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Resumo 

 

A interferência da língua portuguesa no processo de aquisição da língua espanhola, como língua 

segunda, é um problema que preocupa os docentes e que urge resolver. 

Dadas as afinidades entre as duas línguas, regista-se uma grande tendência para encontrar 

interferências e misturas entre uma e outra, porque, não raras vezes, são mais apreciadas e tidas 

em linha de conta as semelhanças que as diferenças. Para uma simples compreensão, sobretudo 

da escrita, as afinidades constituem uma vantagem. Todavia, quando se trata de uma 

aprendizagem, enquanto língua estrangeira, a facilidade é mais aparente que real.   

Todo este processo está ligado a outras questões que condicionam a aprendizagem da língua 

espanhola por falantes portugueses. É muito importante tomar consciência de alguns erros 

recorrentes e desenvolver estratégias para que eles, gradualmente, desapareçam. 

 

 

 

Resumen 

La interferencia de la lengua portuguesa en el proceso de adquisición de la lengua española, como 

lengua extranjera 2 es un problema que es urgente resolver. 

La familiaridad y proximidad lingüística entre las dos lenguas hace que muchos hablantes 

empiecen su estudio considerando más las similitudes que las diferencias. 

Todo este proceso está relacionado con otras cuestiones que condicionan el aprendizaje y los 

fallos y errores producidos entre los estudiantes portugueses de la lengua española. 

Es importante comprender los errores que ocurren, su incidencia y frecuencia a fin de encontrar 

estrategias para eliminarlos y evolucionar en el aprendizaje de la lengua. 
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INTRODUÇÃO 

Num trabalho cujo subtema se relaciona com uma reflexão sobre o «erro» cabe, antes de mais, 

despir o vocábulo de todos os preconceitos e da carga negativa que lhe está associada e assumir a 

postura e ensinamento do provérbio popular de que não é o erro, mas sim a mentira, que mata a 

alma. Despir o vocábulo de preconceitos não significa de forma nenhuma uma fuga ao problema, 

nem é também uma maneira de suavizar que um «erro» representa, efectivamente, um equívoco, 

uma incorrecção ou um engano. Despir o vocábulo de preconceitos significa, então, assumir uma 

postura de que não há tempo a perder com lamentações e desolação, pois o mais urgente é agir, 

actuar de forma a tentar, se não resolver, pelo menos minimizar um problema. A reflexão que vai 

enunciada e descrita neste trabalho nasceu, antes de mais, de uma constatação e de uma 

inquietação. Uma inquietação que será comum a todos os docentes, em particular aos docentes de 

língua espanhola no contexto português, que convivem com os mais variados erros dos seus alunos, 

sem encontrar uma forma de lhes pôr cobro. A minha inquietação foi evoluindo para reflexão e no 

fim tomou a forma de estudo. Uma espécie de estudo preliminar útil ao ensino desta língua 

estrangeira em Portugal.    

A questão do «erro» ganha aqui uma particular tipicidade, visto tratar-se de um problema 

identificado no contexto de aprendizagem da língua espanhola por falantes da língua portuguesa e 

que resulta, em essência, da semelhança entre as duas línguas e da segurança com que os 

estudantes partem para o seu estudo. Estes erros são vulgarmente apelidados de portuñol, uma 

vez que resultam da mistura de duas línguas – a língua portuguesa e a língua espanhola. Os 

docentes de língua espanhola no contexto português vêem-se confrontados com este problema e, 

de imediato, entendem o quão difícil de superar ele se revela, dado que as sucessivas correcções 

do professor nada resolvem. Assim, nasceu a necessidade de procurar linhas de orientação e 

caminhos que nos guiem até possíveis soluções. Este percurso iniciou-se durante este ano lectivo e 

traduziu-se na busca de alguma bibliografia específica, em algumas mudanças de atitude na 

prática lectiva e na postura que passei a adoptar perante estas ocorrências incorrectas, partindo 

do pressuposto que os erros são uma fonte de informação relativa ao momento em que a 

aprendizagem do aluno parou. Assim, entendo hoje que partindo dos erros podemos evoluir, ou 

melhor, levar os nossos alunos a evoluir. O «erro» pode ser o ponto de partida para outras 

aprendizagens, para o conhecimento, tal como acontece muitas vezes nas ciências. Galileu 

demonstrou o erro de Aristóteles e do sistema geocêntrico de Ptolomeu e ninguém nega a 

autoridade, o mérito e a relevância de Aristóteles e de Ptolomeu. Por um engano grosseiro de 

Colombo, se descobriu a América. Não pretendo feitos tão grandiosos com esta proposta de 

abordagem, mas anseio por uma mudança de paradigma no ensino da língua espanhola. 

Cabe também aqui apontar os vários condicionalismos com os quais tive de conviver ao longo 

deste ano lectivo e durante a elaboração e maturação deste trabalho. Uns são exteriores ao 

exercício que aqui me proponho levar a cabo e relacionam-se com a falta de tempo para dedicar à 
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investigação e a normal ansiedade que decorre desse constrangimento. A absorvente componente 

lectiva e não lectiva com que somos confrontados nas escolas, a distância geográfica da 

Universidade e os outros trabalhos que temos que desenvolver roubam-nos o tempo que deveria 

ser consagrado à investigação e leituras. A este condicionalismo de ordem mais externa 

subordinam-se outros de ordem interna relacionados com o tratamento do tema, em especial do 

tema que me propus abordar, um tema muito actual, cuja metodologia carece de maior 

cientificidade no que respeita a inquéritos feitos aos alunos, a exercícios mais específicos, 

concebidos de forma a obter resultados mais rigorosos. Enfim, o tema não só pela sua 

importância, mas também pela sua actualidade, merecia que lhe tivesse sido dedicado mais 

tempo de trabalho. 

Neste complexo, trabalhoso e árduo ano lectivo senti a necessidade de trabalhar em várias 

frentes, no sentido de dar conta daquilo que é a postura que perfilho, enquanto docente, e, desta 

maneira, nunca foi descurado o lado da motivação dos alunos para as aprendizagens. Este terá de 

ser sempre um propósito dos docentes em geral e de ELE em particular, de forma a estabelecer 

uma relação de afecto com a língua e cultura espanhola, o que inevitavelmente nos conduzirá à 

demanda de actividades motivadoras, onde os audiovisuais assumirão um papel preponderante, 

desde os vídeos, a música, os jogos interactivos, entre outros. De acordo com esta perspectiva, na 

segunda parte deste trabalho, constam alguns exemplos de aulas e actividades levadas a cabo nos 

diferentes níveis, durante o presente ano lectivo. 

A utilização frequente dos manuais adoptados também se revelou importante em todo este 

processo, dado o seu papel de mediador de aprendizagens junto do aluno. No entanto, sempre que 

possível, as propostas do manual foram complementados com fichas de trabalho, formativas e 

informativas, de pré-visionamento e pós-visionamento de filmes, a par de jogos, powerpoints, 

entre outros. Neste complexo jogo pedagógico convivi frequentemente com inseguranças várias, 

com questões que se colocam e dúvidas que nos assaltam sem respostas. Ora, as que surgem, 

especificamente na área da docência da língua espanhola, são poucas e só chegam a conta-gotas, 

por vezes já depois de algum desânimo ter tomado conta de nós. No entanto, o que fica é uma 

aprendizagem que apenas pode ser conseguida através da experiência da prática pedagógica e da 

reflexão que se leve a cabo sobre essas experiências. É fundamental que assim seja e não há outra 

forma de se crescer, de evoluir, de ser melhor profissional e melhor docente.  

Foram basicamente estes os pressupostos que estiveram subjacentes à postura adoptada, 

enquanto docente da língua espanhola que valoriza e tenta consolidar também os conhecimentos 

na língua materna, o português, numa perspectiva contrastiva. Assim, este trabalho constitui o 

primeiro passo para uma melhoria da prática pedagógica do ensino da língua espanhola, pelo seu 

carácter reflexivo e teórico-prático e espero que seja também uma nova via para a leitura e 

entendimento do «erro» e das suas potencialidades em termos de trabalho.  

Desta maneira, o trabalho que aqui se apresenta tenta conciliar duas dimensões distintas: uma 

mais dedicada à compreensão, à reflexão, à análise de fenómenos linguísticos, outra mais 
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empenhada na compilação de materiais, recursos e meios de operacionalização. A primeira parte 

é dedicada à reflexão acerca da prática pedagógica da Língua Espanhola, em particular das suas 

condicionantes e dos erros já instalados nas produções dos estudantes desta língua. Tem um 

evidente predomínio e importância. Reveste-se de uma grande utilidade para o futuro na docência 

deste idioma no contexto português.  

Numa segunda parte, faz-se uma breve contextualização do ambiente de aprendizagem/ensino e 

uma caracterização da escola. Breve, porque se entende que não é aqui muito relevante entrar 

em pormenores geográficos, regionais e socioculturais, visto que os problemas aqui identificados 

são problemas transversais ao ensino, concretamente ao ensino da língua espanhola, nos 

diferentes níveis de ensino, inclusivamente no ensino superior. Não é por acaso que os docentes 

de espanhol do ensino superior insistem na correcção de textos em portuñol. Trata-se, 

efectivamente, de uma falha que resulta da semelhança entre as duas línguas, da segurança dos 

falantes, da certeza que compreendem o vizinho quase tão bem como a si próprios. Todavia, tive 

alguma preocupação em ilustrar esta abordagem com alguns exemplos de produções escritas dos 

alunos e com algumas respostas obtidas em inquéritos informais levados a cabo aos meus alunos 

de nível I (7º ano) e de nível IV (10º ano) sobre as razões que estiveram na base da escolha da 

língua espanhola como língua segunda e a sua opinião após o estudo da mesma. 
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I – PORTUÑOL- UM DRAMA PARA OS DOCENTES DE 

ESPANHOL - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

1- CONDICIONANTES GERAIS DO ENSINO DO ESPANHOL EM 

PORTUGAL 

O ensino/aprendizagem da língua espanhola em Portugal reveste-se de algumas características 

específicas, e até típicas, que decorrem naturalmente da semelhança entre as duas línguas 

vizinhas. Não são apenas línguas de tronco românico comum, são línguas cujas coincidências 

lexicais, morfológicas e semânticas se multiplicam e as tornam no contexto europeu línguas muito 

próximas. Pretendo, neste contexto, fazer uma breve reflexão sobre o processo de aquisição de 

uma língua estrangeira, particularmente de uma língua tão aparentada com a língua portuguesa, 

como é a língua espanhola. Debruçamo-nos sobretudo sobre as dificuldades sentidas ao longo da 

aprendizagem e dos obstáculos que se colocam aos estudantes de espanhol ao longo do processo 

de aprendizagem de uma língua tão idêntica à sua língua materna. Por este motivo, também aqui 

se faz uma reflexão sobre a comunicação, sobre aquilo que se entende por comunicação e aquelas 

que podem ser as suas limitações e/ou fragilidades. O conceito de comunicação coloca-se-nos, não 

só ao nível da língua espanhola, mas também na língua portuguesa, porque, quando se ensina ou 

aprende uma segunda língua, não se pode esquecer ou menosprezar a língua materna. Pelo 

contrário, esta revela-se fundamental para a aprendizagem que se vai fazer, ou não, de uma 

segunda língua. Um sólido domínio da primeira pode revelar-se a chave da eficaz aprendizagem da 

segunda. Daí também a escolha do provérbio, mote de reflexão nesta dissertação: “Saber muitas 

línguas é ser muitas vezes homem”. O saber não se refere apenas a uma comunicação básica, 

elementar, mas antes a um conhecimento profundo da língua, da sua estrutura e regras, das suas 

particularidades. Uma língua é muito mais que um conjunto de regras linguísticas. Reflecte um 

modo de ver o mundo, de saber, de estar e aprender. 

