no espaço da tematização e da 

relação. Durante a tematização, identifica os seres do mundo, qualifica-os, representa as 

suas acções, explica etc. Trabalha com o sentido literal ou explícito, um sentido de 

língua, que é medido segundo critérios de coesão. Além disso, o sujeito precisa de 

construir um sentido de acordo com sua intencionalidade, um sentido indirecto ou 

implícito: é o sentido do discurso. Nesse caso, intervém no espaço da relação, pois 

trabalha com operações destinadas a significar a finalidade do acto de comunicação e a 

identidade dos protagonistas, fornecendo índices semiológicos como cenários, roteiros 

de acção e sua “identidade discursiva”.  

No processo de recepção textual, o leitor faz o movimento contrário. Age em duas 

esferas: da compreensão e da interpretação. Ele deve reconhecer o sentido das palavras 

e as “instruções de sentido” mais prováveis, a coesão contextual propiciadas pelas 

operações de identificação, qualificação, que presidem o sentido de língua - é o trabalho 

de compreensão. Deve, ainda, reconhecer o sentido indirecto, implícito mas verosímil 

em função da intertextualidade (operações de ordem inferencial). Pelo grau de coerência 

do trabalho inferencial, mede-se a verosimilhança do sentido de discurso. Também deve 
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reconhecer o quadro contratual do acto de comunicação; ao relacionar as marcas do 

texto e as características desse quadro, sinaliza outras inferências que testemunharão a 

finalização do mundo significado. Pelo grau de ajustamento do trabalho inferencial, será 

medida a adequação do sentido de discurso.  

O trabalho de interpretação do texto é constituído, pois, pelo duplo processo 

(discursivo e situacional) de ordem inferencial que leva ao reconhecimento-construção 

do sentido do discurso problematizado e finalizado.  

Adoptar a perspectiva da Semiolinguística para o trabalho com texto na sala de 

aula pode possibilitar uma abordagem mais consistente quanto ao ensino/aprendizagem 

da LE. 

Elaborar actividades em que sejam accionadas essas estratégias de compreensão 

(no âmbito da superfície textual) e de interpretação (relacionadas ao momento 

enunciativo e às relações extra-linguísticas) representará a possibilidade de proporcionar 

meios de amadurecimento e autonomia para o leitor em formação - o que deve ser 

prioridade da prática pedagógica. Isso será possível fazendo um trabalho, embora 

consciente das dificuldades inerentes ao processo, certo da capacidade de transformação 

nele contida. Daí a preocupação com a construção do sentido do texto, com os 

procedimentos envolvidos nessa construção, com as estratégias accionadas no processo 

de leitura. 

Por outro lado, os alunos devem dominar as línguas em questão no que se refere 

ao vocabulário, morfologia, sintaxe e até mesmo formas de tratamento para poder 

utilizá-las em situações concretas de comunicação. Saber ouvir discursos para poder 

captar informação expressa e reconstruir inferencialmente informação implícita. Ter 

fluência na expressão oral, dominando um repertório diversificado de estilos para poder 

captar a atenção dos ouvintes. Ser um leitor fluente e crítico com hábitos de leitura 

instalados. Escrever com clareza e correcção linguística, dominando as técnicas 

requeridas pelos distintos géneros textuais. Possuir competência metalinguística e 

utilizá-la como meio de controlo e correcção da sua produção oral e escrita e como 

instrumento de monitorização da compreensão oral e escrita. 

Observando estes princípios poderemos formar usuários proficientes da língua, 

que encontraram razões para estudar LE e LM e que se possam sentir seguros para 

escrever ou falar, ou até para gostar de ler nessa língua. E como afirmou Valéry, a 

compreensão precede o prazer estético.  
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O escritor nunca terá a sua obra 
acabada, porque esta nunca é definitiva, 
nunca é perfeita. Continua a viver nas suas 
variantes. Os estados sucessivos do texto não 
são mais que os momentos da história de 
uma criação ad infinitum. 

 
Morais (1997: 278-279) 
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Anexo I. Ficha 1 – Perguntas/Respostas (10º ano) 
 

 
 

ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 
10º Ano 

 
Turma FI Professora Estagiária: 

Mafalda Nunes 
 
Lee el siguiente texto: 

Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado esa mañana desde el 
pueblo distante donde vivía la familia, y no tenía la menor idea de dónde encontrarme. 
Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería 
Mundo, o en los cafés vecinos, donde yo iba todos los días a la una y a las seis de la tarde a 
conversar con mis amigos escritores. El que se lo dijo le advirtió: “Vaya con cuidado porque son 
locos de amarrar”. Llegó a las doce en punto, se abrió paso con su andar ligero por entre las 
mesas de libros en exhibición, se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa de 
picardía de sus días mejores, y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: “Soy tu madre”. 

Algo había cambiado en ella que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía cuarenta y 
cinco años, y no nos veíamos desde hacía cuatro. Sumando sus once partos, había pasado casi 
diez años encinta, y por lo menos otros tanto amamantando a sus hijos. 

Había encanecido por completo antes de tiempo, los ojos se le veían más grandes y atónitos 
detrás de sus primeras lentes bifocales, y guardaba un luto cerrado y serio por la muerte reciente 
de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas, ahora 
dignificada por un aura señorial. Antes de nada, aun antes de abrazarme me dijo con su estilo 
ceremonial de siempre: “Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa”. 

No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros sólo existía una en el mundo: la vieja 
de los abuelos en Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver 
poco antes de cumplir los ocho años. Yo acababa de abandonar la facultad de Derecho al acabo 
de seis semestres, dedicados por completo a leer y recitar de memoria la poesía irrepetible del 
Siglo de Oro español. Había leído ya, traducidos y en ediciones prestadas, todos los libros que me 
habrían bastado para aprender la técnica de novelar, y había publicado cuatro relatos en 
suplementos de periódicos, que merecieron el entusiasmo de mis amigos y la atención de algunos 
críticos. Iba a cumplir veintitrés el mes siguiente. 

 

G. García Márquez, Vivir para contarlo 
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Preguntas: 
 

1. ¿Qué conoces de la vida y obra de Gabriel García Márquez? 

 

2.  En el texto aparecen tres frases entrecomilladas (“Vaya con…”, “Soy tu 

madre” y “Vengo a pedirte…”): ¿Esas construcciones están en estilo 

directo o indirecto? Razónalo, cambia el estilo y explica sus diferencias. 

 

 

3.  El autor alude a la técnica de novelar. ¿Puedes señalar cuáles son, en 
general, las características del lenguaje literario?  
 
 

4.  Escribe sinónimos de los siguientes términos: picardía, reaccionar, 
atónitos y entusiasmo. Escribe una frase con cada uno de los términos de 
la pregunta anterior 
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Anexo II. Ficha 2 – Ordenar (10º ano) 

 

Ordena las siguientes intervenciones de una conversación 

telefónica entre una chica que está viviendo en el extranjero y 

su madre, de manera a que se obtenga un texto coherente. 

 

Empieza por la letra C. 

 

A. – No, ahora ya no llueve. Hace buen tiempo, la playa está llena de 

gente, pero no voy mucho, porque tengo un montón de cosas que 

hacer... 

B. – Sí, tienes razón. Mañana, sábado, descansaré un poco e iré a 

bañarme. Ya te contaré... Mamá, ahora tengo que colgar... Un beso a 

todos. 

C. – ¿Lucía? 

D. – Vale. Te volveré a llamar mañana. Un abrazo muy fuerte y cuídate. 

E. – ¿Mamá? Sí, sí, soy Lucía. ¿Cómo estáis? ¿Sigue con gripe la abuela? 

F. – Bueno, pero hay que descansar ¿no? 

G. – No, ya está bien. Estamos todos bien, no te preocupes. ¿Y ahí sigue 

lloviendo? 

 

 
 

ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 
10º Ano 

 
Turma FG Professora Estagiária: 

Mafalda Nunes 
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Anexo III. Ficha 3 – Técnica de Cloze (10º ano) 
 

 
ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 

10º Ano 
 

Turma FG Professora Estagiária: 
Mafalda Nunes 

 
Lee el siguiente texto y completa cada hueco con una de las palabras o expresiones presentadas en el recuadro. 
 

 

Estimados/as compañeros/as: 

 

Estamos preparando la ----------A-----------de la constitución de la GRUPACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE SAN AGUSTIN para 

el----------B---------- de noviembre. Nos gustaría contar con vosotros y tener el honor de recibiros como---------C------------ de la 

Agrupación. Solamente hay que rellenar esta -----------D-------------. 

Ahí podréis ver la relación de inscritos con su año de promoción. También hay un espacio para sugerencias y-----------E-----

------ para la Fiesta. 

Una CONSULTA: ¿Qué--------F---------- preferís para la Fiesta, el----------G--------- 23 o el sábado 24 de noviembre? Por favor, 

enviadnos vuestra preferencia en la hoja de inscripción. Vuestra opinión importa. 

Por último: la 2.ª-----------H--------- de preparación de la Fiesta es este miércoles 10 de octubre de 19:30 a 21:00 h en el 

colegio (pabellón ESO). ¡Contamos---------I---------! 

Gracias y----------J-----------. 

 

P. J. Antón. 

www.aaacsasevilla.files.wordpress.com (adaptado) 

 

 

GUSTO PROPUESTAS MES FIESTA VIERNES 

CONTIGO DÍA FELICIDAD MIEMBROS FUNDADORES UN SALUDO 

PRIMER AÑO DE PROMOCIÓN REUNIÓN BIEN RECIBIDO HOJA DE ININSCRIPCIÓN 
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Anexo IV. Ficha 4 – Relacionar (11º ano) 
 

 
 

ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 
11º Ano 

 
Turma FG Professora Estagiária: 

Mafalda Nunes 
 
 
Lee los fragmentos de una entrevista sobre la amistad realizada a una psicóloga. Relaciona cada pregunta de 

la columna A con la respuesta de la columna B que le corresponde. 
 
 

 
 

 

Revista Consumer, febrero 2008 (adaptado) 

 
 

 

 

A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 
1. ¿Qué es la amistad? 
 

a) Bueno, es evidente que la familia nos proporciona fundamentalmente 
compañía, afecto cotidiano, apoyo incondicional, estabilidad emocional y 
una dimensión trascendental de la vida (un proyecto compartido, el 
progreso de nuestros hijos); en cambio, los amigos aportan 
preferentemente aire fresco, diversidad, entretenimiento, la posibilidad de 
desarrollar aficiones y de comunicarnos en un ambiente de cordialidad y 
desenfado. Y, no pocas veces, la oportunidad de evadirnos de los 
problemas cotidianos. 
 

2. ¿Considera la amistad como 
algo 
intrínseco al ser humano? 
 

b) La amistad es una relación de reciprocidad. No vale que se quiera 
mantener una amistad con alguien, ambas personas han de desearlo y 
deben participar de un similar concepto de lo que significa la amistad y 
de la implicación que conlleva. 
 
 

3. ¿Por qué dice que los amigos 
son 
tan importantes en nuestras 
vidas y 
nos ayudan a crecer? 
 

 
c) Claro que sí. No todos son igualmente importantes; pero prefiero 
hablar de los que muestran interés por lo que nos ocurre, de los que 
siempre están dispuestos a aportarnos consejo, apoyo, cercanía y afecto; 
en otras palabras, los buenos amigos, los imprescindibles. 
 
d) En aquel tiempo, hacerme nuevos amigos era moneda corriente y 
completar el álbum de fotos significaba llegar a mi objetivo, pues 
representaba tenerlos cerca. 
 

4. ¿Opina que hay distintas 
clases de 
amigos? 
 e) Sí. Lo normal es que nos guste tener amigos: el ser humano es social 

por naturaleza, crece y madura con el trato con otras personas. 
 
f) Pues, mire, porque gracias a los amigos nos vamos conociendo, nos 
desarrollamos y tenemos la compañía necesaria para recorrer la vida sin 
miedo excesivo a las caídas, ya que actúan como amortiguador, como un 
punto de apoyo para seguir adelante. 
 

5. ¿Cree que el papel de la 
familia y el 
de los amigos en nuestro 
desarrollo 
es igualmente importante? g) Creo que los amigos son compañeros de aventuras y confidentes, con 

ellos lo compartimos todo, asimismo no son fáciles de encontrar. 
 
h) La verdad es que representa algún esfuerzo. Además, cargar con una 
responsabilidad como guardar un secreto de una amiga no es tarea fácil. 
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Anexo V. Ficha 5 – Técnica de Maze (11º ano) 

 
 

ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 
11º Ano 

 
Turma Professora Estagiária: 

Mafalda Nunes 
Completa las frases siguientes con el término adecuado de los dos o cuatro 
que se te ofrecen. 
 
1. ¿Qué sabes de Carlos? Hace mucho que no lo veo. 

– Pues ___________ de camarero en un bar de Santander y está muy contento. 

a) es 

b) está 

 

2. ¿Tenemos que hablar con ella hoy? 

– Sí, ____________ muy urgente. 

a) es 

b) está 

 

3. ¿Has visto a Andrea? 

– No está. Ayer me comentó que hoy _____________ una conferencia en Toledo. 

a) tenía 

b) tuvo 

 

4. Esta carne _______________ riquísima, tiene un sabor muy especial. 

– Es que le he puesto un poco de orégano. 

a) está 

b) es 

 

5. He ganado un libro en el concurso del colegio ________ decir 5 ríos de España. 

– ¿solo 5? ¡Qué fácil! 

a) para 

b) por 

 

6 .¿Qué tal la película? 

– ¿Qué quieres que te diga? ________ mí, ha sido una tontería. 

a) Para 

b) Por 
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Anexo VI. Ficha 6 – Proficiência Cultural (10º ano) 
 

 
ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 

10º Ano 
 

Turma FG Professora Estagiária: 
Mafalda Nunes 

¿Qué conoces de España? 

Di el nombre de: 

 Cinco ciudades españolas 

_____________________________________________________________________________ 

Cuatro cantores españoles 

_____________________________________________________________________________ 

Tres equipos de fútbol 

_____________________________________________________________________________ 

Tres escritores 

_____________________________________________________________________________ 

Tres platos típicos de ahí 

_____________________________________________________________________________ 

Un director de cine 

____________________________________________________________________________ 

Dos pintores 

____________________________________________________________________________ 

¿Por qué has elegido español? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Qué esperas de las clases de español? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué te pueden aportar de cara a tu futuro? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Mafalda Nunes 
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¿Qué te sugieren las siguientes imágenes? 

Ponles un título 

A B C 

             

______________________________          _____________________________  ______________________________ 

D                                                                              E F 

                          

______________________          _____________________                 ______________________ 

 

G                                                                           H                                                           I 

                     

________________________         _____________________       ______________________ 

 

 

 

Mafalda Nunes 
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Anexo VII. Ficha 7 – O Erro (11º ano) 

 
 

ESCOLA SECÚNDÁRIA SÃO LOURENÇO- PORTALEGRE 
11º Ano 

 
Turma FG Professora Estagiária: 

Mafalda Nunes 
 

 

El siguiente texto contiene diez errores. Reescríbelo en español correcto. 

 

El cierto es que aquellos años de aprendijagen y 

entrenamiento fueran muy duros, con períodos en que esteve 

a punto de desistir. Pero finalmente triunfó la perseverancia y 

Raimundo aprendió a ladrar, pero no imitar ladridos, como 

constuman hacer algunos chistosos y payasos. A las noches 

iba a dar gritos y rugidos terribles a la bodega, para que 

ninguién lo oía. 
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Anexo VIII. Ficha 8 – Cloze /Audição (11º ano) 

 

Completa o quadro de acordo com as explicações proferidas pelos Prof. José Hermano Saraiva 

no documentário “O romantismo de Garrett” 

A professora: Mafalda Nunes 

CLASSICISMO ROMANTISMO 

 

 A regra, o ____________, a ordem, 

 o modelo, a_____________. 

 Decassílabos 

 

_______________________________ 

________________________________ 

 

 O palco da vida é o mundo obra de Deus. 

 

 

 

 Toda a arte tem de se representar em 
____________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

____________________________________ 

__________________________________ 

____________________________________ 

 Avalanche de palavras novas 

 

 

 _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 È o _________________ escancarado. 

 

 _________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 Forte crença na ____________________ 

__________________________________ 
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Anexo IX. Ficha 9 – Inferir (11º ano) 

 

Retira dos textos informações relevantes sobre a obra em estudo. 

 

FOLHAS CAÍDAS 
 

 

“Pelas Folhas Caídas a poesia portuguesa liberta-se definitivamente da influência dos árcades, que 

pesava sobretudo no conceito de poesia (considerada como género de eloquência); por elas a emoção 

poética volta a fluir liberta do guarda-roupa retórico e criadora dos seus próprios meios de expressão” 

José Saraiva, Garrett, Folhas Caídas e outros poemas, Lisboa, 1943 

 

 

“As Folhas Caídas evocam momentos vividos, situações morais desencontradas de uma história de 

amor que pertence à biografia de Garrett. Radicam-se num episódio conhecido: a sua paixão tardia por D. 

Rosa Montufar, viscondesa da Luz. Garrett viu-a num baile em 1845 (...) mas foi em 1846 que se 

apaixonou por ela, que a viu, diz o poeta, “com os olhos da alma”. “ 

Jacinto do Prado Coelho, Problemática da História Literária 

 

 

“ O livro saiu chamava-se Folhas Caídas, e foi um escândalo, não entre os 160 mil habitantes que 

Lisboa tinha, mas na alta sociedade. Era evidente, nos poemas da primeira parte, a referência  directa ou 

cifrada à viscondesa da Luz, cujos amores adúlteros com Garrett haviam sido notórios. E o tom do livro, 

em que, a par de singelíssimas líricas, todos os cambiantes de uma paixão violenta e sensual eram dados 

com uma contenção rítmica e uma elegância coloquial inigualáveis, esse ressumava uma intensa e culposa 

sinceridade, que só uma juventude muito madura seria capaz de atingir.” 

Jorge de Sena, “Acerca de umas folhas caídas há cem anos” , in Estrada Larga, I 
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Anexo X. Ficha 10 – Elaborar Esquemas (11º ano) 

 

Analisa o título “Folhas caídas “ 

 

Os alunos deverão elaborar um esquema do tipo: 

 

 

FOLHAS CAÍDAS 
 

 

 

                            ÁRVORE                  PAPEL 

  

                                                   OUTONO              OUTONO DA VIDA 

 

 

                                      DISPRESAS                                  DISPERSAS 

                                      (pelo vento)                                                ( desordem propositada pelo autor) 

   

 

                            (Ciclo da vida vegetal – leis fixas) ( Ciclo da vida humana – escritos por imposição 

 de vivências amorosa) 
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Anexo XI. – Ficha 11 – Identificar Informação (11º ano) 

 

Ficha de trabalho sobre o poema “Adeus” 

 
 

Imaginando que o sujeito poético do poema “Adeus” se poderia identificar 
com o seu próprio autor, Almeida Garrett, e a mulher a quem ele se dirige com 
a Viscondessa da Luz, preenche os seguintes espaços com palavras e 
expressões das estrofes do texto que permitam caracterizá-los. 

 
 

             

SUJEITO POÉTICO  MULHER AMADA 

  

 

 

A professora: Mafalda Nunes 
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Anexo XII. - Ficha 12 – Relacionar Informação (11º ano) 

 

O Império das Luzes, de René Magritte 
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Anexo XIII. - Ficha 13 – Seleccionar Informação (11º ano) 

 

  Ficha de trabalho sobre o poema  

 

 “Os Cinco Sentidos”  

 

Procede ao levantamento das palavras que no poema “Os 
Cinco Sentidos” remetem para cada um dos sentidos, 
anotando-as no quadro que se segue: 

 
 
 
 

1.ª estrofe 2.ª estrofe 3.ª estrofe 4.ª estrofe 5.ª estrofe 

Visão Audição Olfacto Gosto Tacto 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A professora: Mafalda Nunes 
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Anexo XIV. - Ficha 14 – Emitir Juízos (11º ano) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O Espelho Falso, de René Magritte 
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Anexo XV. Ficha 15 – Aplicar Conhecimentos (11º ano) 

«Os Cinco Sentidos» 
Preenche as palavras cruzadas que se seguem tendo em conta o estudo que efectuaste do 
poema “Os Cinco Sentidos”, de Almeida Garrett. 

 

    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          11      

                       

                            15      5  10        

      6     

 

 

 

14 

             4 

    13 

         

         

       2    1        

            

  3          

7 

   12           

  8         
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1, 2 – Os dois pólos da relação amorosa; 

 

3 – Palavra presente no poema que demonstra que o sujeito poético renega a beleza da 
natureza (ainda que muito formosa) por causa da beleza de outra pessoa; 

 

4, 5, 6 - Os três sentidos que na observação da amada pelo sujeito poético traduzem 
maior afastamento; 

 

7, 8 - Os dois sentidos que referem o contacto entre o sujeito poético e a mulher; 

 

9, 10, 11– Palavras que remetem para o vocábulo CÉU com o objectivo de realçar  a 
beleza da mulher na TERRA ; 

 

12 – Figura de estilo que consiste na fusão de percepções relativas a diversos sentidos. 

 

13, 14, 15 – Verbos cuja ligação entre si origina a figura de estilo indicada em 12. 

 

 

 

 

A professora: Mafalda Nunes 
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Anexo XVI. - Planificações anuais Espanhol 

Planificación de la asignatura de español                                                                                                                                                                                                                 
2009/2010 

Escola Secundária São Lourenço – Portalegre                                                                                                                        Profesora: Mafalda Nunes                    

 Curso: 10º-iniciación  grupo: FG 

Manual adoptado: Lengua viva 1 

Primer Trimestre (Formación Especifica:  40 clases previstas) 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

11..  

 

 Pedir y dar algunos datos personales 

 

 Preguntar y expresar la finalidad 

 

  

 Expresar existencia y desconocimiento 

 Países de habla Española 

 

 Los nombres y apellidos 

 

 

 Encantado 
de conocerte 

 Nivel 
elemental de las 
funciones 
comunicativas 
básicas del español 
utilizadas en las 
situaciones 
cotidianas 

   Presente de indicativo 

 Interrogativos, 
construcción impersonal; 
preposiciones; el adjetivo 
calificativo, el articulo 
definido e indefinido; 
demostrativo 

          Los 
países; el alfabeto,; 
el material escolar; 
los saludos y 
despedidas 

 Las 
profesiones; los 
números; los años, 
meses las formulas 
de tratamiento 

 

 

septiembre 

22..  

 

  Decir la hora 

 

 Hablar de acciones habituales 

 

 El sistema educativo español  Aprender 
español 

 Preguntar 
si uno está o no 
obligado a hacer 
algo y expresar 
obligación o falta de 
obligación 

   Presente de 
indicativo: hacer, poder, 
tener, empezar, entender, 
acostarse, ir, decir 

 

           Las 
horas, los días, 
actividades 
cotidianas 

 

 

 

octubre 
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 Comprender el sistema educativo español 

 

 

 

 

Perífrasis verbales:  

tener que +infinitivo 

hay que + infinitivo 

 

 Preposiciones 

 Interrogativos 

33..  

 

 Hablar de la familia 

 

 Hacer la descripción física y psicológica 

 

 Hacer, aceptar y rechazar propuestas de ocio 

 

 

 La familia  En familia  Preguntar y decir 
el estado civil 

 

 Identificar a una 
persona 

 

 Elogiar 

 

 Describir a una 
persona 

 

 Hacer una 
propuesta 

. 

 

 Adjetivos posesivos. 

 

 Artículo definido  

 Artículo indefinido 

 Muy, bastante, un 
poco 

 

 

 Demostrativos 

 

 Exclamativos 

 Interrogativos 

 La familia 

 La descripción 
física y de carácter 

 

 

 

 

 

noviembre 
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4 

 Saber pedir las prendas de ropa en una tienda 

 

 Pedir  y dar información sobre el horario de los 
establecimientos públicos 

 

 Describir cómo va vestida una persona 

  

 

  Comercio en España  De compras  Preguntar y decir 
el estado civil 

 

 Identificar a una 
persona 

 

 Elogiar 

 

 Describir a una 
persona 

 

 Hacer una 
propuesta 

. 

 Expresar necesidad 

 

 Preguntar y responder 
sobre el horario de los 
establecimientos públicos 

 

 Preguntar por la causa 
de algo y responder 

 

 Pedir un producto 

 

 Los pronombres 
de objeto directo 

 

 Posición de los 
pronombres de 
objeto Directo 

 

 

 Presente de 
indicativo: preferir, 
querer, costar, 
gustar 

 

 Articulo 
definido+adjetivo 

 

 

 

 

 

noviembre 
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5 

 Saber el nombre de los alimentos y algunos 
platos de España e Hispanoamérica 

 

 Interaccionar  en un bar o restaurante 

 

 Hablar sobre gustos 

 

 Preguntar y hablar sobre el estado de salud 

 

 Hacer recomendaciones 

 

 

 La gastronomía española 

 

 

  Nutrición y 
salud 

 Preguntar y 
responder sobre 
gustos 

 

Pedir y dar 
información sobre 
hábitos 

 

Hacer una 
propuesta, 
rechazarla y 
proponer una 
alternativa o 
aceptarla y quedar 

 

Pedir y dar 
información acerca 
de los ingredientes 
de un plato 

 

 Presente de indicativo: 
encantar, doler, apetecer, 
encontrarse 

 

 Muy/mucho 

 

 Perífrasis verbales: 
hay que +infinitivo, tener 
que + infinitivo 

deber +infinitivo 

 

Oraciones 
condicionales:  

si + presente. Presente 

 

. 

 

 Alimentos y 
bebidas 

 Las partes del 
cuerpo 

 Síntomas 

 Medidas y 
cantidades 

diciembre 
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Segundo Trimestre (Formación Específica:  34 clases previstas)  

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

66..  

 

 Describir un objeto 

 

 Dar instrucciones para manejar un objeto 

 

 Describir las habitaciones y muebles de una casa 

 

 

 Los tipos de vivienda 

 

 

 Objetos de 
casa 

  Describir un 
objeto 

 

 Hacer una 
afirmación 
señalando cierto 
grado de Duda 

 

    Dar información 
sobre la utilidad de 
un objeto 

 

    Preguntar por 
la elección de un 
objeto 

 Demostrativos 

 

 Pronombres posesivos:  

  Hay/está(n) 

 

 

 Objetos de uso 
cotidiano 

enero 

77..  

 

 Pedir y dar información sobre una ciudad 

 

 Comparar ciudades y pueblos 

 

 Expresar opiniones y razonarlas 

 Ciudades y medios de 
transporte 

 Ciudades y 
barrios 

    Describir una 
ciudad 

 

  Hablar del 
tiempo atmosférico 

 

 Hablar de 
acciones en 

    Los indefinidos 

 Perífrasis verbales: 
estar gerundio 

 

    El gerundio 

 

 Los servicios de 
la ciudad 

enero/febrero 
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desarrollo 

 

 Comparar 

 

 El imperativo 

 Posición de los 
pronombres personales 
átonos con las formas de 
imperativo 

 

 Presente de indicativo: 
venir, volver 

 

88..  

 

 Pedir y dar información sobre las actividades de 
ocio 

 

 Mantener un breve intercambio telefónico 

 

 Expresar deseos 

 

 

 El ocio 

 

 El tiempo 
libre 

 Pedir y dar 
información sobre 
acciones habituales 

 

Expresar gustos y 
preferencias 

 

Preguntar por 
gustos e intereses  

 

 Antes de/después de + 
infinitivo 

 

 Perífrasis verbales: 
soler infinitivo, ir a + 
infinitivo 

 

 Oraciones 
condicionales: si + 
presente, presente 

 

  Ser para ubicar en el 
tiempo y en el espacio 

 

 Presente de indicativo: 
soler, interesar. 

 

 Actividades 
cotidianas 

Febrero/marzo 
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Tercer Trimestre (Formación Específica: 30 clases previstas)  

 9  Hablar del carácter de una persona 

 

 Hablar de habilidades 

 

 Hablar de experiencias vividas a lo largo de la vida 

 

 Hablar de experiencias recientes 

 

Expresar estados de ánimo 

 

 El humor  Vamos a 
conocernos 
mejor 

 Preguntar y dar 
información sobre 
habilidades de una 
persona 

 

 Pedir ayuda o 
concederla 

 

 Negar la ayuda y 
disculparse 

 

 Pretérito perfecto 

 

 El participio 

 

 Combinación de dos 
pronombres 

personales átonos; 

 

 La preposición a:  

a+OD de persona, 

a + OI. 

 

 Los estados de 
animo 

marzo 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos  

Tiempo  
 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

1100..  

 

 Pedir y dar información sobre hechos pasados;« 

 

 Hablar sobre la biografía de una persona 

 

 Acontecimientos históricos 

 

 Los mejores 
años de nuestra 
vida 

 

 Pedir y dar 
información sobre 
hechos, 
acontecimientos y 
acciones pasadas 

 

 Valorar una 

 

 Pretérito indefinido 

 

 Perífrasis verbales: 
seguir + gerundio, empezar 
a + infinitivo, acabar de + 

  Léxico para 
valorar 

abril/mayo 
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 experiencia 

 

 Pedir 
confirmación para 
verificar que se ha 
entendido 

infinitivo, volver a + 
infinitivo; 

 

 Interrogativos: cuándo, 
qué, cómo. 

 

 

1111..  

 

 Hablar del pasado; 

 

 Cambios en la sociedad 
española 

 Hoy como 
ayer 

 

 

 Pedir y dar 
información sobre 
acciones habituales 
en el pasado 

 

 Describir 
personas. lugares y 
objetos del pasado 

 

 

Pretérito imperfecto; 

 

 Perífrasis verbales:  

soler + infinitivo 

 

 Indefinidos: alguien, 
nadie; algo, nada 

 

 Oraciones consecutivas: 
así que, por eso 

 

 Oraciones causales: 
porque 

 

 acciones 
habituales 

mayo 

1122..  

 

  Atender las ofertas de empleo 

 

 Elaborar un curriculum vitae 

 

 El mercado laboral  El mundo del 
trabajo 

 

 Aconsejar; 

 

 Pedir y dar 
información sobre 

experiencias y 

 

 Lo mejor es + sustantivo 
/infinitivo; 

 

 Perífrasis verbales: 

 Mundo laboral 

mayo/junio 



108 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Comprender una entrevista de trabajo 

 

 Completar cuestionarios relacionados con el 
mundo del trabajo 

 

 

actividades 
relacionadas con la 
formación y el trabajo 

 

tener que +infinitivo, deber 
+ infinitivo, hay que + 
infinitivo 

 

  Posición, combinación y 
orden de los pronombres 
personales átonos 

 

 La formación de los 
adverbios terminados en-
mente;Los pronombres 
personales usted y ustedes; 

 Uso de los pasados 
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Planificación de la asignatura de español                                                                                                                                                                                                                 
2009/2010 

Escola Secundária São Lourenço – Portalegre                                                                                                                        Profesora: Mafalda Nunes                    

 Curso: 11º-iniciación  clases: DEGH, FG 

Manual adoptado: Lengua viva 2 

Primer Trimestre (Formación Específica: 40 clases previstas/ Formación General: 25 clases previstas)  

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

11..  

 

  Saludar e presentarse 

 

 Expresar sensaciones 

 

 Expresar gustos e intereses 

 Instituto Cervantes 

 

 

 Volver a 
empezar 

 Saber 
saludar y 
presentarse 

 El uso del artículo con 
ciudades y países 

 Los numerales 
ordinales 

 

 

septiembre 

22..  

 

 Preguntar y responder sobre acciones pasadas 

 Reaccionar ante un relato 

 Hablar  de lo  que se recuerda o se ha olvidado 

 Periodos de la historia de España 
en el siglo XX 

 Nos 
conocemos 
mejor 

 Utilizar el 
pretérito 
perfecto 

  El pretérito perfecto 

  El participio 

  Los indefinidos 

  Perifrasis verbal 

 Pretérito indefinido 

 Interrogativos 

 Expresiones de 
tiempo 

 

 Expresiones de 
frecuencia 

 

 

 

octubre 

33..   Describir fisicamente  Algunos personajes de la cultura  Así 
somos, así 

 Aplicar las 
oraciones de 

.  Estados de  
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Segundo Trimestre (Formación Específica: 35 clases previstas/ Formación General: 22 clases previstas)  

  Identificar o comparar a una persona dentro de un 
grupo 

 Pedir y dar informaciones sobre acciones habituales 
en el pasado 

 Opinar, expresar acuerdo y desacuerdo, valorar 

española éramos relativo 

 Emplear 
correctamente 
los posesivos, 
el superlativo y 
los 
cuantificadores 

 

 Oraciones de relativo 
explicativas y 
especificativas 

 Posesivos 

 Superlativo 

 Apócope 

 Cuantificadores 

animo 

 Cambios físicos 

 Ropa 

 

 

 

noviembre 

55..  

 

 Definir, describir y hablar de la utilidad de los 
muebles y objetos 

 Comprar; dar instrucciones 

 Pedir y dar consejos 

 Costumbres y hábitos de consumo 

. 

 

 Cosas de 
casa 

 Hablar de 
la utilidad de 
los objetos de 
casa 

 

 Preposición + articulo+ 
que 

 Imperativo afirmativo 

 

 Objetos de casa 

diciembre 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

66..  

 

 Proponer una actividad 

 Aceptar o rechazar una propuesta o invitación 

 Hablar de acciones futuras 

 Situar acontecimientos en el espacio y en el tiempo 

 Referirse a precios variables 

 Dar instrucciones para ir a un lugar 

  Reuniones y fiestas 

 

 

 Nueva casa, 
nueva vida 

 Hablar de 
acciones futuras, 
proponer actividades 

 Oraciones  temporales 

 Futuro imperfecto 

 Oraciones causales 

 Oraciones condicionales 

 

 Comidas y 
bebidas 

enero 
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Tercer Trimestre (Formación Específica: 26 clases previstas/ Formación General: 18 clases previstas)  

77..  

 

 Interesarse y describir el estado de salud 

 Advertir a alguien de un peligro 

 Reaccionar ante el relato de un accidente 

 Enfermedades y accidentes  Qué te pasa  Describir el 
estado de salud 

 Preguntar por el 
estado de salud 

 Presente de subjuntivo 

 Imperativo negativo 

 Uso de los pasados 

 Síntomas; 
remedios 

febrero 

88..  

 

 

 

 Responder a una llamada formalmente 

 Pedir algo cortésmente 

 

 

 

. Los tipos de contrato en 
España 

 

 Buscar 
trabajo 

 Coger el telefono  Oraciones consecutivas 

. 

 

 Ofertas de 
empleo 

febrero/marzo 

99..  

 

 Preguntar y expresar gustos, deseos  preferencias 

 Hablar de planes o intenciones 

 Pedir información  

 Expresar grados de probabilidad 

 El ocio y el tiempo libre  Qué 
hacemos este fin 
de semana 

   Querer. Gustar, 
encantar, apetecer,.. 

. 

 

  El ocio 

marzo 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos  

Tiempo  
 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

1100..  

 

 Preguntar y expresar  deseos o preferencias 

 Expresar miedo o temor; esperanza; alegría; 
satisfación 

 

 Destinos turísticos de España 

 

.Hacer 
turismo 

 

 Hablar sobre los 
viajes 

 Describir lugares 
y personas 

 

 Tan, tanto 

 Oraciones de relativo 

 

 

 Los viajes 

abril 
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1111..  

 

 Reaccionar ante una información 

 Contar una anécdota 

 

 España y Hispanoamérica  Un viaje por 
España y 
Hispanoamérica 

 

 

 Contar algo a 
alguien 

 

 

 Pretérito 
pluscuamperfecto 

  Marcadores de 
indefinido 

 

 

mayo 

1122..  

 

 Pedir a alguien su opinión 

 Expresar finalidad 

.El medio ambiente  El futuro 

 

  Pedir y dar su 
opinión 

 Oraciones finales 

 

 El medio 
ambiente; las nuevas 
tecnologías 

Mayo/junio 
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Planificación de la asignatura de español                                                                                                                                                                                                                 
2009/2010 

Escola Secundária São Lourenço – Portalegre                                                                                                                                                     Profesora: Mafalda Nunes                    

 Curso: 10º-continuación (F. General)       Clases: FI                                                                                                                                                                                                                                      
Manual adoptado: En Marcha 4 

Primer Trimestre (Formación General: 27 clases previstas)  

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

11..  

 

 Elaborar un cuestionario para conocer a otras 
personas 

 

 Hacer una biografía utilizando los tiempos del pasado 

  

 Escribir una carta personal 

 Cómo vivían  as españolas en 1898; 

 

 El spanglish 

 

 La carta personal 

 

 
Conocerse 
mejor 

 

 Redactar 
los diferentes 
tipos de cartas 

 

Los interrogativos 

 

Pretérito indefinido, 
Pretérito perfecto, Pretérito 
imperfecto 

Léxico 
relacionado con la 
estructura de la 
carta y las fórmulas 
de cortesía 

 

 

septiembre 

22..  

 

 Describir objetos tecnológicos 

 

 Hablar de la casa 

 

 Expresar gustos y sentimientos en subjuntivo 

Bibliotecas virtuales 

 

El lenguaje de los móviles 

 

El futuro 
que bien 

. 

 

Expresar 
gustos y 
opiniones 

 

Futuro imperfecto y 
perfecto para expresar 
probabilidad 

 

Subjuntivo con verbos 
de movimiento 

Léxico de nueva 
tecnología 

 

Léxico del hogar 

 

 

 

 

octubre 
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Expresar conjeturas en futuro imperfecto y perfecto; 

 

Escribir coreos electrónicos utilizando algunos 
conectores discursivos 

 Aparatos 
eléctricos. 

 

33..  

 

 Habar de hábitos alimenticios 

 

 Escribir una receta de cocina 

 

 Expresar temporalidad usando el indicativo y el 
subjuntivo 

 

 Expresar  condiciones probables e improbables 

 

 Escribir un anuncio por palabras 
 

 Recetas de cocina 

 

 Escribir anuncios 

 

 Comida y 
salud 

 

 

 

Hablar de 
la 
alimentación 
cotidiana 

 Hablar de 
salud y 
enfermedad 

 

 Oraciones temporales: 
cuando, en cuanto, tan 
pronto como, antes de 
que, mientras 

 

Expresiones 
idiomáticas con partes del 
cuerpo 

 

 Condicionales 

 

 Léxico de la 
comida y salud 

 

 

 

 

 

noviembre 

55..  

 

 

 

 

 

 

 

 Criticar anuncios publicitarios 

 

 Exponer una queja empleando el estilo indirecto 

 

 Escribir una carta de  reclamación 

 Historia del Comercio justo 

 

 Nuevas formas de comprar por 
Internet 

 

 Características del lenguaje 
publicitario 

 

 La carta formal 

 

 Consumo  Hablar de 
los diferentes 
tipos de 
publicidad 

 Hablar de 
bancos, dinero 
y compras 

 

 Formación de palabras 
y adjetivación 

 

 Estilo indirecto para 
reclamar 

 

 Léxico de 
economía 

 

diciembre 



115 
 

 

 

 

Segundo Trimestre (Formación General: 23 clases previstas) 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos   

 

Tiempo  

 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

66..  

 

 Hablar de la influencia de la tele en la sociedad 

 

 Leer y hablar del fenómeno de los culebrones 

 

La prensa escrita en España 

 

 Secciones del periódico 

 
 

 

 Medios  

de comunicación 

 Leer y hablar de 
los blogs 

 

 Expresión de finalidad: 
para que, con el fin de que), 
con el objeto de (que) 

 

 Expresión de la causa: 
porque + subjuntivo 

 

 Conectores discursivos: 
además, por eso, aunque, 
como 

 

 Léxico 
relacionado con la 
prensa y la tele. 

 

enero 

77..  

 

 Contar el argumento y elaborar una crítica de una 
película 

 

 Leer y entender una crítica periodística de cine 

 

 Escribir una carta a un periódico 

 

 Volver, de Pedro Almodóvar  Ocio 

 

 Hablar sobre 
actividades de 
tiempo libre 

 

 Hablar de 
creencias, opiniones, 
recuerdos, utilizando 
el indicativo y el 
subjuntivo 

 Indicativo o subjuntivo 
con verbos de opinión o 
percepción físico: veo, 
pienso que (…) 

 

 Léxico 
relacionado con el 
cine 

 
febrero 
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Tercer Trimestre (Formación General: 18 clases previstas)  

  

88..  

 

 Contar una historia La cultura latinoamericana. 

 

Viajes. 

 

Hablar de 
vacaciones ideales. 

Valores de los tiempos 
de subjuntivo; 

 

Formación de palabras: 

sufijos y prefijos 

verbalizadores; 

 

Ser y estar: Ser + verbo 
en participio. 

 Léxico de 
embarcaciones.  

 

marzo 

 

Unidades 

  

  

 

Objetivos  

Contenidos  

Tiempo  
 

Socioculturales 

  

 

Temáticos  

Lingüísticos  

Funcionales Gramaticales Léxicos 

99..  

 

 Hablar del trabajo por cuenta propia 

 

 Escribir un Currículum 

 

 Hablar de algunos 

servidos públicos: 

bibliotecas, correos, escuelas de 
idiomas 

 

 El Festival de Cine de La 
Habana 

 

 Trabajo  Expresar 
amenaza y condición 

 

 Expresión de la 
amenaza: 

como + subjuntivo 

 

   Género de los seres 

animados 

 

 Expresión de la 
condición: siempre que, con 

 Nombre de 
profesiones 

 

 Léxico de la 

Administración 

 

marzo/abril 
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tal de que, excepto. 

 

1100..  

 

 Hablar de delitos o penas 

 

 Escribir un informe de un accidente 

 

 

 Código penal 

 

 

 Crimen y 
castigo 

 

 Expresión de 
involuntariedad 

 

 Hablar de averías 
en el coche 

 

 Indicativo o subjuntivo 
con siempre que y mientras 
que 

 

 Oraciones de relativo 
con indicativo o subjuntivo 

 

   Léxico judicial 

 

  Léxico del coche 

 
abril/mayo 

1111..  

 

 Escribir una carta formal 

 

 Desastres naturales 

inundaciones, sequía,  

huracanes, olas de frío / calor, 
terremotos 

 

 Francisco de Goya 

 

 Naturaleza. 

 

 

 Expresiones con 
nombres de 
animales; 

 

 Hablar del tiempo 
atmosférico. 

 

 Oraciones concesivas: 
por más que, por mucho 
que…, por muy…que; 

 

 Formación de palabras: 
sufijación apreciativa, 
diminutivos 

 

 Léxico 
relacionado con el 
clima atmosférico 

 
mayo 

1122..  

 

 Escribir una descripción 

 

 Miguel de Cervantes y El Quijote 

 

 Los Cien años de soledad, de 
García Márquez 

 Arte y 
literatura 

 

 Valor o uso de las 
perífrasis verbales 

 Preposición por y para; 

 

 La voz pasiva 

 

  Léxico del arte 

mayo/junio 
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ANEXO XVII - Planificação unidade Português - PORTUGUÊS 11.ºA UNIDADE DIDÁCTICA: “FOLHAS CAÍDAS “ DE ALMEIDA GARRETT 

OBJECTIVOS 
 
 

 
Estabelecer o confronto 
entre Classicismo e 
Romantismo 
 
 
 
Contactar com a obra Folhas 
Caídas, de Almeida Garrett; 
 
 
Analisar a «Advertência» de 
Folhas Caídas; 
 
 
 
Destacar da «Advertência» 
os principais aspectos do 
ideário estético de Garrett; 
 
 
 
 
 
Analisar poemas, 
detectando, ao nível do 
conteúdo e da forma, 
marcas românticas; 
 
 
 
Expressar opiniões pessoais; 
 
Destacar as marcas da 

CONTEÚDOS 
  
 
 

              Classicismo versus romantismo 
 
 
 
 

 A obra Folhas Caídas, de Almeida Garrett; 
 «Advertência» a Folhas Caídas: 

 
     . Individualismo; 
     . O poeta como ser superior; 
     . O amor como sentimento supremo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  O poema “Anjo és !”: concepção da mulher em 

Garrett. 
 
 

O poema “Adeus!” 
 