Assim, quando se fala em comunicação, neste contexto, pretende abranger-se, efectivamente, as 

diversas competências que estão ao seu serviço e que se prendem com o domínio da oralidade e 

da escrita: ouvir/falar e ler/escrever. Neste sentido, pretende ultrapassar-se uma simples e mera 

competência comunicativa, tanto em voga hoje em dia no domínio das didácticas das línguas. Há 

que conhecer bem as estruturas das línguas, a sua sintaxe e semântica, a sua idiossincrasia e 

especificidades. Não basta fazer-se entender em situações de “emergência comunicativa”. Assim, 

veja-se o que a respeito nos diz José Estrada: 

Comunicación. La palabra clave. Hay una potentíssima tendência, la que antes nos ha sussurrado lo de 
la “utilidad”, que prácticamente ha arrinconado a todas las demás, a considerar que es suficiente con 
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comunicar y que el aprendizaje de lenguas debe partir de y llegar a la simple comunicación. (…) No se 
enseña a pensar, se enseña a comunicar. (Ferreras Estrada 2006: 320) 
 
 

Considera-se, no âmbito deste trabalho, que é tão importante treinar estas competências, tanto 

na língua materna, como numa segunda. As duas línguas que aqui são objecto de reflexão 

apresentam objectivos idênticos, ao nível dos programas do ministério, particularmente no que 

respeita à competência comunicativa, ao nível dos diferentes domínios da interacção verbal. 

Nenhuma destas competências a cima enunciadas existe por si só e independente das demais. É, 

por isso, imperioso conjugá-las, integrá-las no quotidiano lectivo de forma equitativa, equilibrada 

e ponderada. Desta maneira, as relações entre a língua portuguesa e a língua espanhola, uma 

espécie de gémeas falsas, revestem-se de conflitos linguísticos que se manifestam ao longo do 

processo de aprendizagem: o erro decorrente do seu parentesco. 

Neste sentido, e parafraseando o professor Gabriel Magalhães, na nota de abertura ao seu livro 

Estar Entre (que inclui textos em língua portuguesa e em língua espanhola e que, trata de autores 

portugueses sem descurar os espanhóis), também este é um trabalho de relação e de relações. 

(Magalhães 2007:10)  

De relação, por se referir ao ensino da língua espanhola em Portugal e por retratar um momento 

de transição, um caminho que ainda está a ser trilhado com dificuldades várias, com contradições 

próprias de duas línguas que tanto se aproximam e tanto se têm afastado. E de relações, pelo que 

as duas línguas em questão apresentam de dialogante e de silêncios, ao longo da sua história 

cultural e linguística e que ainda hoje são o reflexo directo do que acontece no 

ensino/aprendizagem da língua espanhola em Portugal. No presente, ainda se luta para conseguir 

desmoronar uma “muralha da china”, que se foi construindo dos dois lados da fronteira e que tem 

funcionado como obstáculo ao conhecimento mútuo e ao estudo recíproco, aprofundado e 

sistemático ao longo da história. (Magalhães 2007:10) 

Na óptica das relações, poderá ser vista como vantagem a nossa experiência de alguns anos na 

docência da língua portuguesa, pois consideramos, aqui, que todas as novas aprendizagens que 

vão acontecendo na segunda língua devem ser acompanhadas de uma referência, relação e 

consolidação desse conteúdo na língua materna. É essencial, crê-se, que se conheça bem uma 

dada estrutura linguística para melhor apreender uma segunda. Trata-se de um pensamento 

abstracto, de uma capacidade que, uma vez desenvolvida, serve de substrato para todas as 

outras. Veja-se o que a respeito nos diz Ferreras Estrada (Ferreras Estrada 2007:324)  

Si el recién llegado tiene conocimientos de su sistema linguístico, el aprendizaje suele ser más rápido 

porque ya há adquirido esse pensamento abstracto que proporciona toda lengua pensada, suficiente 

para assimilar las categorias de outra, aunque apenas se la sepa usar. (…)   

 

Essa atitude também se pressupõe nas competências aqui definidas e pressupostas. 

Muchas veces, cuando las lenguas son muy similares, el aprendiz tiende a identificar 
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unas formas con otras. Suele ocurrir que se incorporar elementos de L1 a L2 casi sin 

adaptación. El español de muchos estudiantes brasileros e italianos se caracteriza por 

rasgos fonéticos y algunos morfológicos trasferidos de L1. (Loffler s/d:10) 

O desafio que se lança aos docentes de ELE é conseguir que haja uma separação das duas línguas, 

um bom domínio da língua portuguesa, neste caso, e uma aprendizagem profícua da língua 

espanhola, sem deixar que uma interfira na outra. Na verdade, tal interferência dá-se, às vezes, 

mesmo de forma quase inconsciente e até inconsistente, mas persistente… Para que o ensino da 

língua espanhola possa ser feito de forma eficaz, exigem-se aprendizagens sólidas, no pressuposto 

de um treino regular e recorrente, com recurso a sistematizações várias, à consolidação de 

conhecimentos, em suma, um ensino que nunca é apressado nem aligeirado. 

Ana Isabel Briones, no prólogo do seu estudo contrastivo entre a língua portuguesa e a língua 

espanhola, intitulado Dificultades del Portugués para Hispanohablantes de nivel avanzado, refere-

se, logo no parágrafo de abertura, à proximidade das duas línguas, enquanto um obstáculo que 

pré-existe ao seu estudo:  

La proximidad  linguística entre el portugués y el español determina que muchos hablantes de cada 

una de estas lenguas emprendan el estudio de la otra con una confianza excesiva, considerando más 

las similitudes que las diferencias. (Ana Isabel Briones 2006:11) 

Da pouca experiência que tenho enquanto docente de Língua espanhola, compreendo as 

dificuldades e desafios que se nos colocam quando nos deparamos com alunos de nível II, III ou IV 

de língua espanhola que escrevem portuñol com a maior naturalidade e sem a menor consciência 

disso. De facto, a similitude entre a língua portuguesa e a língua espanhola traz muitas vantagens 

à aprendizagem da língua espanhola, principalmente ao nível da compreensão oral e escrita, 

todavia constitui um verdadeiro pesadelo no momento da sua separação enquanto línguas com 

estruturas lexicais, sintácticas e semânticas diversas. A mistura é inevitável, a confusão instala-se 

e daqui emerge um problema, cuja resolução se antevê de enorme complexidade. Esse problema 

designa-se habitualmente por «erro» e verifica-se durante o processo de aprendizagem de uma 

língua, neste caso de uma língua estrangeira, apresentando, por norma, diferentes características 

ao longo das distintas etapas por que vai passando. Pese embora haja a consciência de que a 

função do professor é ajudar os alunos a superar esses erros, não raras vezes, as sucessivas 

correcções de textos escritos de nada parecem servir. Os erros repetem-se no texto que os alunos 

escrevem dias depois. São os chamados “erros fossilizados”, que estão de tal forma enraizados nas 

produções escritas e orais dos discentes que são difíceis de superar. Este fenómeno é apelidado 

por alguns especialistas de “interferencia” linguística. Neste caso concreto a interferência dá-se 

por influência da língua materna e também pela semelhança existente entre os dois sistemas 

linguísticos, tal como explica Weinreich: 
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El término interferencia se refiere a las variaciones con respecto a la norma de una lengua 

ocasionadas por la familiaridad con otra lengua en el habla de un sujeto o de una comunidad. 

(Weinreich 1953, cit por Loffler s/d: 1).  

Alguns estudiosos também chamam ao fenómeno de “transferencia negativa”, por se tratar de 

uma má interferencia,  “en contraposición a la transferencia positiva que se basa en la semejanza 

de las lenguas que facilitan y favorecen la adquisición de una de ellas. (Loffler s/d: 1) 

Os professores de ELE assistem impotentes a esta situação, à sua complexificação e crescimento 

sem terem uma solução à vista. Face a este panorama, a primeira questão que se nos coloca é a 

seguinte: o que estará na base desse problema? A semelhança óbvia entre as duas línguas, antes 

de mais. Aquilo que parece ser um elemento facilitador pode constituir o maior obstáculo a uma 

correcta produção (refiro-me sobretudo à escrita, pelas razões já apresentadas), tal como observa 

Loffler, no artigo sobre interferências linguísticas citado a cima: 

Actualmente se está comunmente de acuerdo en que un parecido estructural entre ambas lenguas 

puede favorecer, entre otros muchos factores, el proceso de interferencia. (Loffler s/d: 1) 

Ana Isabel Picado, ao tentar explicar o complexo processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, enumera as ferramentas gramaticais, lexicais, funcionais e culturais que vão permitir 

ao aluno desenvolver estratégias de aprendizagem e comunicação, a fim de aumentar a sua 

competência linguística e comunicativa. Em todo este processo, são variadíssimos os obstáculos 

que os estudantes têm que ultrapassar e o papel do docente revela-se fundamental na sua 

superação. (Blanco Picado s/d:1) 

Eventualmente não por acaso, nesta busca de textos teóricos que dessem mais solidez a esta 

reflexão, eis que me deparo com um interessantíssimo artigo da minha estimada professora Dulce 

Pereira, intitulado “O ensino da Língua Portuguesa a minorias linguísticas de origem cabo-

verdiana”. A problemática com que se deparam os professores de ELE é muito idêntica àquela que 

viveram, e talvez alguns ainda vivam, os docentes de língua portuguesa perante alunos cuja língua 

materna é um crioulo de base portuguesa: tão parecido ao português, mas tão diferente por ser 

uma outra língua com outras estruturas, vocabulário e regras. A professora Dulce Pereira chama a 

atenção dos docentes para uma tomada de consciência de uma série de questões que ela 

considera básicas. Os alunos, diz, ou falam a sua língua materna ou falam uma variedade ainda 

incipiente da segunda língua ou até as duas coisas alternada e simultaneamente. (Dulce Pereira 

1996:55) É, curiosa e justamente, este fenómeno que se verifica com a língua portuguesa e a 

língua espanhola. 