As marcas da presença de um “tu” no poema: 
     . formas verbais na segunda pessoa do singular; 
     . formas verbais no modo imperativo; 
     . pronomes pessoais da segunda pessoa do 
singular; 
 

ESTRATÉGIAS 
 
 
Visionamento de um documentário de José 
Hermano Saraiva intitulado “O romantismo de 
Garrett”. 
 
 
 Preenchimento de uma ficha relativa ao tema 
“O romantismo de Garrett”. 
 Leitura de diversos textos relativos a Folhas 
caídas. 

 
 
 

 Leitura e análise da “Advertência” de Folhas 
Caídas.  
 

 
 

 Leitura e leve análise ideológica e estilística 
com o intuito de destacar o “tu” a quem dirige 
Almeida Garrett em Folhas Caídas 
 

 
 A professora com a colaboração dos alunos 
regista no quadro um esquema relativo ao poema 
“Anjo és” 

 
 
 
 

Visionamento de um excerto do filme Notting 
Hill representativo de uma despedida; 
 

 
 

MATERIAIS 
 
 
Vídeo “O romantismo de 
Garrett” – José Hermano 
Saraiva. 
 
 
 
 
Ficha de trabalho: confronto 
Classicismo /Romantismo. 
 
Diversos textos sobre Folhas 
Caídas. 
 
 
 
 
 
Manual “Dimensão Literária”. 
 
 
 
 
 
Quadro/Giz. 
 
 
 
Dvd COM O filme Notting 
Hill; 
 
Ficha de trabalho sobre o 
poema “Adeus!” 
 
Ficha de trabalho sobre o 
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presença de um “tu” 
interlocutor do sujeito 
poético  
 
 
Pôr em relevo as 
características da mulher 
amada pelo sujeito poético; 
 
 
 
 
 
Apeceber-se do contraste 
existente entre a natureza 
do sujeito poético e a da 
mulher amada 
 
 
Constatar a oposição entre 
dois tipos de amor: o amor 
carnal e o amor espiritual 
 
 
 
Aperfeiçoar a capacidade de 
análise e interpretação de 
textos poéticos 
 
 
Elaborar campos 
semânticos; 
 
 
 

 
 
 
 
Aperceber-se da simbologia 

 A mulher amada pelo sujeito poético: descrita de 
forma sobrevalorizada e quase divinizada  Marcas 
de um “tu”presentes no poema em questão. 

 
 
 
 
A natureza terrena e carnal do sujeito poético por 
oposição à natureza espiritual e quase divina da 
mulher amada; Os campos semânticos de “visão”, 
“audição”, “olfacto”, “gosto” e “tacto”; 
 
 
 
 
 O amor carnal e o amor espiritual contrapostos 
na obra lírica de Garrett 
 
 
      O poema “Os Cinco Sentidos” 
  
 
 
 
   Os campos semânticos de “visão”, “audição”, 
“olfacto”, “gosto” e “tacto” 
 
 

 
 
 
 
O valor simbólico do rouxinol: ave cujo canto se 
associa ao amor, mas que indicia igualmente a 
morte, a perdição; 
 
 

 
 A parateatralidade dos poemas visível 
através do recurso a: 

 Análise e interpretação dos poemas “Adeus!”  
 
 
 
Indicação  pelos alunos de vocábulos desconhecidos 
presentes nos poemas 
 
 
Explicação pela professora do significado dos 
vocábulos desconhecidos para os alunos 
 
 Diálogo professora/alunos 
 
Transcrição de palavras e expressões que 
caracterizam a mulher amada descrita no poema 
“Adeus!” para um quadro presente numa ficha de 
trabalho 
 
Questionário oral 
 
Registos no quadro sobre a oposição amor carnal / 
amor espiritual 
 
 
 Levantamento de palavras do campo semântico de 
“visão”, “audição”, “olfacto”, “gosto” e “tacto” e 
preenchimento de um quadro presente numa ficha de 
trabalho sobre o poema “Os Cinco Sentidos”; 
 
 Resolução de uma mini-ficha informativa 
sobre a simbologia do rouxinol na Literatura; 

 
 

 Interacção professora/alunos 
 
 
 
 
 
Questionário oral 

poema “os cinco sentidos”. 
 
 
 
 
Ficha informativa sobre a 
simbologia do rouxinol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acetatos das pinturas O 
Império das Luzes e O 
Espelho Falso, de René 
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de certas referências; 
 
 
 
 
Notar marcas da 
parateatralidade nos 
poemas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apontar elementos da 
poesia de Garrett 
tradutores da mentalidade 
romântica; 
 

Observar formas de 
arte não verbais 

 
 

 
 

Desenvolver a competência 
de leitura de textos 
informativos 
 

     . Presença de uma segunda pessoa como 
interlocutora do sujeito poético; 
     . Interrogações; 
     . Exclamações; 
     . Interjeições; 
     . Repetições; 
 

  Elementos próprios da estética romântica 
nos poemas de A. Garrett “Adeus” e “Os Cinco 
Sentidos”: 

     . O individualismo/egotismo; 
     . O domínio dos sentidos/sentimentos em 
detrimento da razão; 
     . O amor carnal/o amor espiritual; 
     . A figura da mulher como ser divinizado; 
     . A linguagem expressiva adequada à transmissão 
de sentimentos intensos: o tom coloquial; 
     . A liberdade formal 
 
 
 
- As pinturas O Império das Luzes e  
O Espelho Falso, de René Magritte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Projecção em acetato das pinturas O Império 
das Luzes e O Espelho Falso, de René Magritte; 

 
  Descrição e comentário oral das pinturas; 
 
Estabelecimento de um paralelo entre os poemas 
estudados e as pinturas observadas, destacando 
os elementos comuns a ambas as manifestações 
artísticas 
 

Leitura e comentário do texto informativo 

Projecção em acetato das pinturas O Império 
das Luzes e O Espelho Falso, de René Magritte 

 
  Descrição e comentário oral das pinturas; 
 
 
 
Estabelecimento de um paralelo entre os poemas 
estudados e as pinturas observadas, destacando os 
elementos comuns a ambas as manifestações 
artísticas; 

 
 
 

 
 Leitura e comentário do texto informativo. 

Magritte; 
 
Retroprojector. 

 
Texto informativo sobre 
“os cinco sentidos 
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ANEXO XVIII - Planificação Aulas Português  

Roteiro - Aula 1 

SUMÁRIO: 

    Introdução ao estudo da obra lírica Garrettiana: “Folhas Caídas “. 

    Leitura e análise da “Advertência “ de Folhas Caídas. 

 

OBJECTIVOS: 

- Estabelecer o confronto entre Classicismo e Romantismo; 

- Conhecer dados biográficos de Almeida Garrett; 

- Contactar com a obra lírica de Almeida Garrett “Folhas Caídas”; 

- Interpretar o título de “Folhas Caídas”; 

- Ler e retirar as ideias principais da “Advertência” as “Folhas Caídas”; 

- Ler o poema “Anjo és”. 

 

DESCRIÇÃO DA AULA: 

    Estas serão as primeiras aulas da unidade didáctica “Folhas caídas” de Almeida Garrett. Depois de registado o 

sumário no quadro por um elemento da turma e verificadas as presenças a professora estabelece diálogo com os 

alunos. 

De forma a averiguar os seus conhecimentos acerca do grande vulto da Literatura Portuguesa do século XIX – 

Almeida Garrett, a professora permite que os alunos de forma organizada e respeitando os colegas e professora 

expressem os seus conhecimentos relativamente a esta personalidade. 

 Os alunos poderão referir que foi o grande precursor do teatro em Portugal, cria um Conservatório de Arte 

Dramática. 

É o primeiro português preocupado com a recolha do património cultural, publicando o romanceiro. 

Tem uma educação - em Angra do Heroísmo - rica e diversificada ministrada pelo seu tio, bispo, que o inicia no 

estudo das humanidades clássicas, conhece autores franceses, espanhóis e italianos dos séculos XVI e XVII.  

Vai para Coimbra cursar Direito. 

Após a Vilafrancada, que repõe o regime absolutista Garrett exila-se em Inglaterra onde toma contacto com o 

movimento romântico, lê Bayron e Walter Scott. 

Introduz o Romantismo em Portugal com os poemas “D. Branca “ e “Camões”. 

A nível sentimental a sua vida foi bastante agitada e recheada de inúmeras peripécias. 

Ao longo destas aulas iremos deter-nos na análise de poemas que retratam uma fase da sua vida os amores 

tardios pela viscondessa da Luz a espanhola D. Rosa Montufar. 

Estes amores serôdios deram brado na época, mas deram também origem a uma das mais belas expressões 

poéticas do amor que podemos encontrar na Literatura Portuguesa. 
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Sendo Garrett um homem romântico a professora questiona os alunos acerca desta palavra. 

Para refutar as suas respostas a professora distribui pelos alunos uma ficha a qual deverá ser preenchida com 

informações recolhidas pelos alunos aquando do visionamento do documentário “ O Romantismo de Garrett” de 

autoria do Professor José Hermano Saraiva. 

Os alunos estabelecem o confronto entre os dois movimentos literários Classicismo / Romantismo. 

A professora com a colaboração dos alunos procede à correcção da ficha. 

A professora distribui pelos alunos excertos sobre as folhas caídas os alunos retiram as principais ideias desses 

textos.  

Os alunos deverão referir:  

- A emoção poética; 

- “As Folhas caídas evocam momentos vividos, situações morais desencontradas de uma história de amor que 

pertence à biografia de Almeida Garrett (…) a sua paixão tardia por D. Rosa Montufar.” 

- Profunda sinceridade fruto da maturidade do homem que escreve estes versos. 

De seguida os alunos atentam no título da obra em si Folhas Caídas tentando descortinar o duplo sentido que esta 

expressão encerra em si. Com a colaboração dos alunos regista-se no quadro o seguinte esquema: 

                                                                     

 

 

                                                                            FOLHAS CAÍDAS 

 

 

 

                                                  ÁRVORE                                        PAPEL 

  

 OUTONO  OUTONO DA VIDA 

 

 

                                      DISPRESAS (pelo vento)             DISPERSAS ( desordem propositada pelo autor) 

   

                            (Ciclo da vida vegetal – leis fixas)    ( Ciclo da vida humana – escritos por imposição 

 de vivências amorosa) 
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Proceder-se-á à leitura e consequente análise do texto que constitui a “Advertência “ a Folhas Caídas. 

Os alunos deverão, faseadamente destacar do texto em questão as principais ideias: 

 

A poesia vista como memória; 

 

O situar do poeta no “Outono da vida” (idade madura); 

 

O poeta romântico: poeta toda a vida e poeta “em tudo”; 

 

A colectânea como reflexo de “uma época de vida íntima e recolhida”, reflexo de um estado de alma do poeta( 

confissão; intimismo e egocentrismo); 

 

A indiferença em relação ao público; O poeta juiz de si próprio: homem lúcido, de “olhos abertos”; 

 

Incapacidade de destruir o que gerou, mesmo reconhecendo-lhe defeitos; 

 

A consagração ao Ignoto Deo, o inspirador dos versos (característica tipicamente romântica – poeta –profeta 

inspirado por um ser superior); 

 

Identificação dessa entidade, não com a mulher amada mas como um ideal, ou seja “ o sonho de oiro do poeta” 

(conseguir realizar-se espiritualmente através da poesia, do amor).  

 

Posto isto e se houver tempo os alunos lerão o poema “Anjo és”. Este poema servirá simplesmente para que os 

alunos constatem a presença de um ente feminino a quem o sujeito lírico interpela inúmeras vezes ao longo dos 

poemas que compõem a colectânea Folhas Caídas. 

 

 

 MATERIAL 

   Vídeo: “O romantismo de Garrett” extraído da série televisiva “Horizontes da memória” de autoria do Prof. José 

Hermano Saraiva; 

   Ficha sobre o “Classicismo em confronto com o Romantismo”; 

  Textos informativos sobre “Folhas Caídas”. 
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Roteiro - Aula 2 

                                                                                                               

SUMÁRIO: 

    Estudo da obra lírica de Almeida Garrett: análise e interpretação do poema “Adeus!”. 

 

OBJECTIVOS: 

 

- Interpretar outras formas de arte; 

- Ler correcta e expressivamente excertos do poema “Adeus!” de Almeida Garrett; 

- Integrar o poema “Adeus!” na obra Folhas Caídas e na estética romântica; 

- Analisar estilística e tematicamente o poema de acordo coma estética romântica; 

- Constatar a presença de um “eu” e de um “tu”; 

- Isolar marcas de parateatralidade no poema “Adeus!”; 

- Confrontar a concepção terrena do homem por oposição à celeste do ente feminino. 

 

 

DESCRIÇÃO DA AULA: 

 

 

A aula terá o seu início, como habitualmente, com a indicação do sumário e registo das faltas se se justificar. 

Seguidamente, a professora utilizará o visionamento de um excerto do filme Notting Hill como motivação para o 

estudo do poema “Adeus”, de Almeida Garrett. No excerto apresentado encontram-se frente a frente um homem e 

uma mulher que se despedem. Contudo, a mulher demonstra a sua tristeza face à situação e pede ao homem que a 

ame. Vista a cena, a professora questionará os alunos sobre o que observaram, e aguardará pela referência à 

despedida. 

 “Esta despedida pareceu-vos ser da vontade de ambos os intervenientes?”, perguntará a professora, aguardando 

pela indicação de que a mulher não demonstra vontade em se despedir, ao passo que o elemento masculino se 

mantém imóvel e impassível, como se tal situação não o afectasse.  

Em seguida a professora inquirirá os alunos sobre a palavra com que termina a cena vista - “Adeus” – solicitando 

a sua classificação morfológica (interjeição, já que exprime um sentimento espontâneo). 

 Dirá, em seguida, que o poema a que é dedicada a presente aula se intitula exactamente “Adeus!”. E, tendo em 

conta os conhecimentos adquiridos pelos alunos em aulas anteriores, nomeadamente em relação à “Advertência” de 

Folhas caídas e ao poema “Anjo és”: “entre quem se poderá verificar a despedida que o título desde logo anuncia? “ 
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A resposta aguardada deverá fazer menção a um sujeito poético masculino e ao objecto feminino que este 

caracterizou no poema “Anjo és” como anjo, mas também como mulher “fatal, estranho ser e a resposta poderá ser 

completada com a referência que surge na “Advertência” o poeta admite que estes versos “pertencem todos a uma 

época de vida íntima e recolhida”. 

Posto isto, e deixando para verificação após a primeira leitura as sugestões dadas pelos alunos, passar-se-á à 

exploração do poema, presente manual página 193 e 194. 

A professora alerta os alunos relativamente à organização estrófica do poema “Adeus” presente no manual 

adoptado, pois esta não obedece à organização estabelecida no original. A professora aponta as correcções a 

efectuar. Prosseguindo, indicará a leitura silenciosa das duas primeiras estrofes, solicitando aos alunos que 

destaquem os vocábulos cujo significado lhes é desconhecido. Feita esta leitura, uma outra, desta vez em voz alta, 

levada a cabo por um aluno voluntário ou, caso tal não se verifique, indicado pela docente.  

Logo após a leitura, será esclarecido o vocabulário apontado pelos alunos como estranho (“escaninhos”, 

“daninhos”, “peçonha”, “ulcerado”...).  

Então, a docente perguntará: “Confirma-se ou não a vossa ideia face aos intervenientes na despedida retractada 

no poema? Porquê?”. 

 Os alunos devem neste momento ser capazes de justificar as suas opiniões iniciais, através da verificação da 

presença de um “tu” no poema, que se reconhece ser feminino a partir dos adjectivos “vingada” e “amada”. 

Chamados a destacar do texto outras marcas que evidenciem a presença dessa segunda pessoa, a mulher, os 

membros da turma deverão apontar as formas verbais na segunda pessoa do singular, incluindo no modo imperativo 

(“vai”, “tiveste”, “perdeste”) e os pronomes pessoais também de segunda pessoa, como “te” e “tu”. 

A professora regista no quadro os elementos que no poema remetem para uma figura feminina, à medida que os 

alunos, oralmente, os identificam. 

Posteriormente, a professora interrogará os alunos sobre aquilo a que se dedica o sujeito poético nestas duas 

primeiras estrofes, isto é, sobre o conteúdo das suas palavras. Assim, é de destacar a ideia de que ele insiste com a 

mulher para que ela se afaste, ideia que é reforçada pela repetição da forma verbal “vai”, no imperativo. “E qual será 

a razão desta repetição, da insistência desta forma verbal imperativo?”, questionará a professora na sequência do 

que foi dito anteriormente, esperando que os alunos concluam que o sujeito poético parece estar a sofrer, e que a 

repetição é como que a forma arranjada para se convencer a si próprio da separação. 

 Depois, e ainda acerca da separação, a professora perguntará aos alunos por quanto tempo se prolongará essa 

separação, ao que devem responder “para sempre”, palavras utilizadas pelo sujeito poético no início das duas 

primeiras estrofes. 

Ainda a partir da leitura das duas estrofes iniciais do poema, a professora, dando algum tempo aos alunos para 

que explorem o texto, pedir-lhes-á que caracterizem a relação Eu/Tu no passado, no presente e no futuro.  Assim, a 

partir dos verbos presentes no texto lírico, é possível constatar o seguinte: 
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PRESENTE “nesta hora” o sujeito poético chora e apela à separação 

PASSADO       Reconhece que no passado foi amado pela mulher ”o 

amor que me tiveste” 

FUTURO        No futuro a mulher será vingada “Há - de sim, serás 

vingada” 

 

 Verifica-se que no futuro a amada será vingada, a professora questiona “E de que forma ocorrerá essa 

vingança?”: a mulher será vingada quando tiver outro amor e este cause ciúme e remorso ao sujeito poético, 

castigando-o (“E o meu castigo há-de ser / Ciúme de ver-te amada, / Remorso de te perder”). Aqui, a professora 

perguntará ”O que entendem por ciúme?”, esperando que os alunos refiram que se trata de um sentimento que 

nasce por se gostar muito de alguém e sentir uma certa “inveja” de quem esteja mais próximo dessa pessoa.  

“Então se o sujeito poético confessou anteriormente que não amou a mulher, como vem agora dizer que terá 

ciúmes?” Neste momento, a professora espera que os alunos sejam capazes de entrever que o sujeito poético de 

facto amou a mulher, mas talvez não da forma que desejaria (amou-a de uma forma mais carnal e não tão espiritual 

como gostaria – ideia que poderão constatar com o desenrolar do poema). 

Seguidamente, a professora lerá em voz alta os três primeiros versos da terceira estrofe, pedindo a identificação 

da contradição neles expressa, relativa à oposição “sou eu capaz agora /De te amar”- modo indicativo, expressão de 

uma acção real, concreta – e “Ai! Se eu te amasse” – modo conjuntivo, exprimindo uma hipótese, um desejo. 

 “Será, então, que o sujeito poético deseja ou não amar a mulher?”, perguntará a professora. 

Os alunos deverão indicar que o sujeito poético parece querer amar a mulher, facto que será confirmado com a 

leitura dos seguintes quatro versos da estrofe, nos quais o amor é associado a um “incêndio fatal”. A partir desta 

associação do amor a chama, inferno e incêndio, os alunos serão interrogados no sentido de detectar que tipo de 

amor é este: carnal, vivido sobretudo pelos sentidos, ou espiritual? Pretende-se que os discentes concluam que é, de 

facto, o primeiro o tipo de amor o sentido pelo sujeito poético e que por isso mesmo ele o rejeita.   

Pedindo a leitura do verso seguinte, a professora questionará então: “E face a esta atitude do sujeito poético, isto 

é, recusar-se a amar a mulher apenas de forma carnal, que resposta obtém da parte dela?”; os alunos, tendo em 

conta o verso lido, apontarão que a mulher se apresenta disposta a aceitar esse tipo de amor, preferindo-o à 

separação definitiva. Ainda tendo em conta o mesmo verso, será perguntado aos alunos de que forma chegaram à 

presumível resposta da mulher, aguardando-se pela indicação de que o sujeito poético parece repetir as suas 

palavras. Deste modo, será introduzida uma breve referência à parateatralidade da obra Folhas Caídas, indicando 

que o prefixo “para” significa tendência ou aproximação (neste caso do teatro) e levando os alunos a concluir que se 

trata de uma poesia não apenas lírica, por se tratar da expressão de sentimentos de um “eu”, mas também 

dramática, já que a presença de um “tu” é constante, manifestando-se nas marcas de segunda pessoa (já referidas 

no início da análise do poema: formas verbais na segunda pessoa e pronomes pessoais também de segunda pessoa), 
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bem como no “monólogo dialogado”, expressão cujo significado os alunos serão levados a explicitar. Para confirmar 

esta parateatralidade, será ainda lido o primeiro verso da quarta estrofe, também uma interrogação directa dirigida 

à mulher. 

A professora distribui pelos alunos uma ficha informativa sobre a Parateatralidade em Folhas Caídas. 

Os alunos lêem a ficha e confirmam a parateatralidade no poema, observando os exemplos anteriormente 

referidos e que remetem para essa tendência Garrettiana para o discurso dramático. 

Na sequência da análise do poema, serão lidos os restantes versos da quarta estrofe e destacadas as suas 

principais ideias, nomeadamente a utilização do adjectivo “celeste” para qualificar as lágrimas da mulher, que é 

desde logo referida como pertencente a um mundo mais espiritual. 

Distribuída uma pequena ficha de trabalho sobre a caracterização do sujeito poético e da mulher amada nos 

versos da sexta estrofe, os alunos deverão resolvê-la. Em seguida, a mesma será corrigida, destacando-se as palavras 

“Covarde”, “infame”, “vilão” e “desonrado” para caracterizar o sujeito poético, e apenas a expressão “anjo do Céu” 

para qualificar a mulher. A partir destas indicações, comprovar-se-á a natureza espiritual da mulher, ligada ao céu, e 

a natureza terrena, carnal, do sujeito poético, comprovada através das palavras “Gozar-te” (o gozo dos sentidos) e 

“beijo”. 

“E qual será a atitude da mulher amada face a esta confissão do sujeito poético, tendo em conta que ela é 

“celeste”, isto é, quase divina?”, inquirirá então a professora, esperando que os alunos refiram que a mulher o 

perdoa, resposta que será confirmada a partir da leitura do primeiro verso da sétima estrofe (”Perdoar-me, tu?”) 

constituindo, mais uma vez, uma repetição das palavras da interlocutora pelo sujeito poético e confirmando a 

parateatralidade do poema.  

Neste momento, a professora retomará a cena do filme observada, e pedirá aos alunos que estabeleçam um 

paralelo entre ela e o poema em estudo, constatando-se que em ambas as situações é a mulher quem se predispõem 

a continuar a relação, enquanto o homem prefere a despedida. 

Para abordar os versos finais do poema será retomada a ficha de trabalho sobre a caracterização do sujeito 

poético e da mulher, que os alunos devem preencher tendo agora em conta as expressões e palavras presentes nas 

duas últimas estrofes. Assim, a mulher será caracterizada como “divina estrela” e “bela” e a partir das referências a 

“firmamento” e “ideia dos céus”; já quanto ao sujeito poético, serão destacadas as expressões “baixo pensamento”, 

“Falso e vil o encantamento”, “trevas negras, densas, feias” e “terra”. Partindo destas indicações, será estabelecida 

uma oposição entre o mundo terreno e o mundo espiritual, e os tipos de amor que deles decorrem, registando-se no 

quadro o seguinte esquema: 
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 Sujeito poético  Mulher amada 

 

    Terra                          “Ideia dos céus” 

 

                     Amor carnal Amor espiritual 

 

Finda a análise do poema, e de forma a sintetizar as oposições Terra / Céu e sujeito poético / mulher amada,  será 

projectada em acetato uma reprodução da pintura O Império das Luzes, de René Magritte, explicando-se que se trata 

de um pintor belga do século XX, integrado no movimento surrealista. Neste ponto, a professora inquirirá os alunos 

sobre o significado de ‘surrealismo’ ou ‘surreal’, esperando que indiquem como sinónimos ‘irreal’ ou ‘invulgar’. 

Depois, pedir-lhes-á que descrevam a imagem e que identifiquem, de acordo com o que foi dito sobre o surrealismo, 

o que nela se apresenta como surreal ou invulgar. Os discentes deverão detectar a coexistência de um cenário 

nocturno com um céu diurno, povoado de nuvens e luminoso. Desta forma, verifica-se a presença numa só 

representação do mundo das “trevas” e da “ideia dos céus” referidas no poema “Adeus”. Os alunos referem em qual 

dos dois campos colocariam a imagem da mulher e a do homem. 

Caso ainda se verifique tempo, proceder-se-á, sobretudo através do apelo às participações dos alunos, à 

classificação do poema em termos formais. Assim, poderá ser dito que se trata de uma composição bastante 

irregular, quer a nível estrófico (já que nem todas as estrofes possuem o mesmo número de versos), quer a nível 

métrico, quer ainda quanto ao esquema rimático. Será também estabelecida uma relação entre estes aspectos e a 

estética romântica, preconizadora da liberdade individual do artista. 

 

 

 MATERIAL 

DVD com o excerto filme “Notting Hill”; 

Computador e projector; 

Manual adoptado ”Dimensão Literária” 

Quadro/ giz; 

Ficha de trabalho sobre a caracterização do sujeito poético e da mulher amada; 

Acetato com a reprodução da pintura Império das Luzes de René Magritte; 

Retroprojector. 
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Roteiro - Aula 3 

 

SUMÁRIO: 

 

Análise do poema “ Os cinco sentidos” de Almeida Garrett. 

Estudo das contradições amorosas no lirismo garrettiano. 

     

OBJECTIVOS: 

 

- Interpretar outras formas de arte; 

- Relembrar o texto da “Advertência” a Folhas Caídas; 

- Ler correcta e expressivamente o poema “Os cinco sentidos “; 

- Analisar estilística e tematicamente o poema em questão; 

- Aperceber-se da estrutura interna e externa do poema e relacioná-la com o tema; 

- Constatar o retrato do delírio passional verificado em “Os cinco sentidos”. 

 

 

DESCRIÇÃO DA AULA: 

 

A aula principiará com a indicação do sumário, posto o que se passará a uma breve recapitulação da aula 

precedente. Esta recapitulação será levada a cabo a partir da observação de uma imagem, na qual estão 

representadas duas figuras, uma masculina e outra feminina, que se encontram de costas uma para a outra. 

Projectada a imagem, a professora solicitará a participação de um aluno voluntário para que a descreva, pedindo em 

seguida o estabelecimento de uma relação entre ela e o poema estudado na aula anterior: ”Adeus!”. Poderá ser 

referido que o facto de as figuras se encontrarem de costas uma para outra indicia uma certa separação, um 

afastamento ou até uma despedida, tal como se verificava no poema de Almeida Garrett. “E a que se devia essa 

despedida ou separação no poema “Adeus!”, de Garrett?”, perguntará então a professora, aguardando pela 

indicação de que o afastamento verificado entre o sujeito poético e a mulher amada no poema se devia 

simplesmente à vontade daquele, por não se achar capaz de a amar da forma que ela mereceria.  

Recordados estes aspectos, a professora retomará o título do poema “Adeus!” e lembrará aos alunos as palavras 

de Garrett no texto de «Advertência» à obra Folhas Caídas, quando diz que os poemas da colectânea são 

testemunhos de uma “época de vida íntima e recolhida”. A partir desta referência, questioná-los-á sobre que época 

será essa, ao que eles deverão ser capazes de responder dizendo que se trata  do período da vida do autor em que 

manteve uma relação amorosa com a Viscondessa da Luz.  
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“Então, se identificarmos o sujeito poético que se exprime nos poemas de Folhas Caídas com o próprio autor, e se 

esses poemas retratam a sua relação amorosa com a Viscondessa, que momento da ligação entre os dois está 

patente no poema “Adeus!”?”; “E atendendo a uma possível organização cronológica dos poemas da colectânea, em 

que parte da mesma surgiria este poema?”, serão as questões formuladas pela professora em seguida, de forma a 

levar os alunos a dizer que “Adeus!” retrata a separação dos amantes e que, por isso, deveria surgir no final da obra. 

A partir destas sugestões, a docente explicará que, de facto, “Adeus!” “relata” a despedida entre o sujeito poético e 

a amada, mas que o poema, ao invés de surgir no final, aparece no início da obra, apresentando-se as composições 

que se lhe seguem como fragmentos da história amorosa contados retrospectivamente e poderão os alunos fazer 

uma referência ao título desta colectânea Folhas caídas, dispersas, o autor conscientemente desordenou as 

composições de certa forma para sugerir um tom mais intimista e confessional. 

Tendo em conta esta linha de ideias, o poema “Os Cinco Sentidos” será, então, a representação de um desses 

momentos da história de amor que é concluída em “Adeus!”, e um momento íntimo de confissão de um amor que se 

repercute nos sentidos. 

Partindo do título do poema, a professora inquirirá os alunos sobre os significados que ele lhes desperta. Espera-

se que os alunos associem estes sentidos aos elementos do corpo humano responsáveis pela recepção das diferentes 

sensações. Assim, apontarão os sentidos da visão, da audição, do olfacto, do gosto e do tacto e, à medida que tais 

indicações forem surgindo, a professora afixará no quadro uma imagem representativa de cada um desses sentidos. 

      Para confirmar a associação feita, passar-se-á à leitura do poema, que será primeiramente feita de forma 

silenciosa, posteriormente e de forma a sensibilizar os alunos para a erotização e sensualidade do poema, ouvirão a 

declamação do texto poético em questão por João Villaret. Em seguida vários alunos lêem as estrofes que compõem 

o poema. Aquando da leitura, pedir-se-á aos alunos que assinalem os vocábulos cujo significado lhes é desconhecido 

e que tentem relacionar o título do poema com a sua estrutura interna. Depois, a professora explicará o significado 

das palavras apontadas e solicitará a divisão feita. Uma vez que não se trata de uma divisão complexa, 

correspondendo à própria estrutura externa do poema, espera-se que os alunos a detectem facilmente, associando 

cada uma das cinco primeiras estrofes aos cinco sentidos anunciados no título (visão, audição, olfacto, gosto e tacto), 

apresentando-se a última como síntese ou conclusão dos aspectos desenvolvidos nas anteriores.  

A professora distribui uma ficha de trabalho com um quadro que os alunos deverão preencher, estrofe a estrofe, 

com palavras retiradas do texto relacionadas com cada um dos cinco sentidos. Esperar-se-ão alguns minutos pela 

concretização desta tarefa pelos alunos e, logo após, proceder-se-á à sua correcção.   

Os vocábulos indicados pelos alunos com relação a cada um dos sentidos serão anotados no quadro, por baixo da 

imagem correspondente e da indicação da estrofe já anteriormente registada. 
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Começando pela primeira estrofe: 

 

 “cores” “estrelas” 

 “olhos”      elementos que esse sentido apreende “flores” 

 “vejo”                                                                                      “natureza” 

 

 “A partir das palavras que indicaram em que cenário podemos localizar o sujeito poético?” perguntará neste 

ponto a professora, pergunta a que os alunos responderão: “Na natureza, num cenário natural”. “E como é essa 

natureza, isto é, como a caracterizariam?”, retomará a docente de modo a concluir que o sujeito poético se encontra 

em contacto com uma natureza bela, esplendorosa. Depois, questionando os alunos sobre os sentimentos 

manifestados pelo sujeito poético face a esta natureza – que deverão ser apontados como de desinteresse, de 

indiferença – a professora solicitar-lhes-á que identifiquem a causa desse desinteresse, dessa indiferença, que será 

referida como a mulher amada. Tornar-se-á desta forma evidente que o sujeito poético pretere a natureza, ainda 

que bela, em favor da beleza da mulher que ama. “E qual é a palavra que no texto nos transmite exactamente essa 

oposição entre a (beleza da) natureza e a (beleza da) mulher?”, inquirirá novamente a professora, para obter como 

resposta a conjunção coordenativa adversativa “mas”, cujo valor é precisamente o de oposição. Far-se-á também 

neste momento alusão ao advérbio de exclusão “senão” que reforça o sentido da adversativa, destacando a figura da 

mulher (referida através do pronome pessoal “ti”). 

Relativamente à segunda estrofe, as palavras alusivas ao sentido da audição a mencionar pelos alunos deverão 

ser: 

 “voz” 

 “afina” 

 “rouxinol” 

 “trina”  

 “melodia” 

 Mais uma vez se constatará a descrição de uma natureza bela, mas que é rejeitada pelo sujeito poético. Na 

contraposição entre a natureza e a mulher, mais uma vez esta sai favorecida. A propósito da referência feita no 

poema ao rouxinol, far-se-á uma breve exploração do seu valor simbólico. A professora distribuirá uma pequena 

ficha, que a própria lerá, pedindo aos alunos que detectem a simbologia desta ave. O rouxinol será, pois, aludido 

como a ave que, pela beleza do seu canto, simboliza o amor, mas que também, noutras ocasiões, prenuncia a morte. 

Quanto à terceira estrofe, deverão ser apontadas como relacionadas com o sentido do olfacto as palavras: 

 “Respira” 

 “incenso”,  

“perfume” 

“aspira”  
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“toma”  

“aroma” 

 

Na quarta estrofe destacar-se-ão os vocábulos: 

“saborosos” 

“néctar” 

“fome” 

“sede” 

“sequiosos” 

“Famintos”  

“beijos”  

 

Finalmente, na quinta estrofe, dedicada ao tacto, salientar-se-ão as palavras: 

 “macia”  

“sentir” 

“carícias”  

“tocar” 

Finda a correcção da ficha, a professora pedirá aos alunos que de novo atentem na ordem pela qual os cinco 

sentidos estão dispostos ao longo do poema. Explorando-se as sugestões dadas pelos alunos, constatar-se-á que a 

distribuição dos sentidos ao longo do poema parte dos que sugerem maior afastamento (visão, audição e olfacto) 

para chegar aos que evidenciam maior proximidade e até contacto físico. Este aproximar gradual da mulher amada é 

ainda confirmado pelas variações do último verso de cada estrofe, e sobretudo a partir da substituição de uma 

determinada palavra, mas dentro da mesma categoria morfológica. “Qual será essa palavra que, ao variar, sugere a 

cada vez maior proximidade do sujeito face à mulher?”, interrogará a professora, esperando que os alunos indiquem 

a preposição.  

Caso demonstrem dificuldade em identificar essa categoria morfológica e as palavras em causa no poema – as 

preposições “a”, “de” e “em” – a professora reformulará a questão, começando por perguntar qual a classe de 

palavras utilizada para relacionar elementos numa frase, nomeadamente substantivos e pronomes, verbos e 

pronomes, etc. Os alunos deverão indicar as preposições e nessa altura mencionar as que estão presentes no último 

verso das cinco primeiras estrofes. Poderão também reconhecer o seu valor expressivo, uma vez que “a” traduz 

maior afastamento em relação ao que se diz ou a quem se fala; “de”, indicando origem ou proveniência já implica 

uma maior proximidade e “em” possui um sentido já como que de inclusão. 

Verifica-se, assim, que a substituição das preposições confirma a ideia seguida na ordenação dos sentidos, 

terminando no tacto, com a utilização da preposição “em”, aludindo a uma certa “fusão” entre os dois amantes. 
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Relativamente à última estrofe, a professora requererá da parte dos alunos a indicação da sua funcionalidade no 

contexto do poema, aguardando por uma resposta que mencione o facto de se tratar da síntese ou conclusão do que 

foi anteriormente dito ao longo das anteriores. Assim, neste momento o sujeito poético volta a dirigir-se à mulher, 

consignando-lhe todos os seus sentidos como se fossem um só, e estes sentidos reunidos “Sentem, ouvem, respiram; 

/ (...) deliram”.  

Acerca da fusão de todos os sentidos e da referência às sensações que, em reunião, percepcionam, a professora 

perguntará aos discentes qual a figura de estilo aqui presente, esperando por uma referência à sinestesia, que será 

definida como a fusão de percepções (ou sensações) relativas a diferentes sentidos. No texto é possível destacar 

ainda um outro exemplo desta figura de estilo, quando na terceira estrofe o sujeito poético menciona “o doce 

aroma” que exala da amada. Para que os alunos percebam este recurso, a professora dará ainda outros exemplos: as 

“cores quentes” e as “cores frias”, expressões que frequentemente se utilizam ao nível da moda, e ainda o “cheiro 

fresco” ou o “doce clarão da manhã”. 

Para concluir a análise do poema, e como forma de evidenciar algumas das suas características românticas, a 

professora pedirá aos alunos que recordem o interlocutor do sujeito poético: “A quem se dirige o sujeito poético?”. 

Perguntará em seguida que palavra é usada pelo mesmo para se dirigir a esse interlocutor, aguardando pela 

indicação de “amor”, presente na primeira estrofe, que funciona estilisticamente como apóstrofe, anunciando desde 

o início do poema a entidade que ganhará à natureza em termos de beleza. “Então, a partir da palavra utilizada pelo 

sujeito poético para designar a mulher a quem se dirige – “amor” – ele manifesta desde logo os sentimentos que 

nutre por ela, que são, como é evidente, de amor. Mas que tipo de amor é este que o sujeito poético vota à 

mulher?”, perguntará posteriormente a professora, apelando para os conhecimentos adquiridos pelos alunos na aula 

anterior. Deverá ser indicado o amor, justificando-se esta resposta através do próprio título e a partir da constatação 

de que aquilo que é exaltado na mulher remete para as sensações que ela desperta no sujeito poético. 

Far-se-á também uma breve alusão à forma do poema (em que se destaca a regularidade das primeiras cinco 

estrofes e a irregularidade da última, a métrica variada e a rima interna) e ao tom coloquial evidente no texto através 

das marcas da presença de um “tu” interlocutor do sujeito poético (o pronome pessoal “ti”), de exclamações, 

interjeições e suspensões frásicas. 

Terminada a análise do poema, será projectada em acetato a pintura O Espelho Falso, de René Magritte, pintor 

belga já mencionado na aula anterior como cultor do surrealismo. A partir da observação da pintura os alunos serão 

chamados a descrevê-la e a encontrar possíveis pontos de contacto entre ela e o poema estudado. Desta forma, a 

imagem apresenta logo à partida o órgão (o olho) de um dos sentidos (a visão).  

Nele reflectido parece estar a natureza que observa (tal como no poema), funcionando por isso como (Falso) 

Espelho. 

A professora aproveitará depois para perguntar aos alunos qual o papel que vulgarmente se atribui aos olhos em 

relação aos sentimentos expressos por alguém. Concluir-se-á que os olhos são o espelho da alma e, a partir dessa 

indicação, poder-se-á dizer que o que se vê no olho pode não ser entendido, então, como uma representação 
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objectiva, mas mais subjectiva. E tendo em conta os poemas estudados em aulas precedentes (“Anjo és” e “Adeus”!), 

nos quais a mulher é descrita através do recurso a vocabulário ligado ao céu, a imagem apresentada no olho pode 

simbolizar essa mulher, com a qual o sujeito poético contacta no poema também através da visão. 

A professora distribui pelos alunos um texto informativo sobre o poema, o qual deverá ser lido pelos e 

comentado pelos alunos. 

De seguida a professora estabelecerá com os alunos um diálogo com a finalidade de esquematizar a temática 

abordada em Folhas caídas. Os alunos, a partir das análises textuais efectuadas nas aulas, serão capazes de enumerar 

as inúmeras contradições presentes nesta obra insigne de Almeida Garrett.  

O amor cantado em Folhas caídas está repleto de contradições: contradições entre um passado que foi “um doce 

sonhar” e um presente que é “um inferno de amar”; contradição entre dois seres que nunca se completam, antes 

geram um vazio.  

A mulher é representada como um objecto de um desejo nunca atingido, ou atingido, logo distanciado. É 

superlativada nas suas características: é um anjo, mas um anjo caído, luz e trevas.  

O sujeito amoroso confessa repetidamente a sua incapacidade de amar porque busca o prazer físico como se 

fosse absoluto. Por isso, a cada momento de prazer sucede-se um momento de vazio pois é da natureza desse prazer 

ser momentâneo.  

Poderemos assim estabelecer uma comparação entre as ideias veiculadas na “Advertência “ de Folhas caídas” em 

que o poeta afirma aspirar ao infinito, ao impossível, e as confissões amorosas dos poemas em que ele , homem, 

aspira a uma mulher divina que é inatingível porquanto não se consegue libertar da sua condição térrea. 

Como trabalho de casa os alunos resolverão uma ficha de palavras cruzadas relativas ao poema analisado na 

presente aula. 

 

 MATERIAL 

   Acetato com imagem representativa da separação entre um homem e uma mulher; 

CD de João Vilaret com a declamação do poema “Os cinco sentidos” / Leitor de cd’s; 

Cartões com imagens dos cinco sentidos; 

Manual adoptado “Dimensão Literária 11º Ano” 

Quadro / giz; 

Ficha de trabalho” Cinco sentidos”; 

Acetato com reprodução da pintura O Espelho Falso, de René Magritte; 

Retroprojector; 

Ficha informativa sobre o poema “Os Cinco Sentidos”. 

Palavras cruzadas sobre “Os cinco sentidos” (consolidação do estudo do poema). 
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ANEXO XIX - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol - Aula 1 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 6: Nueva casa, nueva vida 
Curso: 10.º Grupos: FI nível A2.1 A2.2 

Manual: Lengua viva 2 
Profesora: Mafalda Nunes 

Fecha: 6  -  22  de enero de 2010 

Funciones 
comunicativas 

Léxicos y 
socioculturales 

Gramaticales Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

 Organizar una fiesta o 
reunión de amigos 

 

 Repartir tareas 

 

 Hablar por teléfono con 
amigos y conocidos 

 Proponer una actividad 

 

 Aceptar y rechazar una 
propuesta o una invitación 

 

 Conocer fiestas de España 

 

Hablar de acciones futuras 

 Reuniones y fiestas 
informales (productos, 
actitudes y 
comportamientos) 

 Música de España e 
Hispanoamérica 

 

 Algunas normas 
sociales en España e 
Hispanoamérica 

 

 

 

 Fiestas de España 

 

 Oraciones temporales: 
mientras 

 

 

 

 

 Oraciones causales: 
porque y como 

 

Oraciones 
condicionales: si + 
presente, presente/futuro 

 

 

Futuro imperfecto 

 

 

 

 Elaboración de textos 
libres, redacciones y 
dictados 
 

 Actividades lúdicas de 
diversa índole (extra clase), 
como exposiciones 
temáticas, fiestas típicas 

 Audición de cintas 
 

 Presentación de 
trasparencias y videos 
 

 Debates y trabajos sobre 
los contenidos 
socioculturales mencionados 
en clase 
 

 Consulta de portales 
electrónicos 
 
 
 
 
 Elaboración de  
invitaciones 
 
 

  Manual 
Adoptado Lengua viva 2 
 
 Cuaderno 
individual 
 
  Pizarra/tiza 
 
  Grabaciones que 
acompañan al 
manual 
 
 Grabaciones audio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 
 
  Fichas 
Informativas 
 
  Fichas de 
trabajo 
 
 Material audio 
 
 
Ordenador/Proyector/Altavoces 

  Evaluación formativa y 
continua:  
 
 Observación directa 
 
 Fichas de trabajo 
 
 
  Realización de los 
deberes; 
 
 
 Fichas formativas. 
 
  Evaluación sumativa: 
prueba de Evaluación escrita. 
 

 

 

8 clases 
 

(8 tiempos de 90 
minutos) 
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 Situar acontecimientos en 
el espacio y en el tiempo 

 Ofrecer y pedir ayuda  
 Hablar de uno mismo y de 
los demás: gustos, opiniones y 
actitudes ante hechos  
 Estrategias de descripción: 
definir y ejemplificar 
  Hablar de los demás: 
referirse a su relación con el 
hablante 
 

 

 

 

 Vocabulario y 
expresiones relacionadas 
con las experiencias y 
características personales: 
personalidad y descripción 
física 
 Otros usos de ser y 
estar 
 Vocabulario para la 
descripción de tipos 
sociales: pijo, progre, 
carca, don nadie 

 Vocabulario relativo al 
campo léxico de la 
gastronomía y las fiestas 
 Exponentes 
conversacionales de 
ofrecimiento y petición de 
ayuda 

 

 

 Repaso de la 
descripción física 

 

 

 Usos de ser y estar  

 

 Expresiones 
idiomáticas 

 

 

  Expresiones para 
pedir y dar ayuda 

 Localizadores 
temporales 

 
 
 Escenificación de textos 
producidos por los alumnos 
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  PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:11º FG 
Tiempo: 90+45m 

Secuencia de aprendizaje:  6 Nueva casa, nueva vida 

Clase:45 

Fecha: 7 de enero de 2010 
Sumario: Repartir tareas. Oraciones temporales de indicativo. Ejercicios 
prácticos. Cultura: Fiestas de España y Santos 

Contenidos 
Gramaticales: Raciones temporales de indicativo 
Funcionales:  Ejercicios de audición, de relación, rellenar huecos, aplicar contenido gramatical 
Léxicos:  Fiesta, repartir tareas, invitaciones y propuestas 
Comunicativos: Hacer una invitación, expresión oral de cómo repartir las tareas, decir cuál es su santo; Hablar de las fiestas nacionales españolas 

Destrezas a trabajar en clase: Expresión oral (EO); comprensión oral (CO); expresión escrita (EE); comprensión escrita (CE). 