Também não deixa de ser curioso que José Estradas, para exemplificar algumas das dificuldades 

sentidas com os seus alunos, diga a propósito dos falantes de espanhol de diferentes variedades 

hispano americanas que:  
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También aquí es diferenciadora la escolarización previa. Si há sido deficiente, se hace necesario 

recurrir a un material didáctico, distinto del anterior, con el que, partiendo del conocimiento vital de 

la lengua, se les introduce a la teoría mínima gramatical y desde ella se avanza. (Ferreras Estrada 

2006:324) 

Em todo o processo de aprendizagem de um novo sistema linguístico parece ser incontornável a 

questão do «erro» e, invariavelmente, todos os docentes se questionam sobre o porquê da sua 

reincidência, mesmo depois de corrigidos e recorrigidos. Como se pode acabar com os erros e 

ultrapassar esta situação? Ana Isabel Picado chama, mais uma vez, a atenção para a forma de 

trabalhar dos professores, para os materiais que utilizam na aula, para a sua forma de estar, 

sublinhando ser este um papel preponderante. O docente deverá fazer uma auto-análise, uma 

auto-crítica, uma reflexão sobre os seus procedimentos para que possa estar consciente de 

eventuais erros de processo e corrigi-los para melhorar. Existe uma relação directa entre os erros 

e a aquisição de uma língua. Assim, se soubermos como se aprende uma língua, podemos saber 

porque se produzem alguns erros e, desta maneira, estabelecer os meios para evitá-los. (Blanco 

Picado s/d:1)  

No caso concreto da aprendizagem da língua espanhola por falantes de português, existem 

fragilidades que, uma vez conhecidas pelo docente, poderão ser trabalhadas de forma a evitar 

fenómenos de erros fossilizados mais complexos. É comum ouvir entre os portugueses que a língua 

espanhola é fácil, toda a gente a entende, toda a gente fala e que é esse motivo que leva os 

alunos do ensino secundário, hoje em dia, a eleger essa língua estrangeira no decurso do ensino 

obrigatório. Assim, a questão da “comunicação” imediata e fácil é fundamental e, de facto, 

parece não ser um obstáculo. Neste contexto, revelou-se interessantíssima e muito proveitosa 

para a maturação das ideias desenvolvidas neste trabalho, a leitura de um artigo intitulado, com 

alguma ironia, “Lenguas Comunicantes”, de José Ferreras Estrada, antigo assessor da Embaixada 

de Espanha em Lisboa. Todos conseguem entender e fazer-se entender em língua espanhola, já 

que, como refere José Estrada 

La raíz latina las hace tan semejantes – pregúntenles a los que las desconocen todas – que, para el 

hablante de una: gallego, catalán, portugués o castellano, el aprendizaje de las otras tiene las 

dificultades inevitables pero fácilmente salvables con sólo estar dispuesto a ello. (Ferreras Estrada 

2006:) 

Todavia, não se pode reduzir, em nossa opinião, o ensino de uma língua à questão da 

comunicação, tal como as recentes teorias das didácticas querem fazer passar. É muito 

importante entender e ser entendido, mas aprender uma língua é muito mais do que aprender 

algum vocabulário e algumas expressões idiomáticas, tal como tão bem sintetiza Estrada: 

(…) Aprender una nueva lengua es abrir nuestro cérebro a outra manera de organizar la expresión, de 

estructurar el discurso y, por lo tanto, el pensamiento, otra manera de ver el mundo. Cuando la 

segunda lengua es próxima, estas diferencias son fáciles de interiorizar y nos ayudan a estimular 

nuestro pensamiento para entender a quienes hablen en otro idioma diferente, se expresen como se 
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expresen… a no ser que sólo pretendamos saber salir del paso en la recepción de un hotel, organizar 

una fiesta de cumpleaños o hacer negocio con otras personas que hablan de forma rara. (Ferreras 

Estrada 2006:324) 

O mesmo autor chama depois a atenção aos teóricos e profissionais do ensino de línguas “que se 

ofuscan en el resultado rápido, en la utilidade directa, que eleminan de su trabajo el pensamiento 

lingüístico en favor de una simple y superficial comunicación”. (Ferreras Estrada 2006:324) 

Face a isto, e em total acordo com José Estrada, a utilidade da comunicação, não pode afastar 

todas as outras valências. Não se pode cair neste equívoco. Considerar que aprender uma língua se 

resume ao acto de conseguir comunicar é uma atitude redutora e simplista, até do ponto de vista 

do pensamento e da reflexão. Assim têm sobrevivido as escolas de línguas, editoras, pedagogos e 

teóricos, diz o autor 

O drama coloca-se efectivamente ao docente do ensino secundário, quando se pede a um dito 

“entendedor” da língua irmã que escreva um texto, ainda que breve. Numa faixa etária mais 

jovem estas questões não têm a mesma dimensão, pois os alunos escrevem sem grandes receios, 

nem consciência das fronteiras linguísticas concretas que têm de ultrapassar. Quando se trata de 

alunos mais velhos ou adultos, tudo se complica. Emergem as dúvidas, as incertezas, as 

hesitações. Tal como observa Granvik, a semelhança formal que encontramos entre as duas 

línguas resulta em inúmeras diferenças de uso, situação que causa sérias dificuldades no momento 

de mudar de registo linguístico. Língua portuguesa e língua espanhola são uma espécie de «falsas 

amigas».(Anton Granvik s/d:4) 

É interessante verificar, até numa perspectiva iberista, que os dois países vizinhos, sobretudo no 

que respeita ao vocabulário, continuam a não se entender às mil maravilhas, ainda hoje, volvidos 

tantos anos sobre o domínio filipino em Portugal, tendo que conviver com alguns ruídos lexicais, 

tais como os falsos amigos, as diferenças abismais ao nível de vocabulário ou os diferentes signos 

linguísticos para o mesmo referente, mas também com ruídos semânticos, sintácticos, fónicos, 

morfológicos ou culturais. É, no entanto, curioso que os alunos indagados tenham respondido 

também em grande percentagem que aquilo que os levou a optar pela língua espanhola como 

língua 2, foi, depois da proximidade linguística, a proximidade geográfica, referindo ser o país que 

connosco faz fronteira, o país vizinho, que, eventualmente os pode vir a acolher no ensino 

superior. Este é também um factor preponderante na decisão dos alunos. 

O professor Gabriel Magalhães, na apresentação que faz do Projecto RELIPES, fala-nos de uma 

Península Ibérica binária em termos culturais, toda ela baseada no jogo de espelhos 

Espanha/Portugal, Portugal/Espanha (Magalhães 2007:11). Ora, é precisamente esse jogo de 

espelhos que se encontra na relação entre as duas línguas, tão idênticas e tão distintas entre si. 

Vêem o reflexo uma da outra ao espelho, entendem o seu espectro, mas, por vezes, não 

identificam pormenores que estão desfocados. 
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Porém, é inegável que um sólido conhecimento de uma língua primeira, neste caso da língua 

portuguesa, da sua gramática, das suas regras e do seu funcionamento facilita a aprendizagem de 

uma língua segunda, como é o caso da espanhola, tal como nos refere Loffler  

mientras mejor sea la competencia en ambas lenguas, menor parece ser la presencia de fenómenos de 

interferencia (Loffler s/d: ) 

Também esse facto pode ajudar a perceber os efeitos do contacto das duas línguas na produção 

linguística individual. Considera-se que é muito importante que o docente apresente um bom 

domínio da língua materna dos alunos, tal como observa, mais uma vez, Loffler: 

 es de mucha utlidad cuando el profesor conoce así sea de forma muy general algunos aspectos de las 

lenguas maternas más frecuentes de sus alumnos, a fin de poder canalizar mejor los objetivos de la 

clase y seleccionar el material didáctico más adecuado.” (Loffler s/d: 1) 

Neste contexto, Granvik estabelece a diferença entre interferência e transferência, anotando ser 

a primeira passageira, instável e ocasional, uma espécie de bilinguismo individual, e a segunda 

dizer respeito a mudanças de carácter mais permanente, que se mantêm de forma mais ou menos 

estável na língua receptora. Entre os factores que condicionam o aparecimento de certos 

fenómenos de interferência, estão descritos os seguintes: a facilidade que o falante tem de 

expressão verbal e a capacidade de manter as duas línguas separadas; o conhecimento que possui 

das duas línguas; a sua maneira de aprender, a sua atitude perante as duas línguas, entre outras. 

(Anton Granvik s/d:5) 

Desta maneira, o encontro entre as duas línguas aparentadas e a mútua influência que uma exerce 

sobre a outra é um assunto de grande importância para os estudos linguísticos modernos. 

Tal como refere Ana Isabel Picado, seria interessante proceder a uma descrição dos erros 

produzidos em cada etapa de aprendizagem para que, desta forma, se pudessem trabalhar com 

sistemático rigor, interesse e metodologia. Sem a ambição de querer corrigir obsessivamente 

todos os erros, poder-se-á tentar ajudar os alunos a ultrapassar aqueles que são característicos da 

fase de aprendizagem em que se encontra o aluno. Assim, é muito importante que o docente 

conheça exactamente o nível em que se encontram os estudantes para poder distinguir aquilo que 

é prioritário, daquilo que não é. (Blanco Picado s/d: 9) 

Esta será, eventualmente, a grande aprendizagem deste trabalho: tomar consciência de um 

problema e encontrar caminhos para a sua superação. Neste contexto, a mesma autora dá-nos 

algumas pistas que podem servir de metodologia a seguir, como é o caso da elaboração de uma 

listagem de erros mais frequentes, nos diferentes estádios da aquisição de um sistema linguístico, 

de forma a que se lhe preste especial atenção. Também refere que os problemas que se vão 

arrastando de níveis anteriores, de forma persistente, podem constituir uma importante fonte de 

informação sobre as regras que ainda não foram sistematizadas e quais as características da 

interlíngua (este conceito concebe a aprendizagem de uma língua como algo criativo e adaptado a 
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cada indivíduo e tem uma carácter transitório, mas sistemático, em cada etapa, segundo a autora) 

dos alunos que temos à nossa frente. Assim, o docente poderá conhecer os pontos fracos da 

aprendizagem e poderá trabalhá-los de forma mais eficaz. (Blanco Picado s/d: 10), 

 

1.1- RECENTE IMPLEMENTAÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA NAS ESCOLAS 

Grande parte dos problemas levantados anteriormente resultam justamente da recente 

implementação da língua espanhola nas escolas portuguesas. Ainda não fez história, ainda sofre de 

carências várias, de lacunas, de descontinuidades no trabalho que se vai desenvolvendo. Enfim, de 

falta de experiências… 

Rogelio Romeo, num ensaio onde se propõe reflectir sobre os materiais para o ensino das duas 

línguas em contexto de língua estrangeira (português em Espanha e espanhol em Portugal), ao 

fazer uma retrospectiva histórica no que concerne ao desinteresse dos portugueses em relação ao 

estudo da língua espanhola refere o seguinte  

 “Es probable que el progresivo abandono de la lengua española como uno de los medios de expresión 

entre las clases más influyentes portuguesas haya contribuído a la falta de interés por aprender una 

lengua que “ya se conocía”, con las lógicas consecuencias que ello podría conllevar, como la ausência 

de materiales para el aprendizaje del castellano. (León Romeo 2007:59) 

É interessante a alusão que o autor faz, colocada entre aspas, ao facto de ser uma língua que já se 

conhecia, ou seja, já se entendia, entenda-se. Por um lado, isso justifica o largo afastamento das 

duas línguas durante séculos, já que não se sentia necessidade de aprender uma língua que se 

entendia e na qual se comunicava relativamente bem, mas, por outro lado, ajuda a compreender 

o obstáculo que tal “segurança” linguística ou comunicacional constitui, principalmente junto do 

público mais jovem, no momento de aprender a língua espanhola. 