Fases Tareas/Metodología Materiales Tiempo 90+45 

1.Presentación La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el número de 

la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 

Después les pregunta cuál es su Santo (deberes) 

Pizarra/tiza/cuaderno 15 minutos 

2.Conceptualización  

 

 

Conceptualización 

- La profesora entrega a los alumnos 

una hoja con los Santos del mes de 

enero para que le echen un 

vistazo.(anexo1) 

Práctica controlada/libre 

- Los alumnos verifican los 

santos del mes de enero 

 

 

 

- Ficha informativa 

 

 

5 minutos 
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- Un alumno elegido por la profesora 

di lo que hemos visto en la última 

clase (lo que hace falta para 

organizar una fiesta; fiestas formales 

e informales; cuál el motivo de la 

fiesta que van a dar Paula y Jaime) 

- La profesora pregunta  a los 

alumnos que hay qué hacer después 

de la elección del motivo de la fiesta. 

Se espera que los alumnos digan: 

repartir las tareas. 

- Los alumnos escuchan una 

audición y tendrán que marcar las 

tareas que cada uno hace. 

(Libro pag75 ejerc.2.a) 

- La profesora vuelve a poner el CD 

para que los alumnos comprueben 

sus opciones. 

- Con el reparto de las tareas se 

utiliza una expresión “mientras” esto 

sirve para introducir el contenido 

gramatical- oraciones temporales 

(anexo2) 

- Los alumnos realizan un ejercicio 

de aplicación del contenido 

-  Un alumno repasa los 

contenidos de la última 

clase 

 

 

 

 

-  Los alumnos participan 

oralmente y identifican los 

pasos que hay que dar 

para organizar una fiesta 

 

 

- Los alumnos escuchan 

una grabación y hacen un 

ejercicio relacionado con la 

audición 

 

- Los alumnos comprueban 

sus respuestas y las 

corrigen 

 

 

- La profesora explica las 

oraciones temporales de 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Audición manual 

lengua viva 2 

 

- Manual Lengua viva 2 

 

 

- Ficha informativa 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

5 minutos 

 

 

15 minutos 

 

 

 

15 minutos 
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gramatical (cuaderno de ejercicios 

pág. 56 ejerc.2.G) 

- Los alumnos, oralmente, lo 

corrigen con la ayuda de la docente 

- Después recuperan los grupos que 

han formado en la clase pasada 

para continuar trabajando esta 

unidad.  

- En esta actividad en grupo, con la 

lista de léxico que han recogido en 

la última clase ahora repartan las 

tareas a cada uno de los elementos 

que componen su grupo para que la 

fiesta que van a organizar salga 

perfecta. 

- Los alumnos de otros grupos 

tendrán de estarse atentos pues la 

profesora puede hacer preguntas 

sobre el grupo que está presentando 

su trabajo. 

- A continuación, los alumnos hacen 

un ejercicio para relacionar 

expresiones para invitar o hacer 

propuestas (anexo 3) 

- La profesora lo corrige con la 

indicativo 

 

 

- Los alumnos aplican el 

contenido gramatical- 

oraciones temporales 

 

 

- Los alumnos corrigen el 

ejercicio 

 

 

 

- Los alumnos trabajan en 

grupo 

 

 

 

- Los alumnos emplean las 

oraciones temporales para 

repartir tareas 

 

 

 

 

- Manual Lengua viva 2 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuaderno/ manual 

Lengua viva 2 

 

 

 

 

 

- Ficha de trabajo 

 

15 minutos 

 

 

20 minutos 
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participación de los alumnos 

- En otro momento de la clase se 

hablará un poco de cultura. 

La profesora pregunta que fiestas 

conocen de España 

 - Los alumnos hacen una ficha de 

trabajo sobre algunas de las fiestas 

Más importantes en España (anexo 4) 

- La profesora informa a los alumnos 

que recibirán en su correo 

electrónico un documento con toda 

la explicación de las fiestas más 

conocidas de España (anexo 5, 5 a) 

 

La profesora escribe en la pizarra el 

sumario y los alumnos lo pasan para 

sus cuadernos 

 

- Los alumnos intervienen 

oralmente 

 

 

- Ejercicio para relacionar 

invitaciones o propuestas 

realizado por los alumnos 

- Se procede a la corrección 

- Los alumnos identifican 

fiestas españolas 

conocidas 

- Los alumnos hacen una 

ficha de trabajo 

 

- Los alumnos escriben el 

sumario 

 

 

 

 

 

 

 

- Ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

- Cuaderno 

 

 

 

10 minutos 

 

10 minutos 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

5 minutos 

3. Observaciones: Si queda tiempo la profesora entrega a los alumnos una tabla con la fecha y el nombre 

de algunas fiestas de España 
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EJERCICIO 

¿QUÉ CREES QUE SE COMEMORA EN ESTAS FIESTAS? 

 

1-DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- FERIA DE ABRIL 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- FALLAS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-SAN FERMIN 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5- LA TOMATINA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6- SEMANA SANTA 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A CADA IMAGEN HAZLE CORRESPONDER EL NOMBRE DE SU FIESTA 

SAN FERMIN               SEMANA SANTA      TOMATINA             FALLAS 

 

                    

               1                                 2                             3                               4 

    ------------------------        ------------------------           ------------------           ------------------------- 

 

¿CONOCES ALGUNA FIESTA EN ESPAÑA DE LAS QUE TODAVÍA NO SE HAYAN ENUMERADO? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ORACIONES TEMPORALES 

 
Cuando, en cuanto, después de que, hasta que, siempre que, mientras que, tan pronto como 

Las oraciones temporales introducidas por los nexos anteriores, pueden llevar el verbo en Indicativo o Subjuntivo. 

 

1. Indicativo. Cuando hablamos del Presente o del Pasado. 

La gente no se fue a casa hasta que le dijeron que no había empezado la fiesta. 

Siempre que iba al extranjero traía regalos para todos. 

 

2. Subjuntivo. Cuando hablamos del Futuro. 

Quédate aquí hasta que yo venga. 

Siempre que vaya al extranjero te traeré un regalo. 

Mientras esté enferma, la niña no podrá ir al colegio. 

 

¡OJO! - toda regla tiene siempre excepciones que verás más adelante 

Mafalda Nunes 
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ANEXO XX - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol - Aula 2 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 6: La televisión 
Curso: 10.º Grupos: FI nível B2 

Manual: En Marcha 4 
Profesora: Mafalda Nunes 

Fecha: 7 - 25 de enero de 2010 

Funciones 
comunicativas 

Léxicos y 
socioculturales 

Gramaticales Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

Hablar de la influencia de la 
tele en la sociedad 

 

 Leer y hablar del fenómeno 
de los culebrones 

 

 Leer y hablar de los blogs 
y períodicos en la red 

 

 

 La influencia de las 
series de televisón  

 La prensa escrita en 
España 

 

  Secciones del periódico 

 
  Léxico relacionado con 
la prensa y la tele 

  Medios de 
comunicación 

 

 

 

 

  Expresión de 
finalidad: para que, 
con el fin de que), con 
el objeto de (que) 

 

  Expresión de la 
causa: porque + 

subjuntivo; 

 

 Conectores 
discursivos: además, por 

eso, aunque, como. 

 

 

 

 

 Ejercicios de 
comprensión y de producción 
oral y escrita relativos al 
tema de la unidad 
 
 Resolución de fichas de 
gramática 
 
 Interpretación de fichas 
informativas  
 
  Resolución de ejercicios 
del manual y de algunos 
creados por  la profesora 
 
  Audición de cintas que 
acompañan el manual 
 
  Presentación en 
PowerPoint 

 

 Manual 
adoptado en marcha 4 
 
 Cuaderno 
individual 
 
 Pizarra/tiza 
 
  Grabaciones que 
acompañan al 
manual 
 
 Garbaciones áudio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 
 
  Fichas 
Informativas 
 
 Fichas de 
trabajo 
 
 Material audio; 
- Ordenador/Proyector/Altavoces 

 Evaluación formativa y 
continua:  
 
 Observación directa 
 
 Fichas de trabajo 
 
 
  Realización de los 
deberes 
 
 
  Fichas formativas. 
 
  Evaluación sumativa: 
Prueba de Evaluación escrita. 
 

 

 

6 clases 
 

(6  tiempos de 90 
minutos) 
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   PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:10ºFI 
Tiempo: 90 m 

Secuencia de aprendizaje: unidad 6 : la televisión 

Clase: 29 

Fecha: 7 de enero de 2010 
Sumario: 
La televisión. Las oraciones Finales. Ejercicios. 

Contenidos: 
Gramaticales:  Las oraciones finales 
Funcionales:  Completar ejercicios con huecos; completar huecos de acuerdo con audición; aplicar contenido gramatical 
Léxicos:  Serie de televisión Los serrano  (léxico del cotidiano; de las relaciones familiares; de la televisión) 
Comunicativos: Hablar de la influencia de la tele en la sociedad; expresar finalidad 

Destrezas a trabajar en clase: Expresión oral (EO); comprensión oral (CO); expresión escrita (EE); comprensión escrita (CE). 

Fases Tareas/Metodología Materiales Tiempo 

1.Presentación - La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el número de 
la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 

- Pizarra/ tiza/ cuaderno 5 minutos 
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2.Conceptualización  

- práctica controlada 

- práctica libre 

Conceptualización 

- La profesora introduce el tema: la 

televisión. Pregunta cuál la importancia 

de la televisión en los días de hoy; 

cuánto tiempo invierten viéndola; qué 

nos ofrece la tele; qué tipo de programas 

les gustan más.  

- Mientras los alumnos dan sugerencias, 

la profesora hace un esquema en la 

pizarra con sus intervenciones.  

Es de esperar que los alumnos 

enumeren las series. (Anexo 1) 

-  La profesora informa que van a ver un 

fragmento del primer capítulo de la 

primera temporada de Los serranos 

(fragmento) y da información sobre la 

serie. 

-  Pero antes les explica lo que hay que 

hacer con esta actividad: los alumnos 

tendrán que rellenar una tabla con 

características de los personajes. 

(anexo2) 

- Se procede a la corrección del ejercicio 

por parte de los alumnos y al final para 

que no quepan dudas la profesora 

vuelve a pasar el fragmento de la serie, 

así los alumnos comprueban sus 

Práctica controlada 

Los alumnos dicen palabras 

relacionas con la tele 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos ven y escuchan la serie 

Los Serrano 

 

- los alumnos rellenan una tabla con 

información sobre los personajes de 

la serie Los serrano 

 

Los alumnos proceden a la 

corrección de la ficha con la ayuda 

de la profesora 

 

Tiza/pizarra/cuaderno 

 

 

 

 

 

 

Vídeo 

 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 
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respuestas 

-  Con  lo que los  alumnos han dicho 

sobre las utilidades de la tele se introduce 

el contenido gramatical- oraciones finales 

- Se presentan en un powerpoint. (pwp) 

 

- Se entrega una ficha informativa con las 

conjunciones y locuciones finales (anexo 

3) 

- Los alumnos realizan un ejercicio con 

oraciones finales,  (anexo 4)( mitad de la 

ficha realizada en casa) 

- La profesora para terminar la clase hará 

un ejercicio de audición con la canción del 

genérico de la serie Los Serrano  que es 

de Fran Perea  Un más un son siete. 

(anexo5) 

- La profesora les distribuye la letra de la 

canción incompleta,  tendrán que 

completarla  con la audición empleando 

las expresiones  que se les indican en la 

ficha de trabajo 

- Por último, la profesora escribe el 

sumario en la pizarra: La televisión. Las 

oraciones Finales. Ejercicios prácticos 

indica los deberes 

- Los alumnos ven la presentación 

powerpoint oraciones finales y oyen 

las explicaciones de la profesora 

- los alumnos analizan la ficha 

formativa con oraciones finales 

- Los alumnos hacen un ejercicio de 

aplicación del contenido gramatical – 

oraciones finales – y lo corrigen en la 

pizarra  

 

Los alumnos oyen la canción de 

Fran Perea  

 

 

Los alumnos completan la letra de la 

canción y esclarecen todo el léxico 

del que no conozcan el significado. 

Los alumnos escriben en sus 

cuadernos el sumario  y los deberes 

 

 

 

Powerpoint/ordenador 

 

Ficha informativa 

Ficha de trabajo 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

 

Cuaderno/tiza/pizarra 

 

 

 

10 minutos 

 

5  minutos 

 

10 minutos 

 

 

 

15 minutos 

  

 

 

5 minutos 
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ANEXO 1 - LÉXICO TELE 

AZAFATA 

PRESENTADOR 

TELEDIARIO 

EL TIEMPO 

LA CHICA DEL TIEMPO 

ANUNCIOS 

PROGRAMAS DE ACTUALIDAD 

PROGRAMAS DE DEBATE SOBRE LA ACTUALIDAD 

DIÁRIOS- EJ: Ana Rosa 

DOCUMENTALES 

CULEBRONES 

REALITY SHOWS – GRAN HERMANO 11 

TELE VASURA, PROGRAMAS SENSASIONALISTAS CON ESCANDALOS DE FIGURAS PÚBLICAS 

SERIES – EJ: SIN TETAS NO HAY PARAYSO 

PROGRAMAS DE BRICOLAJE: BRICOMANIA 

DIBUJOS ANIMADOS 

PELÍCULAS 
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Secundária São Lourenço 2009/2010 

Asignatura: español B2 grupo: 10º FI 

LOS SERRANO                          1ª temporada cap.1 

EJERCICIO DE AUDICIÓN : 
Fragmento (5:35minutos):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu
rr

o 

D
ie

go
 

Ev
a 

G
ui

lle
 

Lu
cí

a 

M
ar

co
s 

Sa
nt

ia
go

 

Te
té

 

¿A
 Q

ui
én

 S
e 

R
ef

ie
re

? 

muy gracioso         
travieso         

primera novia de Diego         
provocador         

repipi         

socio del padre         
pija         

Muy seria         
Novias y fútbol         

 

Cu
rr

o 

D
ie

go
 

Ev
a 

G
ui

lle
 

Lu
cí

a 

M
ar

co
s 

Sa
nt

ia
go

 

Te
té

 

¿Q
ui

én
 E

s 
Q

ui
én

? 

madre/madrasta         

padre/padrastro         
hermana mayor         
hermana menor         
hermano mayor         

hermano mediano         
hermano menor         

tío         
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  Secundária São Lourenço 2009/2010 

Español B2 grupo: 10ºFI 

1. Completa con un conector final y la forma adecuada del verbo: 

1. Veo la tele …………………….(enterarse) ……………………..de la actualidad. 
2. Los periódicos son importantes ……………………los que …………………..(querer) saber más. 
3. Los culebrones tan solo sirven …………….       …………(pasar, nosotros) un buen rato. 
4. Nos han entregado las instrucciones ………………………. nadie (cometer) ………………… errores.  
5. Van a construir una nueva autopista ………………………. (evitar, nosotros) ……………. atascos en la carretera.  
6. Vamos todos a su despacho ………………… nos (explicar) ………………. las razones de su decisión.  
7. Hay quienes hacen deporte ……………….. (sentirse) ……………… mejor.  
8. Eligieron a Pedro ……………………… (negociar) ……………………… con los rebeldes.  
9. La familia Pérez emigró …………………. alguien les (dar) ………………… una oportunidad.  
10. Han abierto una oficina de información ……………… los consumidores (conocer) ……………………… sus 

derechos.  
11. Viene todos los domingos …………………… le (dar/yo) …………………… la propina.  
12. En ese programa de televisión eligieron a  un cantante ………………….. (representar) ……………………… a España 

en Eurovisión.  
13. Vamos rápidamente, …………………. (no perder/nosotros) ………………. el tren. 

2. Forma frases uniendo elementos de cada columna: 
                                                                                        

Hemos venido Para que Te diga lo qué te 
pasa 

Les informamos A que Actuén en 
consecuencia 

Ve al médico que Nos explique el 
porqué de esa 

decisión 
Estudia para Nadie pudiera 

reconocerle 
Se puso gafas oscuras A fin de que Ser un buen 

periodista 
 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

Mafalda Nunes 
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Secundária São Lourenço 2009/2010 

Asignatura: español B2 grupo: 10º FI 

uno más uno son siete, quién me lo iba a decir, 
 
           quien pulsa las manijas 
 

                                           por fin la suerte trae un as 
 
        Mis cuentos no hablaban de historia hechas de casualidad 
 
                             Bajo el sol abrasador         otra vez comenza el lío 

 
Escucha la canción de Fran Perea  y completa los huecos  con los versos de arriba. Luego comprueba si lo has hecho bien.  

 
_________________________________ 
tu hablabas de un rascacielos 
del cielo de nueva york. 
Vente pronto a ver el 
y tu envía una postal, 
yo ya sabía que aquel día era el final. 
Ahora tengo mucho más, 
rojo, negro, par o impar 
_______________________________ 
y un cristal para mirar 
y una pared para colgar 
siete caras sonriendo en una foto de carnet. Luego escucha y comprueba 
______________________________________________________ 
nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. 
______________________________________________________ 
que era tan facil ser feliz. 
cuantos años llevo aqui,  
cuantos me pueden quedar  
cual es el precio exacto  
de la felicidad 
quien se acordara de mi 
quien te volvera a mirar 
___________________________________________ 
de la casualidad 
una caricia del ayer 
unas postales sin firmar 
y aquel disco de los burning 
no son cosas que guardar 
hoy sonrio al recordar 
que soñabas con volar 
desde los bancos de madrid 
no se puede ver el mar  
 
si hubo un tiempo para mi 
ahora es para los seis. 
Esta saliendo el cafe  
____________________________________ 
como cada amanecer 
Hay tostadas para tres, 
arreglad la habitación 
este cuadro de familia 
se merece una canción                             fuente videoclip:http://www.youtube.com/watch?v=qU5IQoI8_Hc&feature=fvsr
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Anexo XXI - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol – Aula 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 7: LA SALUD 
Curso: 11.º Grupos: FG 
Manual: Lengua viva 2 

Profesora: Mafalda Nunes 
Fecha:29 de enero-18 febrero de 2010 

Funciones 
comunicativas 

Léxicos y 
socioculturales 

Gramaticales Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

 Concertar una cita y pedir 
aclaraciones sobre los 
servicios médicos 

 Describir síntomas, dolores 
y  circunstancias relacionadas 
con la salud 

 Hacer recomendaciones, 
advertencias y a dar ánimo 

 Describir el estado físico y 
anímico 

 Aconsejar o recomendar; 

 Formular buenos deseos; 

 Advertir a alguien de un 
peligro 

 Expresar alivio o un deseo 

 Dar ánimos e tranquilizar a 
alguien;Reaccionar ante el 
relato de un accidente 

  Enfermedades y 
accidentes domésticos más 
frecuentes en España 

 

 El servicio nacional de 
salud 

 

 

 

 

 Presente de subjuntivo 

 Imperativo afirmativo 
de usted/es e Imperativo 
negativo; 

 Uso de los pasados: 
Pretérito Indefinido y 
Pretérito Imperfecto; 

 Oraciones causales: 
porque y como; 

 

 

. 

 

 

 

 Ejercicios de 
comprensión y de 
producción oral y escrita 
relativos al tema de la 
unidad; 
 
 Resolución de fichas de 
gramática; 
 
 Interpretación de fichas 
informativas  
 
 Resolución de ejercicios 
del 
manual y de algunos 
creados por  la profesora; 
 
  Audición de cintas que 
acompañan el manual; 
 
Presentación en 
PowerPoint. 

 

 Manual 
adoptado en marcha 4 
 
 Cuaderno 
individual 
 
  Pizarra/tiza 
 
 Grabaciones que 
acompañan al 
manual 
 
 Garbaciones áudio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 
 
 Fichas informativas 
 
 Fichas de trabajo 
 
 Material audio 
 
Ordenador/Proyector/Altavoces 

 Evaluación formativa y 
continua:  
 
 Observación directa  
 
 Fichas de trabajo 
 
 
  Realización de los 
deberes 
 
 
  Fichas formativas. 
 
 Evaluación sumativa: 
prueba de Evaluación escrita. 
 

 

 

6 clases 
 

( 6  tiempos de 90 
minutos) 
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  PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:11º FG 
Tiempo: 90 m 

Secuencia de aprendizaje: unidad 7 ¿Qué te pasa? 

Clase: 61 

 Fecha: 12 de febrero de 2010 
Sumario: Aconsejar o recomendar: uso de subjuntivo. 

Contenidos 
Gramaticales: Presente de subjuntivo (repaso) 
Funcionales:  Usos del modo indicativo y del subjuntivo 
Léxicos: Salud 
Comunicativos: Solicitar una cita; aconsejar o recomendar 

Destrezas a trabajar en clase: Expresión oral (EO); comprensión oral (CO); expresión escrita (EE); comprensión escrita (CE). 

Fases Tareas/Metodología Materiales Tiempo 90m 

1.Presentación La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el número de 

la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 
Pizarra/tiza/cuaderno 5 minutos 

2.Conceptualización  

 

 

Conceptualización 

- Los alumnos leen la 

caracterización de las 

distintas personas(Manual 

pág. 92) 

 

- A continuación, proponen un 

consejo para cada uno de 

Práctica controlada/libre 

 

- Lectura realizada por los 

alumnos 

 

 

- Los alumnos elegidos por 

la profesora hacen 

 

- Manual Lengua Viva 2 

 

- Manual Lengua Viva 2 

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 
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acuerdo con la lista de 

recomendaciones y teniendo 

en cuenta sus problemas de 

salud 

 

- Subrayan las formas verbales 

presentes en los consejos 

que acaban de aplicar 

 

- Identifican el tiempo y modo 

de los verbos subrayados 

 

- La profesora les entrega una 

ficha informativa con la 

distinción de uso entre modo 

indicativo y subjuntivo 

 

- Los alumnos rellenan el 

cuadro de gramática del 

manual de acuerdo con las 

reglas de construcción del 

presente de subjuntivo. 