Ora, o que se pretende destacar aqui é exactamente o aumento significativo de alunos que 

pretendem aprender a língua espanhola como língua estrangeira e os alunos que no contexto 

espanhol também se interessam pela aprendizagem da língua portuguesa, tal como é notado num 

artigo assinado por vários autores onde se diz o seguinte: 

 “el interés por el aprendizaje de los idiomas de ambos países es cada vez mayor a uno y otro lado de 

la frontera, debido al creciente aumento de las relaciones entre Portugal y España.” (Braga et alii 

2007:17) 

Este afastamento histórico, notado por quem se interessa pelo tema, tem implicações também no 

contexto de ensino/aprendizagem que agora se conhece. Implicações que advêm da sua novidade 

e da ausência de tradição, tanto ao nível de profissionais, como de manuais ou outros 

instrumentos, e que se repercutem directamente no dia-a-dia de quem tem a responsabilidade de 

pôr em marcha todo este processo. 
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No contexto de trabalho onde me insiro (esta não é a realidade de outras escolas), a língua 

espanhola existe como opção, e começou a ser leccionada, no ano lectivo 2006/2007, tendo 

iniciado no ano lectivo imediatamente anterior na Escola Ferreira Lapa, agora do Agrupamento de 

Escolas de Sátão. Iniciou-se o estudo da língua espanhola apenas com uma turma, tal como 

acontece na maioria das escolas. No ano lectivo 2009/2010 chegou ao 11º ano, nível V, um grupo 

restrito de nove alunos. Hoje a Escola Frei Rosa Viterbo tem 147 alunos inscritos na disciplina, 

distribuídos entre o 7º e o 10º ano. A este número acrescem três turmas na Escola Ferreira Lapa, 

com 65 alunos. 

Assim, apesar de já se tratar de um número significativo de alunos inscritos na disciplina, o tempo 

para análise de resultados é ainda muito curto. Há todo um trabalho a desenvolver. 

 

1.2- FALTA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS E DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

Assiste-se hoje, em Portugal, a um novo e crescente interesse pelo estudo da língua espanhola, o 

que resultou, inclusivamente, no contexto português, em políticas de colocação de docentes, 

muito pouco transparentes e diria mesmo muito pouco lógicas. É curioso que se trate de um 

fenómeno que também se verificou em outros grupos de recrutamento, como é por exemplo o 

caso da Matemática, onde as consequências foram desastrosas, ao nível da qualidade do ensino e 

dos resultados práticos. Mas os tempos eram outros. Hoje em dia, até porque o processo de 

Bolonha veio acelerar o tempo necessário à conclusão das licenciaturas, não se justifica 

minimamente que tenham entrado nos quadros docentes que tinham como habilitações para o 

ensino do espanhol apenas um diploma do Instituto Cervantes (DELE). Resta lamentar que não se 

tenha, mais uma vez, aprendido a lição. Naturalmente que estes actos vão ter a seu tempo as 

inevitáveis e desastrosas consequências. 

Dado que o que está em causa é tão só a qualidade do ensino ministrado, é inegável que um 

docente que nunca teve frequência universitária num curso com a variante de espanhol não 

poderá estar qualificado para o seu ensino. Essas colocações duvidosas põem em perigo toda uma 

sequência de aprendizagens que, irremediavelmente, irão marcar os estudantes. 

Gayán Hernanz, citado por León Romeo faz uma retrospectiva histórica do ensino das línguas 

portuguesa e espanhola em contextos de língua segunda para os estudantes, refere que:  

La acción del profesor, colaborando con la del alumno, es por ahora, insustituible en la enseñanza de 

idiomas (1947). (León Romeo 2007:70) 

 Crê-se que esse papel do docente continua a ser crucial e insubstituível, logo o professor deve 

apetrechar-se de saber, conhecimentos, técnicas de bem transmitir, para que não nos 

confrontemos com algumas regressões ao nível do ensino das línguas. Deve pugnar-se pela 

qualidade, não abdicar dela a nenhum preço e devem ser também os professores mais qualificados 
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a movimentar esforços no sentido de conseguir trazer, também para o interior do país, e 

particularmente para a zona raiana, mais formação, mais iniciativas que dinamizem, revitalizem e 

não deixem cair nas rotinas as práticas pedagógicas no que respeita ao ensino da língua espanhola. 

A professora Dulce Pereira, no artigo já citado sobre os crioulos de base portuguesa e a sua 

interferência na aprendizagem da língua portuguesa, aponta caminhos que podem ajudar a 

resolver o problema e, depois de assinalar a falta de materiais didácticos e pedagógicos 

adequados aos objectivos pretendidos, começa por referir que a formação é essencial e 

fundamental. E ao falar da importância da formação, alude à solidão e angústias vividas pelos 

professores, que, muitas vezes, só são partilhadas neste tipo de ambientes, onde se procede a 

reflexões e partilhas. A formação adquire também essa importância. Dulce Pereira aponta, depois, 

o papel do professor como produtor de materiais, dos seus próprios materiais, daquilo de que 

necessita e que se adeqúe à sua realidade particular, aos seus objectivos e que vá ao encontro das 

necessidades sentidas no seu contexto. Nesse sentido, o professor será também um pouco o 

“produtor” do programa que vai aplicar nas aulas. No entanto, o professor só poderá desempenhar 

bem esse papel que aqui se desenha, se tiver experiência, ou pelo menos alguma experiência. Más 

experiências, inclusivamente… E só o pode desempenhar bem, se tiver o cuidado de procurar 

formação específica e se der continuidade ao seu trabalho no ano seguinte, outro problema da 

docência. 

Actualmente, é preciso que o docente, para suprir a ausência de formação adequada, bem como 

de materiais e manuais com qualidade, aprenda a investigar, tomando por base as próprias aulas e 

as produções dos alunos, colhendo informações nos seus erros e partir deles para ensinar e para 

aprender a ensinar melhor. 

O segredo do sucesso também pode residir nos métodos de ensino. A professora Dulce Pereira 

também aconselha os docentes a desenvolver nos alunos o gosto pela leitura e a induzir a 

oralidade. Cremos que poderão ser, efectivamente, duas actividades interessantes do ponto de 

vista dos alunos, se bem que a primeira será mais fácil de concretizar, uma vez que, em níveis 

iniciais da língua, em geral, todos os alunos gostam de ler e se disponibilizam no momento em que 

o professor solicita voluntários para tais tarefas. Esse pode ser um bom método para ajudar, por 

meio da memorização auditiva e visual, à interiorização de algumas estruturas linguísticas. 

Propõe-se também aqui que o aluno descubra aspectos fundamentais da estrutura e 

funcionamento da língua, a partir de situações de uso, o que pressupõe que os alunos 

experimentem, explorem funcional e ludicamente a sua língua. 

Também José Estrada sublinha o importante papel dos docentes:  

Sólo el trabajo, ni optimista ni pesimista, simplemente denotado, de los profesores puede ir 

configurando una manera de moverse en esta maraña. Con el agravante de que cada ciudad, cada 

escuela, cada nível, cada grupo de alumnos es diferente y requiere modos de acercamiento y trabajo 

diferentes.” (Ferreras Estrada 2007:326) 
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À sua sábia maneira, a professora Dulce Pereira diz que “este mundo de recomendações (aos 

docentes) assim alinhadas, poderiam levar à total paralisia dos professores… No entanto, pedir e 

sonhar o impossível para ir conseguindo o possível é fórmula antiga e muitas vezes eficaz” (Dulce 

Pereira 1996:54). Desta maneira se poderá ir fazendo caminho. 

 

1.3- QUALIDADE DUVIDOSA DOS MANUAIS ESCOLARES 

A eleição de um manual escolar pode representar a opção por um método de trabalho e no 

processo de ensino/aprendizagem. Segundo alguns autores lidos, e também na opinião de Ana 

Isabel Briones, a escolha de manuais reveste-se de grande importância. Veja-se o que diz a autora 

a respeito: 

Una de las decisiones más importantes que un professor de lenguas extranjeras debe tomar es la del 

manual que va a usar en classe, de la metodología más adecuada. Las opiniones se dividen, en 

general, entre los que prefieren un método basado en el estudio gramatical (…) y otros que consideran 

más eficaz el método comunicativo (…) (Ana Isabel Briones 2006:11) 

O Departamento de Educação Básica preconiza a utilização de manuais como prática corrente e 

necessária e os professores, muitas vezes, planificam as suas aulas, partindo deles, como se eles 

substituíssem, mesmo, os programas. Por vezes, verifica-se, efectivamente, uma certa 

dependência do manual, sobretudo junto dos docentes menos experientes. 

Ora, no que concerne à língua espanhola, a escolha de manuais não tem sido tarefa muito difícil 

dada a ainda escassa oferta de que se dispõe. Em geral, são todos pouco satisfatórios. Uns 

apresentam debilidades ao nível de exercícios gramaticais, outros ao nível da selecção e 

interpretação de textos, outros ainda ao nível das propostas de trabalho e, todos por regra, ao 

nível da sistematização de conteúdos, sejam de que natureza forem. 

Se se encarar a possibilidade da dependência do manual, associada à generalizada falta de 

experiência dos docentes da língua espanhola, em geral, verifica-se que esta pode ser uma relação 

pouco abonatória para o ensino da língua… 

O manual não pode ser visto como único instrumento de trabalho, e consequentemente a sua 

importância pode ser relativa. No entanto, o manual também não pode ser esquecido ou 

menosprezado, visto que ele representa ainda, sobretudo para o aluno do ensino básico e também 

do secundário, um guia orientador na aprendizagem: é o fiel depositário dos conteúdos de cada 

disciplina, guardando uma função informativa ímpar nesse processo. O incremento dos “manuais 

virtuais”, com o desenvolvimento das TIC, traz novas contribuições para o processo de 

aprendizagem, mas, do ponto de vista do aluno, não substitui o manual tradicional, com o seu 

papel aglutinador e condensador de saberes, potenciando maior segurança no estudo. Talvez na 

perspectiva do docente, estes materiais virtuais tenham mais utilidade, dada a sua capacidade de 

selecção e de triagem de informação e da sua qualidade. 
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A parca oferta relaciona-se claramente com a ausência de tradição de estudo da língua espanhola 

em Portugal. Este cenário não se verifica nas outras línguas opcionais nas escolas, como é o caso 

do Francês e do Inglês, cujo estudo remonta há dezenas e dezenas de anos. 