 

- Para aconsejar hay 

expresiones como lo mejor es 

corresponder los consejos 

con el tipo de dolencias 

 

 

- Los alumnos identifican las 

formas verbales presentes 

en los consejos 

 

 

- Los alumnos reconocen el 

presente de subjuntivo 

 

- Los alumnos analizan las 

diferencias entre 

subjuntivo e indicativo 

(anexo1) 

 

 

Los alumnos aplican sus 

conocimientos 

 

 

Los alumnos conocen expresiones 

para recomendar o aconsejar 

(anexo 2) 

 

 

- Manual Lengua Viva 2 

 

- Manual Lengua Viva 2 

 

- Ficha informativa 

 

 

 

- Manual lengua viva 2 

 

 

Ficha informativa 

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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que; es bueno que; te 

recomiendo; intenta, etc. La 

profesora les entrega una 

ficha informativa con 

expresiones para aconsejar 

 

- Los alumnos de 2 en 2 

piensan en algún problema 

de salud y proponen un 

consejo utilizando las 

expresiones que acaban de 

estudiar 

 

- Los alumnos escuchan una 

canción de Mecano Hoy no 

me puedo levantar 

 

- La profesora pregunta qué le 

pasa a la Chica para que no 

pueda levantarse. Les 

pregunta qué síntomas tiene 

y les pide que propongan 

unos cuantos consejos. 

 

- A continuación, se estudiaran 

 

  

 

 

- Los alumnos leen sus 

diálogos 

 

 

 

- Los alumnos escuchan 

una canción y subrayan los 

síntomas que aparecen en 

la letra de la canción. 

Después proponen algún 

que otro consejo (anexo 3) 

 

 

 

- Analizan el uso de las 

 

Cuaderno 

 

- Ficha de trabajo (letra 

de la canción Hoy no 

me puedo levantar de 

Mecano) 

 

 

 

 

- Ficha de trabajo 

(expresiones 

idiomáticas salud) 

 

15 minutos 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

5 minutos  
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algunas expresiones 

idiomáticas relacionadas con 

la salud. La profesora explica 

su significado. Los alumnos 

resuelven una ficha de 

trabajo. 

 

- Los alumnos escriben en sus 

cuadernos el sumario 

expresiones idiomáticas de 

acuerdo con el contexto 

(anexo 4) 

3. Observaciones: Si hay tiempo los alumnos escuchan de nuevo la 

canción de Mecano y resuelven ejercicios de consolidación del 

cuaderno de actividades pág. 66 
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ACONSEJAR O RECOMENDAR 
anexo 2 

Aconsejar, sugerir, recomendar... + subjuntivo 

Te aconsejo que seas sincero. 
Te sugiero que no vayas a ese centro médico. 
Te recomiendo que bebas mucha agua. 

Otras expresiones …+ subjuntivo 

Es bueno 
Es conveniente                       
Es imprescindible             + QUE       vigiles tu salud 
Es aconsejable 
Lo mejor es  
 
Deberías / Debes + infinitivo 

Deberías salir más. 
Deberías cuidarte más. 
Debes esforzarte más, si quieres adelgazar. 

Yo + condicional 

Yo le diría que tiene quer ir al médico. 
Yo no trabajaría tantas horas, no es sano. 

 

Yo que tú + condicional 

Yo que tú no volvería a comer tantas golosinas. 
Yo que tú empezaría a comer sano. 
 

¿Por qué no…? 
 
¿Por qué no te apuntas al gimnasio? 
¿Por qué no haces deporte? 

Inetntar + infinitivo 

Intenta llevar una vida sana 

Mafalda Nunes 
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HOY NO ME PUEDO LEVANTAR - MECANO 

Anexo 3

Hoy no me puedo levantar 
el fin de semana me dejó fatal 
toda la noche sin dormir 
bebiendo, fumando y sin parar de reír 
 
Hoy no me puedo levantar 
nada me puede hacer andar 
no sé qué es lo que voy a hacer. 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los ojos, me duelen las manos

Hoy no me puedo concentrar 
tengo la cabeza para reventar 
es la resaca del champagne 
burbujas que suben y después se van 
 
Hoy no me levanto estoy que no ando 
hoy me quedo en casa guardando la cama 
hay que ir al trabajo, no me da la gana 
Me duelen las piernas, me duelen los brazos 
me duelen los ojos, me duelen las manos 
(2x) 
Hoy no me puedo levantar (3x)

EJERCICIO: 

 ¿QUÉ HA PASADO PARA QUE LA CHICA SE ENCUENTRE FATAL? 

______________________________________________________________________________________________________ 

SUBRAYA LOS SINTOMAS QUE APARECEN EN LA LETRA DE LA CANCIÓN DEL GRUPO MECANO 

 QUE CONSEJOS DARÍAS PARA ESTA SITUACIÓN 

________________________________________________________________________________________________________ 
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EXPRESIONES IDIOMÁTICAS: anexo 4 

 
1- Pescar un catarro                         

2- Estar pachucho 

3- Tener agujetas 

4- Estar de baja 

5- No pegar ojo 

6- Tener una salud de hierro 

 

a- No ir al trabajo por estar enfermo 

b- Tener dolores musculares 

c- Tener muy buena salud 

d- Coger un catarro 

e- Estar enfermo pero no de gravedad 

f- No poder dormir 

 

 

AHORA COMPLETA LAS FRASES CON LAS EXPRESIONES DE ARRIBA: 

 

1- ¡ACHÚS! Otra  vez  he ________________________. 

2- Desde  que _______________________me  aburro  muchísimo. No  me  gusta  estar  

en  casa  todo  el  día.  Quiero  volver  al  trabajo. 

3- En  20 años  nunca  he  estado  enfermo.  Tengo ____________________ 

4- ¡Qué  sueño  tengo!  Es  que  mi  cama  no  es  muy  buena  y  por  la  noche 

_______________________ 

5- No me  puedo  mover  es  la  primera  vez  que  monto  en  caballo,  tengo 

____________________por  todo  el  cuerpo. 

6-  - ¿Y  tu  abuela  qué  tal?  

– Últimamente   está un  poco______________________ 

 

 Mafalda Nunes 
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Anexo XXII - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol - Aula 4 

 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 7: CIUDADES Y BARRIOS 
Curso: 10.º Grupos: FG  
Manual: Lengua Viva 1 

Profesora: Mafalda Nunes 
Fecha: 29 de enero - 19 de febrero de 2010 

Funciones 
comunicativas 

Léxicos y 
socioculturales 

Gramaticales Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

 Pedir y dar información 
sobre una ciudad 

 

 Comparar ciudades y 
pueblos 

 Expresar opiniones y 
razonarlas 

  Describir una ciudad 

 Hablar del tiempo 
atmosférico 

 Hablar de acciones en 
desarrollo 

 Pedir y dar instrucciones 
para ir a un lugar 

  

  Cuidades y medios de 
transporte 

  Direcciones 

  El tiempo atmosférico 

 Los indefinidos 

 Perífrasis verbales: 
estar gerundio 

 El gerundio 

 

 Presente de indicativo: 
venir, volver 

 El imperativo 
afirmativo 

 

 Posición de los 
pronombres personales 
átonos con las formas de 
imperativo 

 

  Ejercicios de 
comprensión y de producción 
oral y escrita relativos al 
tema de la unidad 
 
  Resolución de fichas de 
gramática 
 
 Interpretación de fichas 
informativas  
 
 Resolución de ejercicios 
del 
manual y de algunos creados 
por  la profesora 
 
 Audición de cintas que 
acompañan el manual 
 
 Presentación en 
PowerPoint 

 

  Manual 
adoptado en Lengua Viva 1 
 
 Cuaderno 
Individual 
 
  Pizarra/tiza 
 
 Grabaciones que 
acompañan al 
manual 
 
 Garbaciones áudio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 
 
 Fichas 
informativas 
 
 Fichas de trabajo 
 
 Material audio   
 
 Ordenador/Proyector/Altavoces 

  Evaluación formativa y 
continua:  
 
 Observación directa 
 
 Fichas de trabajo 
 
 
  Realización de los 
deberes 
 
 
  Fichas formativas. 
 
 Evaluación sumativa: 
Prueba de Evaluación 
escrita 
 

 

 

6 clases 
 

(6  tiempos de 90 
minutos) 
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  PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:10º FG 
Tiempo: 90 m 

Secuencia de aprendizaje:  7 ciudades y barrios 

Clase: 58 

 Fecha: 12 de febrero de 2010 
Sumario: Pedir y dar instrucciones para ir a un lugar. Imperativo 
presente de los verbos regulares 

Contenidos 
 Gramaticales: Imperativo afirmativo verbos regulares 
 Funcionales: Aplicar correctamente el modo imperativo 
 Léxicos: Medios de transporte; direcciones 
 Comunicativos: Pedir y dar informaciones 

Destrezas a trabajar en clase: Expresión oral (EO); comprensión oral (CO); expresión escrita (EE); comprensión escrita (CE). 

Fases Tareas/Metodología Materiales Tiempo 90m 

1.Presentación La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el número de 

la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 

 

Pizarra/tiza/cuaderno 5 minutos 

2.Conceptualización  

 

 

Conceptualización 

- Los alumnos relacionan 

imágenes con las respectivas 

expresiones (manual pág. 91) 

- La docente pregunta qué 

Práctica controlada/libre 

 

- Los alumnos resuelven el 

ejercicio 

 

 

- Manual Lengua Viva 1 

 

 

5 minutos 
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modo verbal utilizan para dar 

ordenes 

- A continuación, enseña una 

presentación con el nuevo 

contenido gramatical: 

imperativo afirmativo de los 

verbos regulares y les 

entrega una ficha informativa 

(anexo 1) 

 

- Los alumnos rellenan un 

diálogo con formas verbales 

en imperativo afirmativo. 

 

- Los alumnos elegidos por la 

profesora leen el texto 

 

- Después escuchan la 

audición del mismo diálogo 

para comprobar las 

respuestas y para corregir 

algún posible error en la 

lectura y al mismo tiempo 

analizan la entonación 

necesaria para los diálogos. 

- Por asociación con el 

portugués deben 

acordarse del imperativo 

 

- Los alumnos escriben la 

información sobre la 

construcción del imperativo 

afirmativo 

 

- Los alumnos rellenan los 

huecos de un texto con 

palabras dadas 

 

- Los alumnos leen el texto 

 

 

- Los alumnos oyen la 

audición y comprueban 

sus elecciones 

 

 

 

 

 

Los alumnos repasan los medios 

 

 

Powerpoint imperativo 

 

 

 

 

 

Audición manual lengua viva 1 

 

 

 

 

 

Manual lengua viva 1 

 

5  minutos 

 

15 minutos 

 

10 minutos 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 
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- A continuación, los alumnos 

repasan el léxico relativo a 

los medios de transporte que 

utilizan los ciudadanos para 

moverse en la ciudad. 

 

- Los alumnos escuchan una 

audición y marcan los 

transportes que utilizan 

algunas personas en una 

tabla (manual pág. 91) 

 

- Para terminar la clase los 

alumnos resuelven una ficha 

de trabajo sobre los 

contenidos trabajados hasta 

el momento (direcciones, 

léxico ciudad, imperativo 

afirmativo de verbos 

regulares) (anexo 2) 

 

- Se corrige la ficha de trabajo 

 

 

de transporte estudiados en esta 

unidad 

 

 

 

- Los alumnos aplican 

conocimientos escuchando 

una audición 

 

 

- Los alumnos aplican 

nuevos conocimientos 

gramaticales: imperativo 

afirmativo, direcciones  

 

 

 

 

 

Ficha de trabajo 

 

 

 

Cuaderno/ pizarra/tiza 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

5 minutos 
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- Los alumnos escriben el 

sumario y los deberes 

 

3. Observaciones 

Deberes: cuaderno de actividades pág. 66 EJERCICIO 11 

Si queda tiempo los alumnos analizan los distintos tipos de amor ya que está cerca el día de los enamorados (ficha informativa) (anexo 3) 
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Imperativo afirmativo anexo 1 
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FICHA DE TRABAJO anexo 2 
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Anexo XXIII - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol - Aula 5 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 11: Un viaje por España e Hispanoamérica 
Curso: 11.º Grupos: FG nível A2.1 A2.2 

Manual: Lengua viva 2 
Profesora: Mafalda Nunes 

Fecha: mayo 2010 
Funciones 

comunicativas 
Léxicos y 

socioculturales 
Gramaticales Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

    Pedir y dar información 
sobre un lugar: ubicación 
geográfica, lugares de interés, 
número de habitantes… 

 

 Reaccionar ante una 
información o relato 

 

  Contar una anécdota 

 

 

 

 

  

 

 España  e  
Hispanoamérica 

 

 Tradiciones y leyendas 
hispanoamericanas 

 

  Las civilizaciones maya 
e inca 

 

 

  

 

 

 El uso del artículo con 
los nombres de 
accidentes geográficos 

 

 Uso de los pasados: 
pretérito imperfecto e 
pretérito indefinido 

 

 Hace(ya) / Hacía(ya) + 
tiempo 

 

 La concordancia de 
número en los sustantivos 
colectivos y algunos 
cuantificadores 

 

El género de los 
animales 

 

 Pretérito 

 

  Elaboración de textos 
libres, redacciones y 
dictados 
 

 Actividades lúdicas de 
diversa índole (extra clase), 
como exposiciones 
temáticas, fiestas típicas 

 Audición de cintas 
 

 Presentación de 
trasparencias y videos 
 

 Debates y trabajos sobre 
los contenidos 
socioculturales mencionados 
en clase 
 

 Consulta de portales 
electrónicos 

 

 

 Manual 

Adoptado Lengua viva 2 

 

 Cuaderno 

individual 

 

  Pizarra/tiza 

 

 Grabaciones que 

acompañan al 

manual 

 

  Grabaciones audio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 

 

  Fichas 

   Evaluación formativa y 

continua:  

 

 Observación directa 

 

 Fichas de trabajo 

 

  

  Realización de los 
deberes 

 

 

   Fichas formativas 

 

  Evaluación sumativa: 

prueba de Evaluación escrita 

 

8 clases 

 

(8 tiempos de 90 
minutos) 
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pluscuamperfecto 

 

  Perífrasis verbales: 
seguir/continuar + 
gerundio 

Empezar a + infinitivo; 

Ponerse a +infinitivo 

 Acabar/ terminar de + 
infinitivo 

Dejar de + infinitivo 

 

 

informativas 

 

  Fichas de 

trabajo 

 

  Material audio 

- Ordenador/Proyector/columnas 
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  PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:11º FG 
Tiempo: 90m 

Secuencia de aprendizaje:  11 Un viaje por España e Hispanoamérica 

Clase: 90 

Fecha: 7 de mayo de 2010 
Sumario:   Un viaje por Hispanoamérica. Las culturas americanas. Uso 
de los pasados: indefinido y perfecto. 

Contenidos 
 Gramaticales: Indefinido y perfecto de indicativo 
 Funcionales: Ejercicios de audición, de relación, rellenar huecos, aplicación del contenido gramatical 
 Léxicos: Cultura, Hispanoamérica 
 Comunicativos: Pedir y dar información sobre un lugar: ubicación geográfica, lugares de interés, número de habitantes… 

Destrezas a trabajar en clase: Expresión oral (EO); comprensión oral (CO); expresión escrita (EE); comprensión escrita (CE). 

Fases Tareas/Metodología Materiales Tiempo 90m 

1.Presentación La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el número de 

la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 

 

Pizarra/tiza/cuaderno 5 minutos 

2.Conceptualización  

 

 

Conceptualización 

- La profesora distribuye una 

hoja con afirmaciones sobre 

América  

    -  Los alumnos deberán señalar 

verdadero o falso de acuerdo con 

las informaciones sacadas del 

documental: Las grandes culturas 

Práctica controlada/libre 

- Los alumnos resuelven la ficha de 

trabajo de acuerdo con la 

información contenida en el 

documental 

 

 

- Los alumnos nombrados por la 

 

Ficha  de trabajo / ordenador 

/proyector 

 

Manual Lengua Viva 2 

 

 

5 minutos 

 

10 minutos 
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americanas(anexo1) 

-    Se procede a la corrección de la 

ficha de trabajo 

   -  A continuación, los alumnos 

completan el texto: La cultura de los 

Incas, utilizando los verbos indicados 

en el tiempo y modo 

correspondientes(anexo 2) 

   -  Los alumnos elegidos por la 

profesora leen el texto y todos sus 

compañeros comprueban si lo han 

hecho bien 

- Se analiza el uso de los 

tiempos pasados (indefinido e 

imperfecto) 

-  Algunos alumnos leen el texto: 

Cocodrilos y caimanes y completan 

las oraciones del ejercicio 5.a (pág. 

146 del manual) (anexo 3) 

 

- En distintos fragmentos, los 

alumnos tendrán que buscar los 

errores, señalarlos y 

corregirlos(anexo 4) 

 

profesora corrigen el ejercicio 

- Los discentes practican la 

comprensión lectora 

 

 

 

- Se corrige el ejercicio 

 

 

 

-Repaso del uso de los pasados 

(imperfecto e indefinido) 

-Se practica la lectura y 

comprensión lectora 

 

 

 

-A través de los errores los 

alumnos aprender el uso de los 

tiempos pasados 

 

-Los alumnos practican la 

expresión oral 

 

 

- Manual Lengua Viva 2 

 

 

 

 

 

 

 

- Manual lengua viva 2 

 

 

 

- Manual Lengua viva 2 

 

- Ordenador /Proyector 

 

10 minutos 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 
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-  Los alumnos en grupos 

presentan sus trabajos sobre los 

países de América 

 

- Los alumnos escriben el sumario 

 

 

 

 

 

- Pizarra /tiza/cuaderno 

25 minutos 

 

5 minutos 

3. Observaciones 

Si queda tiempo, los alumnos hacen los ejercicios del cuaderno de 

actividades (págs. 106 y 107) 
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ANEXOS CLASE 90 - 11º FG 

Anexo 1 

Las grandes culturas americanas 

De acuerdo con el documental que vas a escuchar y ver, marca verdadero o falso  

las siguientes afirmaciones. Corrige las falsas. 

 

1- América constituye un homogéneo conglomerado de paisajes, pueblos y gentes. 

 

2- Es un escenario en el que aparecieron múltiples culturas y lenguas. 

 

3- Los sistemas montañosos se encuentran en la vertiente atlántica y en la pacifica  

están las llanuras 

 

4- La tesis más difundida de los orígenes de América es la que defiende que hace  

30 000 años se produjo desde Asia por el estrecho de Bering. 

 

5- Se establecieron ocho áreas culturales en la América Pre- Hispánica  

 

6- En el estudio de las grandes culturas americanas se distinguen tres épocas: 

 Pre- Clásica o Formativa; Clásica; Pos-Clásica o Pre- Hispánica 

 

7- Chichén Itzá es una de las ciudades mayas más espectaculares construidas  

en medio de la selva 

 

8- Los incas no estaban organizados ni tenían una sociedad jerarquizada 
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Completa los huecos en blanco con imperfecto o indefinido: 

 

La llegada a América 

El viaje no _________ (resultar) fácil para nadie de hecho __________(haber) 

conatos de amotinamiento, pero gracias a la presencia y las dotes de mando 

de Martín Alonso Pinzón ______________(conseguirse) resolver estas 

situaciones. Cuando ya  ___________(haberse) agotado todos los cálculos y 

previsiones realizadas por Colón, __________(oírse) desde la Pinta el famoso 

grito de Rodrigo de Triana «¡Tierra a la vista!», dos horas después de la 

medianoche del 12 de octubre. 

La isla __________(estar) habitada por el pueblo Lucayo o Taíno. El texto arriba 

citado, señala la primera oportunidad en la que los europeos ________(utilizar) 

el término "indios" para denominar generalizadamente a los pobladores de 

América, palabra que deriva del error que ______________(cometer) al pensar 

que la isla Guanahani  _____________(encontrarse) en la zona oriental del 

continente asiático, que los europeos de entonces _________________(confudir) 

con India. 
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Anexo XXIV - Planificação Unidade / Planificação Aula / Materiais Espanhol - Aula 6 

 

Planificación de la secuencia de aprendizaje 11: ¿Hoy como ayer? 
Curso: 10.º Grupos: FG nível A1.1 A1.2 

Manual: Lengua viva 1 
Profesora: Mafalda Nunes 

Fecha: mayo 2010 
Funciones 

comunicativas 
Léxicos y 

socioculturales 
Gramaticales 

 

Tareas intermedias Recursos Evaluación Tiempo 

 

       Hablar del pasado; 

 

       Pedir y dar información 
sobre acciones habituales en 
el pasado; 

 

  Describir personas. 
lugares y objetos del pasado; 

 

 

  

 

 

      Hoy como ayer 

 

 

  Cambios  en la 
sociedad española 

 

                     Pretérito  

Imperfecto irregulares 

 

        Perífrasis 
verbales:  

soler + infinitivo 

 

       Indefinidos: 
alguien, nadie; algo, nada 

 

 Oraciones 
consecutivas: así que, por 
eso 

 

      Oraciones 
causales: porque 

 

  Elaboración de textos 
libres, redacciones y 
dictados 
 

 Actividades lúdicas de 
diversa índole (extra clase), 
como exposiciones 
temáticas, fiestas típicas 

 

 Audición de cintas 
 

 Presentación de 
trasparencias y videos 
 

 Debates y trabajos sobre 
los contenidos 
socioculturales mencionados 
en clase 
 

 Consulta de portales 
electrónicos 

 

  Manual 

Adoptado Lengua viva 1 

 

 Cuaderno 

individual 

 

  Pizarra/tiza 

 

 Grabaciones que 

acompañan al 

manual 

 

  Grabaciones audio y vídeo 
recogidas por la profesora en 
internet 

  

  Evaluación formativa y 

continua:  

 

Observación directa 

 

Fichas de trabajo 

 

 realización de los deberes 

 

 

   Fichas formativas 

 

  Evaluación sumativa: 

prueba de Evaluación escrita 

8 clases 

 

(8 tiempos de 90 
minutos) 
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  Fichas 

informativas 

 

  Fichas de 

trabajo 

 

  Material audio 

- Ordenador/Proyector/Altavoces 
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  PLAN DE  LECCIÓN 

Profesora: Mafalda Nunes 
Grupo:10º FG 
Tiempo: 90m 

Secuencia de aprendizaje: ¿Hoy como ayer? 