Henrique Brunswick, um dos primeiros autores de um manual de espanhol, intitulado Curso de 

língua espanhola (Porto, 1888), Henrique Brunswick, no século XIX, estabelece uma curiosa 

relação entre a aproximação dos dois países e o consequente interesse mútuo ao nível cultural e 

linguístico:  

“De pouco tempo a esta parte é que chegámos – sem esforço e sem trabalho, na verdade – a 

compreender-nos e apreciar-nos mutuamente, bastou que cada qual depusesse tacitamente velhos e 

infundados preconceitos para que espontaneamente nos déssemos as mãos. Pouco nos dividia; pouco 

foi necessário para nos ajuntar; com um par de rails assentes sobre a primeira fronteira que de comum 

acordo fizemos moralmente desaparecer, estabeleceu-se o princípio das nossas novas relações. Hoje 

vemos que não foi inútil o primeiro passo dado; em tão poucos anos não podia dar-se resultado maior, 

e d`esse resultado nenhum de nós se queixa.” (Brunswick 1888: citado por León Romero 2007:66, 

grafia modernizada) 

Este ponto decorre eventualmente do facto de a língua espanhola ter deixado de ser uma língua 

de opção para estudo, junto dos portugueses (ou nunca o ter sido verdadeiramente). É um pouco a 

lei da oferta e da procura que está aqui em jogo. Não havendo um interesse pela aprendizagem da 

língua espanhola, sobretudo nos ensinos básico e secundário, porque é neste nível de ensino que 

se justificam os manuais e materiais didácticos, as editoras não investem na produção e edição de 

manuais e materiais didácticos e pedagógicos. 

Assim, Rogelio Romeo, relativamente a esta matéria conclui o seguinte:  

“En efecto, frente a la producción editorial relativa a la enseñanza de otras lenguas en Portugal, los 

materiales gramaticales y lexicográficos que podrían ayudar al aprendizaje del español en tierras lusas 

son, durante los siglos XVII y XVIII, manifiestamente escasos.”(León Romero 2007: 59)  

O autor refere-se ao facto de este cenário ser ainda mais preocupante no contexto espanhol para 

concluir que “(…) tanto para portugueses como para españoles resultaba innecesario aprender la 

lengua del vecino, (lo) que implicó que muy tardíamente se publicasen materiales de enseñanza 

del español en Portugal o del portugués en España. (León Romero 2007:59) 

Um manual ideal deveria ser idealizado  especificamente para alunos portugueses e não para 

todos os alunos estrangeiros que queiram aprender a língua espanhola, já que há diferenças 

substanciais se o discente tiver como língua materna é o português, ou o francês, por exemplo. 

Por outro lado, o manual deveria conter exercícios e promover actividades concretas que 

acautelassem problemas de interferências linguísticas em caso de línguas tão semelhantes. Seria 

fundamental pensar em recursos dirigidos às áreas de risco, às áreas mais afectadas ou 

potencialmente afectadas, mais permeáveis à confusão, expondo sistematicamente, e com 

diversidade, os alunos aos dois modelos. 
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Face a este panorama, competirá ao docente, mais uma vez, potenciar as aprendizagens visadas 

nos manuais com materiais complementares, com trabalho árduo de pesquisas, com idas a 

Espanha em busca de materiais, de textos e de propostas de trabalho. E não podemos olvidar, uma 

vez mais, que o professor é um profissional e que deverá aperfeiçoar a sua actividade através da 

formação contínua. 

 

1.3.1- UM OLHAR CRÍTICO SOBRE OS MANUAIS ADOPTADOS 

Os manuais da Porto Editora adoptados na escola onde me encontro a leccionar para o 7º, 8º e 9º 

ano de escolaridade são sobejamente conhecidos dos docentes da língua espanhola e dos 

estudantes das didácticas, dada a sua deficiente metodologia e informação e duvidosa qualidade: 

não explicitam os diferentes conteúdos de forma organizada e sistemática; não apresentam 

exercícios recorrentes sobre os conteúdos gramaticais que vão sendo alvo de estudo; não 

apresenta textos adequados, nem actividades de interpretação dos mesmos, consentâneas com o 

nível da língua que se pretende que os alunos atinjam. Em suma, parecem não ter sido delineados 

objectivos claros, aquando da elaboração dos manuais e não existiu uma preocupação com o rigor 

e exigência do ensino da língua. Assim, à falta de profissionais qualificados, de que já falámos, 

junta-se a inexistência de materiais adequados, o que leva inevitavelmente a uma 

formação/aprendizagem deficiente. Acresce ainda que estes manuais são feitos em Portugal e, 

por esse motivo, deveriam ter em linha de conta os problemas de interferência de uma língua na 

outra, sobretudo da interferência da língua portuguesa na língua espanhola. Já no 10º ano, nível 

IV, o manual adoptado é o Español Lengua viva, da editora Santillana, Universidade de Salamanca, 

elaborado em Espanha e, portanto, destinado a todos os alunos estrangeiros que estudam a língua 

espanhola. Uma vez que seria interessante fazer uma análise comparativa entre dois manuais 

diferentes, para o mesmo nível de ensino, decidi fazê-lo com os manuais citados para o nível II, 8º 

ano, dado que parto do pressuposto que é ainda nos níveis iniciais da língua que se podem 

trabalhar alguns aspectos chave a nível linguístico, como forma de prevenir erros fossilizados 

futuros. Contudo, esta análise comparativa fica desde logo inviabilizada, tendo em conta o fio 

condutor deste trabalho e que eu também queria imprimir a esta comparação, dado que um dos 

manuais é feito especificamente para alunos portugueses e o outro não. Pese embora este facto, o 

manual da editora Santillana, apresenta maior variedade de exercícios; é mais completo ao nível 

de vocabulário, de actividades e propostas de trabalho. A este manual recorro frequentes vezes 

em busca de materiais e propostas de abordagem para a preparação de aulas. 
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O manual está estruturalmente dividido em 12 unidades temáticas. Cada uma destas unidades está 

subordinada a um tema, por exemplo a unidade 1, intitula-se “Español, cuánto te quiero!” e a 

unidade 2 “Adiós portuñol”. Começo por identificar logo as duas primeiras unidades, dado que 

podem muito bem ilustrar aquilo que pretendo demonstrar neste capítulo, relativamente a um 

manual elaborado em Portugal e àquelas que considero serem algumas lacunas importantes. 

Assim, o nível II abre o manual com uma sopa de letras, onde se podem encontrar alguns 

adjectivos que caracterizam os espanhóis. A essa sopa de letras estão associadas algumas imagens 

e, depois, umas palavras cruzadas, para completar com a ajuda de pequenas definições. Para 

terminar esta parte (2 páginas, 8 e 9) relativa à pragmática/vocabulário, intitulada no índice do 

manual como: “España – aspectos culturales y civilizacionales: características. Motivaciones para 

estudiar la lengua”, aparece um pequeno exercício para fazer correspondências entre algumas 

expressões idiomáticas relacionadas com os touros e o seu significado. Ora, os aspectos culturais e 

civilizacionais que a denominação constante do índice propõe é, efectivamente, escassa. A este 

nível haveria que colocar um texto sobre o assunto, com algumas perspectivas interculturais, 

propostas de reflexão, etc. Também as expressões idiomáticas teriam que ser exploradas, até por 

comparação com o português (numa perspectiva comparativa) e fazer algum exercício de 

produção interessante que levasse os alunos a memorizar ou reter alguma das expressões mais 

emblemáticas da cultura e hábitos espanhóis. Proporia também, na mesma linha, que se partisse 

para a exploração da expressão “forman parte” (utilizada na questão 2 colocada, com o objectivo 

de relacionar expressões e significados) equivalente à expressão portuguesa “fazem parte”. A duas 

páginas, visivelmente redutoras, se resumem as estratégias de motivação para a língua e cultura 

espanholas. Seguidamente, aparecem os aspectos linguísticos, onde surge uma revisão do presente 

do indicativo de verbos regulares e irregulares, seguida de alguns exercícios lacunares, para 

preencher espaços. Este é um dos conteúdos-problema existente na produção da língua espanhola 

por alunos portugueses. Desta forma, parecia-me muito pertinente e ajustada uma tabela com as 

diferenças entre as duas línguas e exercícios direccionados para algumas pessoas verbais, alvo 

sistemático de erros de portuñol. São dedicadas também duas páginas (10 e 11) ao preenchimento 

de espaços, por parte dos alunos, de espaços lacunares com verbos no presente do indicativo, sem 

existir em nenhum momento, uma sistematização do assunto. De seguida, aparece uma revisão 

dos artigos definidos, outro dos grandes problemas de interferência linguística das duas línguas, 

tal como exemplifico nos erros que descrevo em baixo. Assim, o tema aparece sem estar incluído 

num quadro esclarecedor, do masculino/feminino; singular/plural, com exemplos, nomeadamente 

dos erros que costumam ocorrer na utilização indevida do neutro «lo» em vez de «el», tal como se 

pode observar: 
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1- Exemplo de exposição e tratamento de um conteúdo gramatical problemático para os 

alunos. Porto Editora. 8ºano. 
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2- Exemplo de “sistematização” de um conteúdo muito importante, por contraste com a 

língua portuguesa. 

 

 

O assunto surge apenas referido e, mais uma vez apenas com exercícios lacunares. No subcapítulo 

dedicado a textos, aparece então um exercício para realizar em pares sobre as motivações 

subjacentes ao estudo de uma língua estrangeira. Num segundo exercício a respeito, apresentam-

se algumas sugestões sobre aquilo que eventualmente pode atrair os alunos a gostar de Espanha. É 

interessante verificar que, entre as opções dadas, surja a facilidade do idioma e a proximidade 

geográfica. Dois motivos que os alunos, efectivamente, apontam como motivos para terem feito 

esta opção. Depois de um exercício de compreensão oral de uma conversa entre duas pessoas, 

aparece um texto sobre a utilidade de aprender a língua espanhola, seguido de um questionário 

interpretativo do texto. Uma vez que o texto aborda um fenómeno idêntico ao portuñol, que é o 

espanglish, faria todo o sentido fazer uma abordagem a alguns erros comuns entre os alunos 
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portugueses que estudam espanhol. No entanto, o primeiro capítulo fica por aqui. Não há 

organização de conteúdos, nem sistematização dos mesmos. 

O capítulo 2, pese embora se intitule “Adiós portuñol” não explora o tema com o devido rigor e 

organização, até visual. Refere a questão dos falsos amigos, mas sem um contexto de suporte ao 

vocabulário dado, onde os alunos descobrem os diferentes significados, com a ajuda do professor, 

mas sem mais nenhuma informação. Aborda a questão do género e das diferenças entre as duas 

línguas, mas sem lhe atribuir a devida importância, nem ao nível da mancha gráfica. 

Passa para a regência preposicional, com exemplos de uso de cinco preposições em espanhol, mas 

sem explorar bem nenhuma delas. Nestas preposições encontra-se, por exemplo, a preposição «a» 

utilizada na língua espanhola no complemento directo de pessoa, mas em nenhum momento se 

explica o seu uso aos alunos. Ou seja, os conteúdos são introduzidos sempre de forma muito 

aligeirada, sem pormenor, sem contextos de uso, sem exercícios coerentes e sem sistematização. 

Um dos aspectos a apontar aos manuais da Porto Editora, em geral, é a excessiva, e quase 

desmotivadora, preocupação com a flexão verbal, como se a língua espanhola fosse 

obsessivamente irregularidade verbal. Todos os capítulos dedicam alguma atenção aos verbos, sem 

existir, todavia, regra geral, uma grande preocupação com a explicitação dos usos e com a 

sugestão de exercícios adequados à prática e ao confronto com algumas dúvidas que apenas 

surgem no momento dedicado ao treino.  

Ficando por esta abordagem tão redutora, poderiam os alunos compreender e aplicar em novas 

situações este conteúdo? O que espera um professor do manual adoptado? Que esteja adequado ao 

programa e ao nível etário dos alunos e da aprendizagem da língua, que possua uma 

multiplicidade e variedade de textos, com exercícios de exploração dos mesmos, que incluam não 

só a interpretação, como também o alargamento de vocabulário, o treino de competências de 

oralidade e escrita, exercícios pertinentes ao nível gramatical, entre outros aspectos. Contudo, o 

que nos aparece nos manuais da Porto Editora é, por regra, exercícios de Verdadeiro e Falso…. 

Também a diversidade de exercícios e actividades, bem como o material didáctico de apoio áudio 

e vídeo podem revelar-se fundamentais para um profícuo estudo da língua espanhola, neste caso 

concreto. 
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2- ERROS FOSSILIZADOS 

“Antes conselho mudar do que no erro ficar” 

 

Antes de mais o vocábulo «erro», já por diversas vezes utilizado ao longo deste trabalho merece 

mais uma breve alusão. O que é um erro? Curiosamente, Ana Isabel Picado convida-nos, no artigo 

citado, a fazer uma reflexão acerca da semântica do lexema, chamando a atenção para o facto de 

ter tido esta questão, ao longo da história, diferentes respostas. Sem dúvida que o erro é uma 

transgressão, um desvio, o uso incorrecto de uma norma linguística, pragmática, cultural, entre 

outras. Tal como já foi referido em cima, existe uma relação entre a aquisição de uma língua e o 

erro e, se conhecermos a forma como se aprende uma língua, melhor podemos conhecer e 

compreender a ocorrência de alguns erros. Assim, o erro pode ser entendido como mecanismo 

necessário para que se produza o processo de aprendizagem. (Blanco Picado s/d: 2) 

O termo fossilizado, elegido para intitular este capítulo não é original, nem fortuito. Pretende 

fazer entender a gravidade, antiguidade e até enraizamento de tais realizações linguísticas entre 

os alunos e outros falantes do espanhol. Um estudo sistemático de tais produções daria matéria 

para um excelente trabalho de linguística comparada (se é que assim se pode chamar), onde fosse 

possível descortinar a origem, motivação e “justificação” para tais ocorrências. Os erros 

recorrentes são em número muito elevado e tanto se encontram na morfologia, na sintaxe, como 

inevitavelmente na fonética ou fonologia. Daí que qualquer proposta, ou tentativa de resolução 

deste problema, passe sempre por um treino sistemático destas áreas da linguística. Ana Isabel 

Picado chama a atenção para o facto de algumas produções incorrectas serem próprias das 

primeiras aproximações da língua e que, numa fase seguinte, tendem a desaparecer. Contudo, a 

autora reconhece que há erros que são de muito difícil correcção, ou auto-correcção, e persistem 

no tempo. Esses representarão os erros fossilizados. A fossilização aparece descrita pela autora 

como sendo 

la tendencia que manifiestan ciertos errores que pasan de un estadio a otro de la interlengua o 

reaparecen cuando ya se creían erradicados.  (Blanco Picado s/d: 8) 

A mesma autora, numa tentativa de dar pistas para a correcção dos erros, aconselha os docentes a 

dar suficiente autonomia aos alunos, para que estes levem a cabo actividades de autocorrecção e 

auto-avaliação. Poderá ser o aluno a elaborar uma lista de erros que comete com mais frequência. 

Poderá ser feito um exercício de intercâmbio de textos entre alunos que se corrigem entre si. 

Também sugere que, por exemplo em exposições orais ou leitura, se possam encarregar alguns 

alunos de desempenhar o papel de “polícia caçador de erros” e ir anotando todo o tipo de erros 

que lhes pareça estranho ou de uso incorrecto. Todavia, chama Isabel Picado a atenção para o 

facto de não poder o docente perder de vista o lado do reforço positivo e, desta maneira, elogiar 

e anotar as boas correcções.  
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Todo este caminho deve ser percorrido pelos docentes, tendo sempre presente que o erro faz 

parte do processo de aprendizagem e que o deve tratar com especial cuidado de forma a que o 

aluno vá, progressivamente, apreendendo as estruturas e regras da segunda língua, sem permitir 

que a sua língua materna interfira, com regularidade, na sua aquisição. 

É curioso atentar nos objectivos traçados por um grupo de docentes (tanto de português em 

Espanha, como de espanhol, em Portugal) num artigo já citado, de Daniela Braga eta lii, ao 

delinearem propostas para o ensino das duas línguas, em contexto de línguas estrangeiras: O 

primeiro, refere-se à aquisição de uma competência linguística e comunicativa básica (a 

competência comunicativa está na ordem do dia das preocupações dos investigadores e 

promotores do ensino das línguas estrangeiras…), depois três dos que se lhe seguem versam o 

seguinte: 

- Conozcan e identifiquen los rasgos distintivos del portugués y del español; 

- Detecten  y eviten las principales interferencias entre español y portugués; 

- Adquieran conocimientos sobre pragmática del portugués frente a la del español;(…) (Braga eta lii 

2007:19) 

 

Aparece depois, no campo dos resultados esperados da aprendizagem, que se pretende que se use 

a língua de forma a que as principais diferenças entre o Espanhol e o português não impeçam a 

comunicação básica. Mesmo questionando o conceito de “básica”, interessa sublinhar a 

importância da separação entre as duas línguas. Neste trabalho, também pelas suas características 

e índole, não se pretende ir tão longe quanto o tema merece, adiantam-se, apenas, algumas 

ideias e até sugestões de abordagem e reflexão. 

Num regresso um pouco extemporâneo, mas nunca despropositado, a Piaget ou Bruner, que tanto 

reflectiram, estudaram e escreveram sobre educação e a(s) psicologia(s) da educação, deparamo-

nos com algumas implicações pedagógicas decorrentes das suas teorizações e que, ainda hoje, 

volvidos tantos anos, fazem algum sentido, também no contexto que aqui se pretende tratar. 

Assim, chamam a atenção para a necessidade de sequencializar a informação; de dar aos alunos a 

oportunidade de alcançar uma clareza perceptiva no sentido de salientar as características mais 

relacionadas com os estímulos, através dos audiovisuais e da música; da salvaguarda do ritmo de 

aprendizagem de cada aluno, no sentido de dar conta de uma suposta auto-regulação da 

aprendizagem, alertando para a necessidade e o interesse de proporcionar aos alunos propostas de 

trabalho diferentes de acordo com o seu estádio de aprendizagem. E, vindo também um pouco ao 

encontro do tema aqui abordado, referem a importância de trabalhar os erros dos alunos, 

sublinhando que os erros podem ser uma excelente oportunidade para o professor conhecer o 

momento exacto onde o processo de aprendizagem parou.  

Assim, urge realizar uma avaliação diagnóstica, de forma a identificar as áreas mais afectadas de 

interferência da sua língua materna nas produções da língua segunda que estão a aprender e 
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proceder ao seu combate, por meio de fichas de exercícios de reforço das áreas mais afectadas, 

guiões de trabalho, onde possam ser trabalhadas estruturas simples da língua (como é o caso da 

utilização indevida do neutro “lo”); reforçar o processo de aprendizagem, através de exercícios 

dirigidos às áreas de risco detectadas, entre outras. 

É importante que os alunos se sirvam dos seus erros e inadequações para descobrir as diferenças 

entre as duas línguas. Daí que quadros comparativos entre as duas possam ser de grande utilidade 

também para os alunos. Este tipo de trabalho pode representar, também no âmbito da língua 

portuguesa, um avanço em termos de reflexão e maturidade linguística. Aliás, alguns objectivos 

de aprendizagem da língua espanhola são válidos também no âmbito da língua portuguesa e um 

trabalho comparativo pode ter sempre algum interesse. 

 

2.1- LISTAGEM DE ERROS DE PORTUÑOL FREQUENTES 

“Encobrir o erro é errar outra vez” 

Esta listagem que se segue foi recolhida no presente ano lectivo em trabalhos e testes, quer em 

suporte informático, quer em suporte papel, nos diferentes níveis de aprendizagem da língua. A 

sua inclusão neste trabalho/reflexão relaciona-se com a sua sistematicidade e também com a sua 

gravidade, dada a dificuldade dos alunos em ultrapassá-los, mesmo depois de variadas correcções. 

Ao nível da flexão verbal multiplicam-se as ocorrências: 

1- - Verbo Haber 

O uso do verbo haber é fecundo em incorrecções. A confusão com a língua portuguesa estabelece-

se no momento em que o deviam usar como auxiliar, mas usam o verbo ter. Exemplo em vez de 

«habia hablado» escrevem «tenía hablado». 

 

2- - Verbos como Querer (quier)/Tener (tien) – Presente do Indicativo 

A terceira pessoa do singular de verbos como querer tener é alvo de inúmeros erros, por 
semelhança com a língua portuguesa. Em vez de escrever quiere, escrevem quier e em lugar de 

tiene escrevem tien. Depois surgem também ocorrências como «tiemos». 

QUERER (Português) QUERER  

(Español) 

TER 

(Português) 

TENER 

Quero Quiero Tenho Tengo 

Queres Quieres Tens Tienes 

Quer Quiere Tem Tiene 

Queremos Queremos Temos Tenemos 

Queréis Queréis Tendes Tenéis 

Querem Quieren Têm Tienen 
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3- Gerúndio 

Em alguns verbos, sobretudo naqueles que, tendo algumas semelhanças fonéticas nas duas línguas, 

existe a tendência de dar uma entoação à espanhola, com a utilização do grupo vocálico –ie, mas 

com a raíz do verbo em português, tal como se pode ver no exemplo seguinte: 

Português Espanhol Portuñol 

Tendo Teniendo Tiendo 

 

4- Verbos como Ser/Poseer  

O verbo ser é um dos verbos mais afectados ao nível de erros de “portuñol” pela sua semelhança 

com o português (o infinitivo é igual, 2ª e 3ª pessoas do plural são iguais, no presente do 

indicativo), mas também pelas suas especificidades e diferenças. A confusão entre a 2ª e a 3ª 

pessoas do singular é um fenómeno recorrente. «Es» é em português a 2ª pessoa, mas em espanhol 

é a 3ª. Assim é recorrente usar «es» como a 2ª pessoa, à portuguesa. Também a forma «eres» da 

2ª pessoa do singular lhes parece estranha, dada, eventualmente, a proximidade sonora com o 

imperfeito da língua portuguesa. Assim, é muito difícil também usar correctamente esta forma. 