Clase: 91 

Fecha: 7 de mayo de 2010 
Sumario:   Recordar un momento especial. Antes y ahora. Uso de los pasados 
imperfecto e indefinido. España de la dictadura a la democracia. Cambios en la 
sociedad española. 

1.Presentación La profesora pasa lista del grupo. A continuación escribe en la pizarra el 

número de la lección y fecha,  los alumnos lo escriben en sus cuadernos. 

 

Pizarra/tiza/cuaderno 5 minutos 

2.Conceptualización  

 

 

Conceptualización 

- Los alumnos identifican el 

acontecimiento importante en la 

vida de Enrique de acuerdo con la 

audición (anexo 1) 

- Vuelven a escuchar la grabación y 

contestan a las preguntas del 

manual(anexo 2) 

- A continuación, los alumnos, 

individualmente, leen las oraciones 

y las colocan en el lugar 

correspondiente de la tabla 

constituida por hechos y 

circunstancias(anexo 3) 

Práctica controlada/libre 

- Los alumnos escuchan la 

grabación y eligen la opción 

correcta 

 

- Los alumnos contestan a las 

preguntas relacionadas con la vida 

de Enrique 

 

-Los discentes seleccionan los 

hechos y las circunstancias 

 

 

 

 

-Manual Lengua Viva 1 

 

-Manual Lengua Viva 1 

 

-Manual Lengua Viva 1 

 

 

 

 

5 minutos 

 

5 minutos 

 

 

10 minutos 
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- Relacionado con el último ejercicio, 

los alumnos leen sus textos - 

hechos como deberes para esta 

clase – sobre cómo se conoció la 

pareja Enrique y su novia 

- La profesora aclara los usos de 

imperfecto y indefinido  

- Después de leer un correo, los 

alumnos tendrán de completar una 

tabla con los cambios de sus 

amigos(anexo 4) 

- Cambiamos de tema y estudiamos 

el periodo en la historia del siglo XX 

de España ( de la dictadura a la 

democracia) 

- Se proyecta un documental sobre la 

transición española, los discentes 

deberán contestar a un cuestionario 

sobre lo que ahí se dice (anexo 5) 

- Se corrige la ficha de trabajo 

- La profesora les hace unas cuantas 

preguntas sobre la dictadura en 

España 

- En el próximo ejercicio, los alumnos 

rellenan los huecos en blanco de un 

-Se presentan a los compañeros 

los textos realizados en casa como 

deberes 

 

 

-Se aclara el uso del imperfecto e 

indefinido 

-Los alumnos recogen información 

contenida en el correo 

 

 

- Los alumnos aprenden un poco 

de la historia de España en el siglo 

XX 

 

-Los alumnos completan una ficha 

de trabajo con información sobre la 

dictadura y la democracia en 

España 

 

-Los alumnos practican la 

expresión oral 

 

-Los alumnos completan texto con 

información relativa al franquismo y 

-Cuaderno 

 

 

 

-Ficha informativa 

 

 

-Manual Lengua Viva 1 

 

-Ordenador /Proyector 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

10 minutos 

 

10 minutos 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

5 minutos 
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texto sobre el franquismo y la 

democracia 

- Se escribe el sumario en los 

cuadernos 

 

a la democracia 

 

 

 

-Manual Lengua Viva 1 

 

 

-Pizarra/tiza/cuaderno 

 

 

10 minutos 

 

5 minutos 

3. Observaciones 

- Si queda tiempo los alumnos hacen el ejercicio .a pág. 137 del 

manual(anexo 6) 
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 Dictadura franquista y transición democrática  

 

1-¿Cuánto tiempo duró la Guerra Civil española? 

___________________________________________________________________________ 

2-¿Un adjetivo para calificar la dictadura franquista? 

___________________________________________________________________________ 

3-¿Cuál fue la primera oposición al régimen de Franco? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4-¿En qué consistía la ley de fugas? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5-¿España entró en la II Guerra Mundial? 

___________________________________________________________________________ 

6-¿Qué ocurre en la década de los 60? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7-¿Cuándo muere Franco? 

___________________________________________________________________________ 

8- ¿Qué pasó con la muerte de Franco? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

9-¿Quién fue el primer presidente del gobierno en España? 

_________________________________________________________________________ 

10-¿Cuál fue el peor momento de la nueva democracia? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Anexo XXV – Visita de Estudo Sevilha á Isla Mágica – Actividade desenvolvida 

 no PAAE 

 

Avenida  George  Robinson 

7300 - 070 PORTALEGRE 

Telefone 245 307 390  fax 245 307 398 

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO 

 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE S. LOURENÇO EM PORTALEGRE 

(CÓD. 402 862) 

        

Anexo 3 ao despacho nº 28/ME/91 de 28 de Março 

RELATÓRIO 

Relatório da Visita de estudo a: Sevilha, realizada pelos alunos das turmas: B, C, D, E e G do10ºano, dia 15/04/2010, sob orientação 
dos professores: Paula Guerra e Mafalda Nunes. 

 

1 – Preparação e conteúdos programáticos em que se inseriu  

História do teatro Espanhol 

Expansão Espanhola séc. XVI 

 

2 – Reacção dos alunos 

Os alunos mostraram muito interesse em visitar este parque temático pelos pavilhões temáticos que têm conta a interdisciplinaridade 
(Espanhol, História, Fisico-Química, Biologia, Matemática) e pôr em prática todo o saber adquirido nas aulas de Espanhol em 
situações reais de comunicação. 

 

3 – Resultados 

A. Coordenação Interdisciplinar: Os alunos através das atracções que o parque oferece, de uma forma lúdica, exploraram conceitos 
da Física, revisitaram a História do séc. XVI, assistiram a diversas formas de arte dinamizadas neste século como o teatro realizado 
nos Currales de Comedias. 

B. Trabalhos resultantes, género e aulas em que foram realizados 

Antes da visita de estudo as professoras elucidaram os alunos sobre os temas que iriam ver no parque temático. Depois da realização 
da visita os alunos resolveram fichas temáticas sobre conteúdos abordados ao longo da visita no parque em questão. 
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C. Utilização do trabalho, (publicação de notícia nos jornais regionais e no site da escola com fotografias.) 

Os alunos farão como tarefa final um texto sobre a sua experiência na Isla Mágica, onde irão expressar as emoções vivenciadas e 
quais os conhecimentos adquiridos com esta actividade. Enumeram ainda as mais-valias de ter estado no país da língua estrangeira 
que aprendem na escola. 

4 – Avaliação 

(Pelos professores e alunos intervenientes)  

Atribua um nível na escala de 1 a 5 aos seguintes aspectos: 

1 – Coordenação interdisciplinar 5 
2 – Adequação aos conteúdos programáticos 4 
3 – Consecução dos objectivos programáticos 4 
4 – Enriquecimento cultural 5 

5 – Relações aluno/ aluno 5 
 

Portalegre, 19 de Abril de 2010 

Os professores responsáveis 

     Mafalda Nunes e Paula Guerra 
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Anexo XXVI – Curtas - Metragens: Actividade desenvolvida no PAAE 

SECUNDÁRIA SÃO LOURENÇO 

EESSPPAAÑÑOOLL  
  

11ªª  MMUUEESSTTRRAA  DDEE  CCIINNEE  --  EELL  2255  DDEE  MMAARRZZOO  DDEE  22001100  

 (EN EL AULA 6) 

 

 

 

 

 

 

 

- 1ª sesión: 10h15min -11h 45m 

- 2ª sesión: 11h 55m-13h 25m 
Organización: 

prof.ª Mafalda Nunes 
 

prof.ª Paula Guerra 
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SSIINNOOPPSSIISS  

 
EL CAMPO, UNA 

NUEVA ESCUELA EN 
LA CIUDAD, NUEVOS 

AMIGOS Y UNA 
MUERTE CAUSADA 

POR LA DROGA. ESTE 
FUE EL CAMINO QUE 
UNA PAREJA DE DOS 

JÓVENES 
CAMPESINOS 

ENAMORADOS TUVO QUE PERCURRIR, CUANDO CAMILA SE 
TRASLADA  A LA CIUDAD. ¿SERÁ TARDE PARA VOLVER HACIA 

ATRÁS? 
 

O campo, uma nova escola na cidade, novos amigos e uma 
morte devido a droga! Este foi o caminho que um casal de dois 
jovens camponeses apaixonados teve que percorrer, quando 
Camila se muda para a cidade. Será tarde para voltar atrás? 
 

ALUMNOS: 10ºF/G; PROF.ª PAULA GUERRA 

  
A VECES, EN LA ADOLECENCIA 

TENEMOS QUE ENFRENTARNOS 
A SITUACIONES PARA LAS 

CUALES NO ESTAMOS 
PREPARADOS. EL EMBARAZO ES 

UNA DE ELLAS. 
DESPUÉS DE RECHAZADA POR 
MIGUEL, SU NOVIO, ¿PETRA  

SABRÁ LO QUÉ HACER? 
 

 

Por vezes, na adolescência tempos que enfrentar situações 
para as quais ainda não estamos preparados. A gravidez é um 
delas. Depois de rejeitada por Miguel, o namorado, saberá 
Petra lidar com esta questão?  
 
 
 ALUMNOS: 10ºF/G ; PROF.ª  PAULA GUERRA 

   
 

¿ALGUNA VEZ 
HABÉIS JUGADO AL 
JUEGO DEL VASO? 

ESTOS JÓVENES 
NUNCA LO HABÍAN 

HECHO… 
INFLUENCIADOS POR 

EMA, QUE HABÍA 
JUGADO LA NOCHE 

ANTERIOR, 
DECIDIERON EXPERIMENTARLO EN EL ÁTICO DE LA ESCUELA. 
ASÍ COMO EMA, ¿VOSOTROS TAMBIÉN CREÉIS QUE EL JUEGO 
ES UNA BROMA? ESTE GRUPO DE AMIGOS DESCUBRIÓ, DE LA 
PEOR FORMA, QUE NO SE DEBE INVITAR A LOS MUERTOS A 

VOLVER AL MUNDO DE LOS VIVOS… 
 
  Já alguma vez jogaram ao jogo do copo? Estes jovens nunca o 
tinham feito… Influenciados por Ema, que tinha jogado na noite 
anterior, decidiram experimentá-lo no sótão da escola. ASSIM 
COMO EMA, VOCÊS TAMBÉM ACHAM QUE O JOGO É UMA 
FARSA? Este grupo de amigos descobriu, da pior forma, que não 
se deve convidar os mortos a voltar ao mundo dos vivos… 
 
 
   ALUMNOS: 11ºF/G ; PROF.ª: PAULA GUERRA 

 
UN GRUPO DE AMIGOS 
DE LA ESO MIENTRAS 

HACE SU VIDA 
NORMAL, SE 

ENCUENTRA CON UNA 
ENFERMEDAD RARA 
QUE NADIE SABE LO 

QUÉ ES… 

 

 
 
 
Um grupo de amigos depara-se com uma doença estranha e 
misteriosa que invade os seus dias tranquilos e rotineiros… 
 
 
 
 
 
ALUMNOS: 11ºG ; PROF.ª: MAFALDA NUNES 
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DOS CHICAS SALEN DE 

UNA FIESTA Y SON 
ATACADAS POR TRES 

ATRACADORES SIN 
EXPERIENCIA. 

DOS VIEJECITAS 
OBSERVAN LO 

SUCEDIDO E INTENTAN 
AYUDAR A LAS CHICAS, MIENTRAS LOS POLICÍAS ESTÁN 
COMIENDO Y BEBIENDO EN HORARIO DE EXPEDIENT. LA 

PERIODISTA INFORMA SOBRE LO QUÉ PASÓ CON LOS 
IMPLICADOS EN EL CASO… 

¡ UNA COMÉDIA MUY DIVERTIDA! 
 

 
Duas jovens ao saírem de uma festa são assaltadas por dois 
desconhecidos que revelam inexperiência como delinquentes. 
Duas idosas presenciam o assalto e tentam ajudar enquanto os 
polícias comem e bebem descontraidamente em horário 
laboral. 
Uma comédia muito divertida! 

 

ALUMNOS: 11ºF; PROF.ª: MAFALDA NUNES 

 
¿PORQUÉ TENER 
MIEDO DE LOS 

ÁTICOS? CÁRMEN 
DISCUBRIÓ UN 

DIARIO CON 
ALGUNOS RELATOS 
SOBRE UNA NIÑA 

QUE YA HABÍA 
MUERTO… COMPARTIÓ LA DESCUBIERTA  CON SU MEJOR 
AMIGA Y SE QUEDARON CURIOSAS. ESA TARDE, UNO DE 

LOS COLUMPIOS SE MOVIÓ MISTERIOSAMENTE. ¿SERÍA EL 
VIENTO? ¿QUÉ DESCUBRIÓ CÁRMEN  EN EL ÁTICO DE SU 

CASA? 
 
Porquê ter medo de sótãos? Cármen descobriu um diário com 
alguns relatos sobre uma menina que tinha morrido… 
Partilhou a historia com a sua melhor amiga e ficaram 
curiosas. Nessa tarde, um dos baloiços do jardim mexe-se 
misteriosamente. Seria o vento? Que historia descobriu 
Cármen no sótão de sua casa?  
 
 
 
 ALUMNOS: 11ºF/G ; PROF.ª: PAULA GUERRA 
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 Anexo XXVII – Divulgação das Actividades nos Jornais da Região  
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Anexo XXVIII – Trabalho Científico 

Análisis del Manual: Es-pa-ñol  Tres Pasos – Editorial Porto Editora 

Índice: 

1.Léxico 

1.1.  Organización del Manual: General y por Capítulo………………………………………………2 

1.2  Enseñanza/  Aprendizaje  del  Léxico en el Manual tres pasos………………….. ……………3 

1.3. Tipo de Actividades …………………………………………………………….……….………… 4 

1.4 Enfoque Asumido …………………………………………………………….…………………5 

1.5  Contenidos Culturales……………………..…………………………………….…………………7 

1.6  Conclusión………………………………………………………………………...………………..13 

2.Imágenes 

2.1  Título……………………………………………………………………………..………...……….14 
2.2 Las Fotografías Seleccionadas para la Portada del Manual………………………….………15 

2.3 Fuentes de Imágenes……………………………………………………….……………………..16 

2.4  Actividad con mis Alumnos………………………………………………………………………16 

2.5 Conclusión…………………………………………………………………………………………..17 

3.Tradución 
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1. Léxico 

Los materiales didácticos son instrumentos fundamentales en el desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Es frecuente que los propios docentes preparen un corpus de 

materiales, organizados por temas o por niveles, que les permitan preparar las clases con más 

comodidad y elegir las actividades que resulten más atractivas. Pero, en la mayoría de las 

ocasiones, se puede contar con manuales y si son bien elegidos — en función del grupo-meta, 

la metodología adecuada, etc. — constituyen una herramienta de trabajo de gran utilidad, en la 

medida en que proporcionan una solución al problema de la programación del curso, ya que 

nos ofrecen unidades didácticas desarrolladas, con actividades y ejercicios prácticos, que 

podemos adaptar a las necesidades, intereses y expectativas de los alumnos de un 

determinado curso.  

El manual, por tanto, permite al profesor una cierta seguridad con respecto a la manera de 

conducir la clase y, al proprio tiempo, sirve a los alumnos como material informativo del que 

pueden disponer en cualquier momento. Junto a estos materiales, existen otros servicios 

complementarios, como bibliotecas, centro de recursos informáticos, vídeos, televisión y, sin 

duda, la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

Estos aspectos que acabe enumerando se pueden englobar en los factores externos. A este 

grupo también pertenecen los factores sociales, educativos y culturales. Pero no hay que 

olvidarse de lo que podríamos denominar factores internos, que están relacionados con lo que 

se viene denominando el pensamiento o la cognición del profesor y que, obviamente, tiene 

importantes repercusiones en el manejo de la clase. Es decir, los procesos internos de 

elaboración de pensamiento y de toma de decisiones que el profesor utiliza cuando realiza su 

trabajo; esto es: hasta qué punto las experiencias previas de aprendizaje del profesor, su 
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conocimiento sobre la cultura, gramática, historia de España y sus creencias sobre la 

enseñanza y el aprendizaje inciden en la práctica de la clase. 

Con este trabajo pretendo destacar algunos aspectos interesantes presentes en el manual -3 

pasos 10º año – iniciación. Lo elegí por su calidad a nivel gráfico, gramatical, cultural, 

intercultural y sobretodo porque está hecho para alumnos portugueses. Tiene en cuenta su 

realidad, sus deseos, sus expectativas y sus intereses. También hay que señalar que tiene un 

enfoque muy interesante a nivel intercultural además de lingüístico y  pragmático. 

1.1 Organización del Manual : General y por Capítulos: 

El manual se presenta en tres partes: parte I – tú, yo y los demás (1. Tú, yo y los demás; 2. En 

el instituto; 3. Fiestas, consumir, consumir!); parte II – relaciones hay muchas (1. ¡Relaciones 

hay muchas!; 2. ¡Viva el ocio!; 3. ¡Vaya trabajo!) , y la parte III – ¡buen viaje! (1. Buen viaje; 2. 

Ciudades de España; 3. España y Portugal, ¿Cómo nos vemos?). (ANEXO I) 

Podemos comprobar la estructura tríadica del manual que se divide en tres partes que a su vez 

se subdividen en tres apartados que son las unidades temáticas. 

Es curioso la elección de expresiones idiomáticas, formulas rutinarias; unidades pluriverbales 

para introducir cada unidad. Por ejemplo: ¡Vaya trabajo! – expresión muy característica de los 

españoles para referir que no les gusta mucho lo que hay que hacer. Pero si le añadimos 

delante bien hecho; cambia enseguida el significado y pasa a denominar algo muy positivo, la 

tarea o el trabajo ha salido muy bien – ¡vaya trabajo bien hecho! 

Dentro de cada unidad tenemos siempre la misma estructura: 1 - A ver… ¿de qué vamos a 

hablar? Los autores de este manual hacen siempre una pregunta para introducir el contenido 

y/o contenidos a estudiar. Por ejemplo en la unidad 1 “¿quién soy yo?” Se deprende de esta 

pregunta que irán a abordar la descripción física y/o psicológica de las personas, enseguida 

tenemos una serie de ejercicios prácticos: correspondencia de preguntas con la respuesta 

adecuada, atendiendo que es un nivel inicial, en otro ejercicio se solicita al alumno que plantee 

las preguntas del ejercicio anterior a su compañero, así se practica la oralidad. Se va 

adquiriendo vocabulario de forma lúdica, se pueden hacer inflexiones en relación al portugués. 
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En otro apartado 2 - vamos a leer -  tiene como tarea : antes de leer el poema, relacionar el 

retrato con el título e imaginar la edad aproximada y la ocupación profesional del personaje; 3 -

¿qué hay que saber?; donde aparece una tabla con los verbos regulares e irregulares; algunos 

adjetivos y los  pronombres interrogativos ,4 - a practicar! diversos ejercicios de aplicación de 

los contenidos estudiados en clase: completar un texto con verbos en presente de indicativo; 

marcar los adjetivos que vayan más con uno de entre una lista: ejercicio de expresión oral; 

expresión escrita, la tarea es: escribir un poema sobre uno mismo y crear una entrevista: 

imagina el alumno que es periodista y va a entrevistar a su profesor de español, prepara sus 

preguntas a partir de temas como: orígenes, familia, estudios, experiencia profesional y otros 

datos. Este ejercicio es muy completo pues aplica los verbos regulares e irregulares, los 

adjetivos y los pronombres interrogativos. 

 Por último, 5- otras lecturas: lecturas que tiene relación con lo estudiando en esta unidad y que 

aportan otro enfoque a las temáticas abordadas como son: Penélope Cruz en pocas palabras: 

ficha personal, curiosidades y frases que ha dicho y otra lectura ¿qué dicen los astros sobre ti? 

Con las características de cada signo del zodíaco. 

Hay que referir que en el inicio del manual hay una unidad 0 (cero) para empezar con las reglas 

básicas de ortografía, acentuación; aspectos culturales interesantes para prender la atención 

del alumno y despertarle la curiosidad. 

1.2 - Enseñanza/ Aprendizaje  del  Léxico en el Manual Tres Pasos: 

Es una idea generalizada la de que el vocabulario constituye un apartado fundamental de la 

enseñanza de una lengua, y muy especialmente de una lengua extranjera.  

Cada vez se refuerza más la idea de que la forma de la lengua no se da desligada de los 

significados que transmiten dichas formas, de ahí surge la necesidad de una actuación 

didáctica integradora de forma y sentido. 
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¿Qué es la competencia léxica?, ¿qué se sabe cuando se usa una palabra?, ¿ qué 

mecanismos mentales se han puesto en marcha en su aprendizaje o cuáles se han activado 

para su almacenamiento y posterior recuperación?: son cuestiones que hay que platear un 

profesor. 

En este manual se adopta una Metodología integradora, que es, al fin y al cabo, la que adopta 

del Marco común de referencia europeo (MCER), en el que se incluye la dimensión social del 

hablante, que es lo que postula el enfoque por tareas. 

Se han establecido como principios fundamentales para la enseñanza del léxico, el análisis de 

las necesidades e intereses de los alumnos y la enseñanza de la aplicación de distintas 

estrategias individuales o colectivas en el tratamiento de dicho léxico para resolver las 

situaciones comunicativas particulares. El manual que estoy analizando tiene, no obstante, un 

carácter eminentemente práctico, casi de taller. Por eso, cada capítulo contiene una batería de 

actividades prácticas para el alumno, donde se pueden aplicar las explicaciones contenidas en 

páginas anteriores complementadas por el cuaderno de ejercicios que contiene más 

actividades para consolidar los contenidos. Al final se le añaden un apéndice: por un lado, un 

práctico índice de palabras que aparecen a lo largo del manual; por otro, tablas de verbos, 

siempre de manera orientadora, que intentan completar el manual. 