SER  

(Português) 

SER  

(Español) 

POSSUIR 

(Português) 

POSEER 

Sou Soy Possuo Poseo 

És Eres Possuis Posees 

É Es Possui Posee 

Somos Somos Possuímos Poseemos 

Sois Sois Possuís Poseéis 

São Son Possuem Poseen 

 

5- As estruturas verbais com regências preposicionais específicas em cada língua são das mais 

afectadas. 

A tendência é fazer uma colagem directa do português para o espanhol, traduzindo à letra cada 

vocábulo e cada estrutura do português. Ana Isabel Picado diz-nos que, mesmo depois de 

aprenderem uma estrutura e de a aplicarem correctamente em exercícios gramaticais que se lhes 

apresente, os alunos continuam, nas suas produções espontâneas, a utilizá-la mal. Há um tempo 

necessário à sistematização e enquanto isso não acontecer, passa-se invariavelmente por 

diferentes fases e reajustes até o aluno se situar. (Blanco Picado s/d:10) 
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PORTUGUÊS 

 

ESPAÑHOL PORTUÑOL 

 

Estou a comer 

- Estar+ Gerundio 

(Estoy comiendo) 

 

 

Estoy a comer 

Vou comer Ir+ a+ Infinitivo 

 

Voy comer 

Uso do auxiliar Ter 

(Terás trabalhado) 

Têm sido 

estudados 

    

 

Uso del auxiliar Haber 

(Habrás trabajado) 

Han sido estudiados 

Uso de Ter en vez de Haber 

(Tendrás/Terás trabajado) 

Têm sido estudiados 

 

Ir pedindo Seguir pidiendo Ir pedindo 

Continua a ser Sigue siendo Continua a ser 

Gostar de C. Indirecto+Gustar+Sujeito Gusto de… 

 

6- Palavras com fonética semelhante 

A questão da fonética é relativamente fácil de explicar. É normal que haja confusão no momento 

da produção, dadas as semelhanças entre as duas palavras nas duas línguas. 

PORTUGUÊS 

 

ESPAÑOL Portuñol 

Curto Corto Curto 

Erro Error Erro 

Outra Otra Outra 

Isso Eso Isso 

Mais Más Mais 

Coisa Cosa Coisa 

Quantidade Cantidad Quantidad 

Perigo Peligro Perigo 

Riscos Riesgos Riscos 

Dano/ Daño Danho/daño 

Doces Dulces Doces 

Medicamentos Medicinas Medicamientos 

Alimentares Alimenticios Alimentares  

…   
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7- Palavras com fonética, grafia e outros traços semelhantes, alvo de erros de interferência 

de uma língua na outra. 

PORTUGUÊS ESPAÑOL PORTUÑOL 

Nada Nada Nadia  

Ainda Aún/Todavía Ainda 

Também não Tampoco También no 

Vontade Voluntad Vontad 

Ilha Isla Ilha 

Isolado Aislado Asolado  

Isoladamente Aisladamente Asoladamiente  

*Possível Posible Posivel 

Possivelmente Posiblemente Possivelmiente 

**Emocionais Emocionales Emocionais 

Até Hasta Até  

Ninguém Nadie Nada 

*Grande parte das palavras terminadas em – vel, por norma em espanhol terminam em – ble 

(agradável - agradable; estimável - estimable ). 

** Grande parte das palavras terminadas em – ais, por norma, em espanhol, terminam em – ales 

(comportamentais - comportamentales) 

8- Uso dos dois –ss e – ç, por semelhança com o português. Na língua espanhola não existem 

estas grafias. Ex.: necessário (necesario) 

 

9- Palavras com género diferente nas duas línguas, semelhantes na grafia e na fonética, alvo 

de erro porque são usadas, por norma, com o género que apresentam na língua 

portuguesa, tal como se pode ver nos exemplos que se seguem: 

 

PORTUGUÊS ESPAÑOL Portuñol 

A viagem El viaje* La viaje 

A árvore El árbol La árbol 

A garagem El garaje* La garaje 

*Em geral, as palavras que em português terminam em –agem, em espanhol terminam em -aje. 

 

 

 

 



 

 31 

10- Preposições 

Num artigo já citado sobre as interferências linguísticas de uma língua II sobre a língua I, o 

autor diz-nos sobre as preposições: 

 “Las preposiciones son muy difíciles de aprender en todas las lenguas, raras veces se 

encuentra coincidencia entre las de una lengua y otra. Muchas veces en caso de 

desconocimiento los alumnos de español recurren a la traducción de la preposición que 

usarían en la lengua materna en un contexto similar.” (Loffler s/d:) 

Perante/frente; com//con 

11- Léxico: palavras completamente diferentes, utilizadas para o mesmo referente. É 

frequente a utilização da palavra portuguesa, dado que a coincidência lexical entre as 

duas línguas é muito frequente. 

Português Espanhol 

Mas Pero 

E (conjunção copulativa) Y 

Jornal  Periódico 

Rapazes Chicos  

Bola Pelota/Balón  

Doença Enfermedad 

 

12- Apócope 

Português Espanhol Portuñol 

Muito pouca Muy poca Mucha pouca * 

   

*Este erro de fazer o advérbio “muito” concordar com o adjectivo também é um erro frequente, 

por parte dos alunos, na língua portuguesa. Reflexo de um deficiente domínio da mesma. 
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13- Uso do Infinitivo pessoal, inexistente na gramática espanhola. É habitual encontrar 

traduções literais de uma língua para a outra, os chamados “calcos”, em espanhol: 

PORTUGUÊS 

 

ESPAÑOL 

Estou aqui para me ajudares Estoy aqui para que me ayudes 

Se tu não vieres Si tú no vuelves 

De serem De ser 

 

14- Género Neutro «Lo» – confusão com o artigo definido masculino/singular 

Este é um dos casos de frequente ocorrência. A confusão acontece devido à semelhança com o 

português. Acresce que as formas –los (os); -la (a); las (as) são efectivamente semelhantes nas 

duas línguas. A excepção, mal compreendida, é de facto o –el. A forma –lo é neutra, por esse 

motivo nunca se usa antes de um substantivo masculino singular. 

 

Singular Masculino 

 

EL 

(El coche) 

 

Femenino 

 

 

LA 

Singular Masculino 

 

O 

(O carro) 

Feminino 

 

A 

Plural  

LOS 

(Los coches) 

 

 

LAS 

Plural  

OS 

(Os carros) 

 

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS- Español 

 

ARTIGOS- Português 

 

Portuñol: Lo coche 
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15- Contracções 

O espanhol possui apenas duas contracções, porém obrigatórias: a preposição a com o artigo el > 

al: Vamos al teatro. Llegaron temprano al pueblo. A outra contracção é a da preposição de com o 

artigo el > del: Viene del cine. Llegamos del congreso. O português possui grande quantidade de 

contracções, não sendo porém obrigatório seu uso. 

Português Espanhol Portuñol 

Do que Del que De lo que/do que 

Do Del Do 

Ao Al A lo 

Pelo menos Por lo menos Pelo menos 

Ao longo A lo largo Ao longo 

À A la  Á* 

*Erro frequente também na língua portuguesa, de colocação do acento grave 

 

16- Falsos Amigos (palavras que existem nas duas línguas, mas com significados diferentes) 

Português    

 

Espanhol 

Polvo Pó 

Salsa Molho 

Oficina Escritório 

Talher Oficina  

Assinatura Disciplina 

 

Estes são apenas alguns exemplos que ilustram alguns dos erros de interferência de uma língua na 

outra (l2). Há muitos mais e variados, contudo é nossa intenção apenas fornecer uma amostragem 

daquilo que se denomina, muitas vezes, por portuñol e das suas consequências no processo de 

aquisição de uma língua estrangeira. 
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2.2- ERROS DE PORTUÑOL CONTEXTUALIZADOS 

Os exemplos de textos produzidos pelos alunos, que em baixo se apresentam, não exemplificam 

exaustivamente as ocorrências de erros frequentes de portuñol, representam apenas alguns 

exemplos de erros e más construções, recolhidos para ilustrar este trabalho. 

Apresento um exemplo de um trabalho que me foi enviado em powerpoint, subordinado ao tema 

“Anorexia”, onde foram assinalados com diferentes cores muitos dos erros descritos 

anteriormente. 

Trata-se de uma aluna de 9º ano, onde se encontram alguns dos alunos com maiores dificuldades e 

lacunas muito, muito graves, de muito difícil superação, tal como se pode observar. 

Os trabalhos que se seguem apresentam sinais de correcção ou chamadas de atenção para erros, 

sobretudo de interferência nociva do português e que na sua maioria estão descritos também nos 

capítulos anteriores. 
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2.3- COMPETÊNCIAS A TRABALHAR 

Inevitavelmente, neste trabalho, vai dar-se maior relevo à competência escrita, à “gramática”, 

dado que é na escrita de frases ou de textos mais complexos, que nos damos conta desses erros 

fossilizados, embora eles coexistam na oralidade. Todavia, ao nível desta última competência, 

continua a existir maior tolerância, à semelhança do que também acontece com outras línguas 

estrangeiras e, inclusivamente, com a própria língua materna.  

Contudo, pretende dar-se também alguma atenção à leitura, dado que, ao longo destes meses, se 

foi observando um fenómeno muito interessante, também relacionado com as semelhanças entre 

as duas línguas: os alunos não lêem nos textos espanhóis o que lá está efectivamente escrito, mas 

o mais parecido que podem com o português; lêem o que a sua memória da língua materna 

reconhece e não o que realmente está escrito. Assim, também a leitura deverá ser exercitada das 

mais variadas formas, tais como memorização de pequenos textos, gravações, com auto e hetero 

correcções e avaliações, entre outras. 

 O trabalho que se deve levar a cabo pelos professores de espanhol só conseguirá alcançar sucesso 

se ele for persistente, reincidente e muito prático. Esta ideia esbarra inevitavelmente no 

cumprimento de programas e nos manuais, que somam assuntos e temas e não os abordam com 

profundidade e, arriscaria mesmo dizer, com seriedade….)  
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2.4- PROPOSTAS DE ABORDAGEM DO «ERRO» 

Antes de mais aconselha-se como estratégia regular o trabalho cooperativo (um aluno fraco com 

um aluno forte), o trabalho em pares e o trabalho em grupo para correcção e heterocorrecção e 

reescrita de textos. Cada actividade deve sempre ajustar-se às características do grupo e da 

turma. Nem todas as actividades são indicadas para trabalhar com todas as turmas. 

Todos os exercícios devem ser dirigidos às áreas de risco, mais afectadas, mais permeáveis à 

confusão, no contexto aqui explorado. 

Como exemplos de actividades, propomos a divisão da turma em grupos, de forma a estimular a 

competição saudável, onde se analisarão reciprocamente. Podem usar-se uma espécie de cartões 

vermelhos, onde cada “equipa” os levanta quando ouvir algo estranho, ou seja, errado,  dando a 

possibilidade aos outros de rectificar ou corrigir os maus usos da língua. 

A gravação oral de algumas produções e a respectiva audição, também pode ser um bom método 

para detectar erros e tentar corrigi-los e ultrapassá-los. 

Organizar famílias de palavras, quadros com palavras idênticas nas duas línguas. 