El manual está orientado hacia los fines específicos, en los que el vocabulario viene siendo 

piedra angular. Sobre todo, me resulta especialmente interesante esta manera de entender la 

enseñanza (y el aprendizaje) del léxico, alejada de la idea de que la constancia y la memoria 

sean los pilares sobre los que se asienta.  

El método lingüístico de aprendizaje del vocabulario se basa en unos criterios iniciales como 

son niveles de vocabulario, frecuencia de las palabras, agrupación funcional y clasificación de 

palabras. El establecimiento de los vocabularios fundamental y básico proporciona la 

orientación científica necesaria para una programación didáctica de enriquecimiento lingüístico 

en unidades léxicas. El criterio de la oportunidad debe tenerse en cuenta, sin embargo, ya que 

existen palabras que por el hecho de corresponder a objetos o acciones relacionados con la 
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situación inmediata del aula pueden ser subjetivamente tantos o más necesarias que otras que 

figuran en las listas de frecuencia del manual.  

 

1.3 Tipo de Actividades: (ANEXO II) 

En el anexo II - presentación PowerPoint-  recojo distintos ejercicios que aparecen en el 

manual en análisis. 

Si ordenamos el aprendizaje del vocabulario de acuerdo con las funciones comunicativas del 

lenguaje, tendremos que conceder prioridad al orden de presentación de las funciones 

comunicativas del lenguaje, para ir introduciendo el vocabulario que sirva de soporte a dichas 

funciones. Toda labor de selección comporta una serie de problemas relacionados con los 

criterios que se pueden seguir en la clasificación de cada una de las palabras, por ejemplo, 

palabras con idéntica forma pero con distinto significado (polisemia), nombres derivados 

(formación de palabras), formas irregulares de los verbos (asociación), palabras clave 

(transformación de oraciones), palabras con idéntica forma e igual significado (homonimia) o 

parecido (sinonimia), o el contrario (antonimia), palabras dialectales o relación palabra- cosa 

(contexto), palabras con distinta forma y significado entrecruzado (metonimia), palabras 

distintas de significado próximo (heteronimia), palabras agrupadas en series (Hiperonimia, 

Hiponimia), palabras en oposición paradigmática (situación), palabras de semejante definición y 

descripción (selección). La elección del texto constituye la base angular del componente 

semántico. La escritura constituye también un mecanismo eficaz de comunicación y es lógico 

que se aprovechen las posibilidades El sociocultural es el nivel más superficial, el léxico es un 

nivel más profundo pero clave tanto para lo sociocultural como para lo gramatical, el gramatical 

constituye el nivel de significado esencial y último de una lengua. Y, al igual que en la lengua 

materna, la enseñanza de la expresión escrita debe seguir a la de la expresión oral. La 

enseñanza de la expresión escrita permite diferentes modalidades de escritura, como las cartas 

de gran valor comunicativo, la composición o la redacción. La expresión oral se manifiesta a 

través del diálogo y la conversación. El texto escrito, por su fijación, por el soporte estable en 
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que se nos manifiesta, por su accesibilidad y fácil manejo nos permite hacer los siguientes 

ejercicios: captación de sentido, explicación de significado contextual, síntesis de ideas, 

expresión de nuevo texto.  

 

1.4 Enfoque Asumido  

En el manual tres pasos existen distintos enfoques, destaco el enfoque dado a las necesidades 

del alumno que estudia español. El manual está pensado para que el alumno adquiera 

destreza comunicativa y se desenvuelva con seguridad en la LE. 

Otro enfoque importante tiene que ver con las tareas tan diversificadas que respectan las 

competencias esenciales: comunicativa; lingüística e intercultural. 

Es un manual que tiene en cuenta estos  fines: estimular y afirmar la participación activa de los 

alumnos que trabajan en este caso preciso a un nivel elemental las destrezas. 

Resulta en un método de aprendizaje de la lengua española pensado específicamente para 

alumnos portugueses que tienen en cuenta las características esenciales de las dos lenguas. 

Desarrolla la competencia cultural y de civilización de la LE; se apropia de un conjunto de 

conocimientos que sobresalen en la lengua y cultura de los países hispánicos; incrementa la 

competencia estratégica; construye la identidad personal a través del desarrollo de la 

personalidad, responsabilidad y autonomía. 

Para alcanzar estas destrezas las estrategias van desde: observación de documentos, 

descripción oral de imágenes, relectura de documentos, lectura expresiva y recreativa, 

ejercicios de opción múltiple, de correspondencia, de memorización; actividades de simulación, 

registro de vocabulario; series y películas; hasta consulta de diccionarios y glosarios, subtítulos 

de imágenes, etc. 
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1.5  Contenidos Culturales 
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En la contraportada del manual es curioso y una agradable sorpresa ver algunas de las fechas 

de celebraciones y fiestas nacionales en España. 

También en los ejercicios del manual en análisis se puede encontrar muchos aspectos 

culturales únicos de este país como el siguiente: 

 

 

Esto es algo que no tiene reflejo en nuestra cultura no solemos utilizar la forma familiar de los 

nombres tan a menudo como lo hacen los españoles. 

En este apartado quiero destacar también el guía que aparece en esta herramienta de 

aprendizaje de la lengua española. Con este documento se aportan datos muy útiles y que 

ayudan al estudiante a que se entere de aspectos culturales como son: la gastronomía; la 

sociedad y coste de vida entre otros. 
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1.6 Conclusión: 

En el aprendizaje de cualquier lengua, el desarrollo de la competencia léxica se considera 

siempre como uno de los pilares fundamentales para el progreso de la competencia 

comunicativa en ese segundo idioma. La ventaja que supone poseer un buen vocabulario que 

resuelva las necesidades comunicativas es incuestionable; asimismo, la competencia léxica 

permite expresarnos y comprender lo que se nos manifiesta en la interacción comunicativa. En 

síntesis, aprender el léxico de una lengua extranjera puede constituir un proceso gratificante si 

estamos atentos a las palabras y expresiones nuevas, y, como en nuestra lengua materna, 

sentimos curiosidad por descubrir la información que encierran. 

 

Imágenes:  (ANEXO III) 
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En el anexo III hago una compilación de algunas imágenes presentes en el manual. 

2.1  Título: 

Es- pa - ñol -  el hecho de deletrear la asignatura es significativo teniendo en cuenta que el 

manual lleva el título “tres pasos”. 

Si buscamos en el diccionario de significados nos damos cuenta de la carga simbólica que 

conlleva este número. El número en cuestión tiene una gran importancia simbólica de unión y 

equilibrio, surge en la santísima trinidad y en los tres poderes: jurídico, executivo y legislativo. 

Siendo, de sobra, recurrente su presencia en la literatura y las artes como por ejemplo los tres 

mosqueteros. 

Aquí yo lo interpreto como las tres competencias básicas que un alumno de español tendrá que 

desarrollar con la herramienta que se le presenta. La competencia lingüística, la competencia 

sociolingüística y/o intercultural y por último la competencia pragmática discursiva 

Los colores: 

Son predominantes los colores de la bandera de España: el amarillo y el rojo. En clase a mis 

alumnos les enseñaría el siguiente  documento: 

Para evitar los inconvenientes y perjuicios que ha hecho ver la experiencia 
puede ocasionar la bandera nacional de que usa Mi Armada Naval y demás 
Embarcaciones Españolas, equivocándose a largas distancias ó con vientos 
calmosos con la de otras Naciones, he resuelto que en adelante usen mis 
Buques de guerra de Bandera dividida a lo largo en tres listas, de las cuales 
la alta y la baja sean encarnadas y del ancho cada una de la cuarta parte del 
total, y la de enmedio, amarilla, colocándose en ésta el Escudo de mis Reales 
Armas, reducido a los dos quarteles de Castilla y León, con la Corona Real 
encima; y el Gallardete en las mismas tres listas y el Escudo a lo largo, sobre 
Quadrado amarillo en la parte superior. Y que las demás Embarcaciones 
usen, sin Escudo, los mismo colores, debiendo ser la lista de enmedio 
amarilla y del ancho de la tercera parte de la bandera, y cada una de las 
partes dividida en dos partes iguales encarnada y amarilla alternativamente, 
todo con arreglo al adjunto diseño. No podrá usarse de otros Pavellones en 
los Mares del Norte por lo respectivo a Europa hasta el paralelo de Tenerife 
en el Oceáno, y en el Mediterráneo desde el primero de año de mil setecientos 
ochenta y seis; en la América Septentrional desde principio de julio siguiente; 
y en los demás Mares desde primero del año mil setecientos ochenta y siete. 
Tendréislo entendido para su cumplimiento. 
 

Señalado de mano de S.M. En Aranjuez, a veinte y ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y cinco. 
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Es así como el actual diseño de Bandera Nacional surgió con el Real Decreto de 28 de mayo 

de 1785, por el que Carlos III resuelve la realización de un concurso convocado para adoptar 

nuevo pabellón de la Marina, eligiendo dos diseños: uno para los buques de guerra y otro para 
los buques mercantes (civiles), de entre las doce propuestas que le presentó Frey Antonio 
Valdés y Fernández Bazán, en esa época Secretario de Estado y del Despacho Universal de 
Marina (Ministro de Marina). 

 

2.2. Las fotografías Seleccionadas para la Portada del Manual: 

Molinos – son famosos y conocidos gracias a Don Quijote de La Mancha, pero los había por 
todas partes en España, donde las corrientes de los ríos no eran tan importantes como en otros 
países europeos. Todavía pueden verse en Mota del Cuervo (en funcionamiento), Campo de 
Criptana (Ciudad Real), o en Consuegra (Toledo).  

El molino de viento clásico consiste en una estructura de piedra de forma cilíndrica o 
troncocónica, de base circular, en cuya parte superior hay unas aspas que transforman la 
energía del viento en energía mecánica (movimiento). Esta parte superior (que además sirve 
de cubierta) es un entramado de madera que gira sobre el tambor de piedra para orientar las 
aspas según la dirección del viento, mediante un largo madero. Las aspas mueven una rueda 
casi vertical (catalina) que, mediante otro engranaje (linterna), trasmite el movimiento del eje de 
las aspas a un eje vertical, que mueve la volandera. 

Sobre las aspas se disponían unas lonas para recibir el viento, que se retiraban cuando no era 
necesario el movimiento, con lo que se aumentaba la duración de los mecanismos, que eran 
generalmente de madera y por lo tanto muy propensos al desgaste. 

Aceitunas – un producto muy mediterráneo y que está muy presente en la gastronomía 
española.  

El quijote – El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español 

Miguel de Cervantes Saavedra. Editado en 1605, es una de las obras más destacadas de la 

literatura española y la literatura universal, y una de las más traducidas. 

Los toros – práctica habitual en muchas ciudades españolas 

La Casa Baltó -  es un edificio obra del arquitecto Antoni Gaudí, máximo representante del 
modernismo catalán. Se trata de una remodelación integral de un edificio previamente existente 
en el solar, obra de Emili Sala Cortés. Está situado en el número 43 del Paseo de Gracia en 
Barcelona. La construcción se realizó entre los años 1904 y 1906. 
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Fiesta – la imagen que dan a los demás es la de que les gusta mucho la fiesta; Salir de copas; 

pasárselo bien. 

Valencia - edificios futuristas para enseñar que España es un país de futuro; ciudad donde se 

realizó la expo 2008 

Bandera – está relacionada con mi interpretación de los colores (amarillo y rojo) 

Sevillanas -  imagen de Andalucía y que es mundialmente conocida. Aquí se puede preguntar a 

los alumnos que otros bailes conocen de España y debatir el motivo, el por qué se enseña 

siempre, o casi siempre las sevillanas y no otros bailes regionales. 

Girasoles – hay plantaciones de girasoles en España y lo llamativo que resulta su color que 

puede relacionarse con los colores nacionales. 

Las playas – es un país de mar y bellas  playas y bellas islas que atraen muchos turistas. 

Comentario: 

La portada resulta muy llamativa y atractiva tiene todo lo que los portugueses suelen pensar de 

España: alegría, fiesta, desparpajo y mucho color. 

Si miramos dentro,  las unidades  están ordenadas por colores, así es más fácil encontrarlas y 

al mismo tiempo  destacarlas. 

2.3 Fuentes de Imágenes: 

 El manual contiene imágenes de distintas fuentes. Podemos analizar desde gráficos (taja de 

desempleo); tebeos, imágenes reales de jóvenes con los cuales los jóvenes portugueses se 

identifican por la forma de vestirse, peinarse o también por lo que piensan y sienten. Imágenes 

de películas y series de Tele actualizadas, mapas, etc. 

2.4 Actividad con mis Alumnos: (ANEXO IV) 

He propuesto a mis alumnos (del 8º año – nivel II – B.1) en clase que hicieran una portada de 

un manual de enseñanza del portugués para españoles.  El objetivo de esta tarea seria 

enseñar y/o descubrir la imagen del país a un extranjero. Que es lo que destacarían en los 

diversos campos: cultura; gastronomía; política; historia; literatura y todos los aspectos que 

considerasen relevantes. 

Oralmente en clase cada alumno presenta su trabajo y explica el por qué de su elección. 
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El resultado fue muy positivo y de veras surgieran trabajos muy interesantes que puedes ver en 

el (anexo IV). 

Añadir que el mejor trabajo tuvo como premio un CD de música latina. 

2.5 Conclusión: 

La imagen  es hoy por hoy sumamente importante y a través de ella se pueden enseñar todo lo 

que quieras: cultura, gramática, etc. y lo mejor es que queda en la cabeza de cada uno: la 

memorización es casi  que automática.  En portugués solemos emplear el dicho: una imagem 

vale mais que mil palavras. Es que las imágenes son sumamente importantes pues resultan en 

mecanismos intencionales de transmisión. 

Me ha encantado realizar este trabajo por la multiplicidad de significados que encierra en sí una 

misma imagen, el mensaje que transmite y la fuerza y el poder que tiene. 

 

La Traducción: 

La Metodología Tradicional (MT) de enseñanza de LE, que se basa en los modelos griego y 

latino y utilizaba las reglas de gramática, traducción y empleo de textos literarios en clase, 

privilegia las leyes internas de funcionamiento de la lengua, desconsiderando las habilidades 

comunicativas. Pero con el tiempo esa metodología fue perdiendo terreno para otras que la han 

seguido, como la Metodología Directa y la Activa, que han excluido la traducción de las clases 

de LE. Todavía en la década de 80 surge un nuevo enfoque -  el comunicativo -  como siendo 

un método de enseñanza de LE y la traducción pasa a tener un gran espacio en la clase. La 

traducción actualmente es considerada como uno de los medios más eficientes de estar uno 

permanentemente atento a las diferencias en relación a la lengua y cultura extranjeras. Es en 

este punto que la traducción se muestra una plusvalía en la educación intercultural ya que la 

traducción no está ligada a la significación como la encontramos en los diccionarios, esto es, la 

asociación del significado al objeto del mundo al cual la palabra se refiere o la descripción de 

las propiedades de su referente, pero si, a los sentidos culturalmente construidos, al subjetivo, 

a la visión del mundo de cada persona. De acuerdo con este punto de vista la traducción 
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resulta muy interesante para derrumbar las barreras edificadas por el perjuicio cultural y por el 

etnocentrismo y pasar a representar una perspectiva pedagógica para la alteridad. 

Así dando un enfoque mayor en clase a la traducción se amplía la cultura y se acede a distintas 

informaciones que conducen a la elaboración de conocimientos plurales y al perfeccionamiento 

de precisión y clareza de  expresión en la lengua materna. También se hacen inflexiones entre 

las dos lenguas permitiendo al alumno cuestionar su propia cultura y desarrollar su identidad y 

su conciencia. La traducción se puede introducir en clase de distintas formas: 

 
1 - La traducción de partes de un texto en LE para la lengua materna es un recurso muy provechoso 
no solo para evaluar la competencia escrita del alumno pero también su comprensión que son 
distintas entre su lengua y cultura en comparación con la lengua y cultura de LE. 
 
2 - El examen de traducciones que consiste en pedir a los alumnos que realicen una traducción de un 
texto y que posteriormente comparen con la traducción existente o sin embargo que comparen la 
traducción que han hecho con la que han hecho sus compañeros. 
 
 

3 – También los alumnos pueden proceder a la corrección de un texto de forma incorrecta, de modo a 
que el alumno se involucre con la cultura de partida y de llegada para que así traduzcan sentidos de 
cultura a cultura, se enteren de los equívocos de traducción y sus interpretaciones erróneas. 
 
 
4- La traducción esta directamente ligada a la lectura de un texto; así, cada vez que el profesor 
distribuye un texto a sus alumnos para que lo traduzcan, automáticamente nuevos sentidos son 
producidos, se puede iniciar el debate intercultural de acuerdo con os contenidos del mismo texto. 
 
 
5 - Aplicación de mapas conceptuales o mapas semánticos que permitan una visualización plena de 
los variantes culturales dentro de un proceso de enriquecimiento que conlleva a la formación de la 
conciencia e identidad. 
 

 
3.1 Actividades de Traducción:  (ANEXO V) 

En la presentación PowerPoint hago un trabajo de selección y análisis de ejercicios presentes 

en el manual tres pasos. 
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Es curioso verificar que cada vez más están apareciendo ejercicios de traducción en los 

manuales. 

Los dos ejercicios anteriores resultan muy interesantes para un nivel inicial. En el primero se 

establece una relación de correspondencia entre los dos idiomas a nivel lexical. Se aportan 

alguna que otra herramienta para los que no sepan la traducción. 

 

En el segundo ejercicio se utilizan una serie de expresiones fijas en español que los alumnos 

tendrán que relacionar con su significado. Aquí el alumno además de aprender léxico se da 

cuenta de aspectos culturales como son las expresiones idiomáticas y que suelen utilizarse a 

menudo en la lengua-meta. 

 

 

En este ejercicio puede establecerse un paralelo con la lengua materna buscando un poema en 

portugués que trate el tema del amor como por ejemplo “o amor é fogo que arde sem se ver “ 

de Camões. 
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El resumen de un texto también resulta en una tarea muy divertida; ya que para comprender el 

texto hay que hacer el ejercicio metal y automático de trasladarlo a la lengua materna para que 

pueda construir su pensamiento y resumirlo. 

 

 

 

 



211 
 

Busca de errores y expresiones idiomáticas resultan también en buenas prácticas de 

traducción. 

 

 La traducción de expresiones típicas de la lengua materna es un gran desafío. 

3.2 Frecuencia de Momentos de Traducción en Clase de LE: 

La traducción implícita es una constante en las clases de lengua extranjera. Sin darnos cuenta 

lo hacemos automáticamente, se activan mecanismos en nosotros mismos que nos permiten 

de una forma inconsciente comparar culturas, verificar aspectos distintos de las dos lenguas: la 

materna y la lengua meta. 

Jamás nos podremos olvidar de aspectos sumamente importantes como son los niveles, la 

edad de los alumnos o el tipo de curso. 

Pero la traducción se puede introducir a cualquier momento desde que encuadrada y 

respectando la planificación hecha por el profesor. 

La traducción tiene que tener en cuenta siempre el lugar, el tiempo y el tipo de intervención que 

los alumnos comportan. El papel del profesor resulta todavía bastante predominante. El 

profesor dirige en gran medida la relación enseñanza-aprendizaje. Predominan las clases 

expositivas aunque entendidas no como clases magistrales frontales, sino como clases 
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participativas, donde el profesor cede continuamente la palabra a los alumnos (bien 

individualmente, a través de preguntas) o colectivamente (a través de actividades, debates, 

etc.). Todavía hay que fomentar cada vez más: las exposiciones por parte de los alumnos de 

contenidos muy concretos de la asignatura y la realización de más actividades que los alumnos 

pueden realizar fuera del aula con revisiones posteriores por parte del profesor.  

3.3 Traducción /Interpretación: 

Sin la traducción el alumno no puede interpretar un enunciado, un texto; luego es 

importantísima la tarea de traducir para así llegar al contenido.  

3.4 Memorización /Relación: 

En el proceso de traducción se activan mecanismos como el de la memorización y el de la 

relación que se hace en relación en la lengua materna y la lengua meta. 

La memorización nos permite adquirir y adecuar léxico y aplicarlos en situaciones concretas de 

comunicación; en cambio, la relación nos permite comparar y distinguir las dos culturas y crear 

nuestra identidad y al mismo tiempo despertar nuestra conciencia. 

3.5 Conclusión: 

La traducción se convierte en el método que posibilita la comunicación entre sujetos de culturas 

diferentes. La enculturación que presupone esta tarea integra una serie de sub-competencias 

como la de la transferencia: que permite detectar las diferencias lingüísticas y culturales 

existentes entre texto de partida y de llegada. La creatividad puede que también sea un 

aspecto a tener en cuenta pues ayudará a encontrar soluciones a los juegos lingüísticos 

basados en una relación directa entre palabras y/o imágenes. Y por último la sub-competencia 

estratégica que posibilita que se encuentren  medios alternativos para solucionar problemas de 

traducción: ser capaz de recurrir a la adaptación cuando en el texto de partida hay diversidad 

lingüística. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la planificación docente (el diseño de competencias, 

objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se revela como pieza clave en la 



213 
 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la traducción. Una mayor consideración de 

estos  aspectos  revierte en: 

— una mayor motivación y satisfacción en el aprendizaje por parte de los alumnos, 

— una enseñanza que contempla la información y la formación, 

—una enseñanza que estructura más adecuadamente los contenidos y que fomenta la 

reflexión y la elaboración de los contenidos tratados. 

La traducción es sumamente importante en el aprendizaje de una LE ya que ayuda a elevar la 

importancia de los aspectos psicopedagógicos (entiéndase, la adquisición de determinadas 

competencias tanto transversales como específicas).  

En definitiva, un perfeccionamiento psicopedagógico de la traducción que implique mayor nivel 

de organización, de motivación, de comunicación humana y de reflexión sobre los objetivos 

educativos, es favorable para la motivación y satisfacción de los alumnos, para el desarrollo del 

aprendizaje de una lengua extranjera y para una mejor preparación profesional en el servicio a 

la sociedad. 
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