Estabelecer relações de significado entre as palavras: sinonímia e antonímia. 
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II – PRÁTICA PEDAGÓGICA 

1- A ESCOLA – ENQUADRAMENTO 

1.1- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO  

O Agrupamento de Escolas de Sátão abarca todas as escolas do concelho de Sátão e foi criado por 

despacho de Sua Exª. o Secretário de Estado da Educação, de 14 de junho de 2010, e resulta da 

agregação imposta pela tutela das Unidades de Gestão: o Agrupamento de Escolas Ferreira Lapa, 

Sátão; o Agrupamento de Escolas de Ferreira de Aves, Sátão e a Escola Secundária Frei Rosa 

Viterbo, Sátão. 

A sede do Agrupamento situa-se na Vila de Sátão, que dista cerca de 20 Km da capital do distrito – 

Viseu. A sede do novo Agrupamento de Escolas é a Escola Secundária Frei Rosa Viterbo, Sátão. O 

Agrupamento de Escolas de Sátão inclui todos os jardins de infância, Escolas de ensino do 1º, 2º e 

3º ciclos e secundário do concelho de Sátão. 

O Agrupamento de Escolas de Sátão é composto presentemente por todas as escolas do concelho 

de Sátão. As escolas com maiores dimensões são a Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, a 

Escola Básica Ferreira Lapa e ainda a Escola Secundária Frei Rosa Viterbo. 

A população escolar é constituída por: 

Nível de Ensino Número de Alunos Número de Professores 

Pré - escolar 282 25 

1º Ciclo 454 35 

2º Ciclo 272 42 

3º Ciclo 442  

125 CEF 10 

Secundário 345 

Total 1805 227 (36 são contratados) 

1 Psicóloga 

88 Assistentes Operacionais 

24 ssistentes Técnicos 

 

Além do Jardim de Infância e das turmas do 1º Ciclo da Escola Básica Integrada de Ferreira de 

Aves, o concelho do Sátão engloba os seguintes Jardins de Infância: Abrunhosa, Aldeia Nova, 

Avelal, Casal de Cima, Castelo, Contige, Cruz, Ladário, Lages, Mioma, Pedrosas, Rãs, Torre e Vila 

Boa, e ainda cinco salas na EB1 de Sátão, num total de 256 alunos. Relativamente ao 1º Ciclo 

existe a EB1 de Sátão e ainda as escolas do: Avelal, Casal de Cima, Rãs, Abrunhosa, Vila Boa e 

Torre, num total de 381 alunos. Relativamente às escolas de maiores dimensões acima referidas, 

será feita uma breve análise de cada uma delas. 
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1.2- LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Mapa 1 - Concelho de Sátão  Mapa 2 – Agrupamento de Escolas de Sátão 
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1.3- ESCOLA SEDE ESCOLA SECUNDÁRIA FREI RISA VITERBO - SÁTÃO 

 

1.3.1- Caracterização da Escola 

A escola é constituída por 4 edifícios. O primeiro inclui, no primeiro piso, a Direcção e parte dos 

Serviços Administrativo (pessoal administrativo que não está em contacto com o público). No rés-

do-chão encontram-se os Serviços Administrativos, o Refeitório, o Polivalente/Sala de convívio e o 

Bar dos alunos. O bloco 2 é composto por vinte e quatro salas de aula que incluem os laboratórios 

de Biologia, Física e química. 

No bloco 3, para além das salas de aula, contempla as salas específicas de Educação Visual, 

Educação Tecnológica, Curso Profissional de Restauração, a sala de Professores e a sala Multiusos, 

aberta a toda a comunidade escolar. 

O bloco 4, é composto pela biblioteca, um anfiteatro, um laboratório multidisciplinar, algumas 

salas de estudo e gabinetes de trabalho. 

Entre o primeiro e os restantes blocos, localiza-se um pequeno edifício onde se situa a sala dos 

funcionários, o PBX e a Papelaria. 

A escola ainda tem um Pavilhão Gimnodesportivo. Para colmatar a escassez de espaço para 

actividades lectivas foi implementado (antes da construção do pavilhão 4) um Anexo Pré-fabricado 

com três salas (actualmente não têm qualquer função estando prevista a sua remoção). A envolver 

toda escola existem Campos de Jogos e um amplo Recinto Arborizado.  

No interior dos pavilhões o acesso às salas é feito por escadas, não prevendo situações de 

incapacidade física, à excepção do bloco 4 (recentemente construído) que já dispõe de 

elevadores. A Escola foi inaugurada em 2 de Dezembro de 1982, chamando-se Escola Secundária 

de Sátão. A sua abertura veio permitir o prosseguimento de estudos no ensino oficial aos alunos 

que terminavam o Ensino preparatório na então Escola Preparatória de Ferreira Lapa. Até esta 

altura, apenas um colégio (a funcionar em condições precárias) permitia o ensino até ao 9ºano. 
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A partir de 26 de Dezembro de 1999, após referendo na escola e por despacho SEAE nº 25683/99 

de 26 de Novembro, publicado no DR, 2ª Série, passou a designar-se Escola Secundária com 3º ciclo 

Frei Rosa Viterbo, em homenagem a Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, pessoa ligada às letras, 

autor de “O Elucidário”, entre outras obras e que foi frade no Convento da Fraga, Concelho de 

Sátão, onde está sepultado. 

Actualmente, a Escola serve uma população escolar de 579 alunos (234 do 3º ciclo do ensino básico 

e 345 do ensino secundário). 

Em termos de oferta educativa, a escola oferece, no ensino secundário, cursos Científico-

Humanísticos, na área das Ciências e Tecnologias, Línguas e Humanidades e Ciências 

Socioeconómicas. Oferece ainda o Curso Tecnológicos de Desporto (último ano), Cursos 

Profissionais de Animadores Sociocultural, de Energias Renováveis e de Restauração, e ainda o 

Curso Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. 

No 3º Ciclo, como já foi referido existe um total de 234 alunos sendo, quatro turmas do 7º Ano (74 

alunos); quatro turmas do 8º Ano (86 alunos) e três turmas do 9º Ano (74 alunos). 

No Secundário, num total de 345 alunos sendo, no que refere ao 10ª Ano com três turmas de 

Ciências e Tecnologias (59 alunos); uma turma de Línguas e Humanidades (23 alunos); uma turma 

do Curso Profissional de Animadores Sócio – Cultural (20 alunos) e uma turma do Curso Profissional 

de Energias Renováveis (19 alunos). No 11º Ano, existem três turmas de Ciências e Tecnologias (64 

alunos); uma turma de Sócio – Económicas (9 alunos); uma turma do Curso Profissional de 

Restauração (19 alunos) e uma turma de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos (20 alunos). Finalmente em relação ao 12º Ano, existem duas turmas de Ciências e 

Tecnologias (54 alunos); uma turma de Sócio – Económicas (9 alunos); uma turma de Línguas e 

Humanidades (20 alunos); uma turma do Curso Profissional de Restauração (17 alunos) e uma 

turma do Curso Técnico de Desporto (12 alunos). 

1.3.2- O Patrono 

Joaquim de Santa Rosa de Viterbo nasceu no distrito da Guarda, em 13 de Maio de 17744. 

Aprendeu latim e entrou para a Ordem Regular Franciscana, onde se dedicou às investigações 

históricas, nomeadamente de antiguidades portuguesas. 

Foi professor na Ordem de São Francisco e, após ter sido nomeado para o cargo de notário 

apostólico, em 1791, e por carta régia de D. João VI Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo passou 

a ter acesso a todos os arquivos e bibliotecas de Portugal, de onde se destaca a Torre do Tombo. 

O seu trabalho valeu-lhe o título de cronista da ordem a que pertencia. 

Ao longo dos anos, Frei Viterbo sentiu a necessidade de elaborar um trabalho que o auxiliasse na 

interpretação de livros e documentos antigos, ao estilo de o Glossarium mediae et infimae 

Latinitatis, da autoria do filólogo francês Du Cange. Aquele trabalho seria publicado em 1798, com 

a particular designação de Elucidário das palavras, termos e phrazes, que em Portugal 

antigamente se usaram, e que hoje regularmente se ignoram: obra indispensável para entender 
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sem erro os documentos mais raros e preciosos que entre nós se conservam. Publicado em 

benefício da literatura portuguesa, e dedicado ao Príncipe Nosso Senhor. Esta obra seria, no 

entanto, alvo de críticas por, eventualmente, conter defeitos e inexactidões. 

Frei Viterbo foi membro da Academia Real das Ciências, desde 1803. Os últimos anos da sua vida 

foram passados no Convento do Senhor Cristo da Fraga, no distrito de Viseu, onde morrerá, em 

consequência de um ataque apopléctico.  

 

1.4-  ESCOLA BÁSICA INTEGRADA FERREIRA DE AVES 

1.4.1- Caracterização do Meio envolvente 

As actividades económicas centram-se, essencialmente, em torno da agricultura e pequeno 

comércio. Na maioria das localidades, a escassez de entidades empregadoras conduz à emigração 

ou à procura de trabalhos sazonais em países estrangeiros. 

Do ponto de vista sócio-cultural, pode-se considerar que grande parte da população apresenta 

como escolaridade a antiga 4ª classe ou o 2º ano do ciclo preparatório. Nas populações mais jovens 

o percurso escolar é cada vez mais longo, prolongando-se pelo ensino secundário ou superior. 

Várias famílias são apoiadas pelo actual sistema de rendimento inserção social. As festas e 

romarias constituem os grandes acontecimentos sociais e culturais da freguesia. Verifica-se a 

existência de Centros Recreativos e Culturais em algumas localidades, cuja actividade principal é 

a realização de bailes. Existe o jornal local “Voz de Ferreira de Aves”, propriedade da Fábrica da 

Igreja, dirigido pelo Pároco da paróquia de Ferreira de Aves. Finalmente, a observação do 

património histórico, quer pré-histórico, “dólmen na Serra de Casfreires”, quer actual Pelourinho, 

no Castelo; Igreja Matriz de Santo André, do séc. XVI, no Castelo; Igreja do Convento de Sta. 

Eufémia, entre Vila Boa e Veiga; Convento da Fraga, no fim do séc. XVIII, confirma a riqueza 

destas paragens, já apreciadas por Aquilino Ribeiro em alguns dos seus escritos. 

A freguesia de Ferreira de Aves situa-se na margem direita, a norte do rio Vouga e dista cerca de 

13 Km da sede do concelho. Compreende os lugares de Aldeia Nova, Carvalhal, Castelo, Casfreires, 

Convento, Covelo, Corujeira, Duas Igrejas, Lamas, Madalena, Nabaínhos, Quinta da Carrasqueira, 

Outeiro de Baixo, Outeiro de Cima, Pereira,Quintas de Santo António, Veiga, Vila Boa, Vila Chã e 

Vilada Ribeira. A EBIFA compreende ainda a freguesia de Águas Boas e Forles. 

1.4.2- Caracterização da Escola 

Institucionalizada em 1997, a Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves serve a comunidade 

escolar do território que se estende do limite norte do concelho de Sátão ao rio Vouga, 

abrangendo as freguesias de Ferreira de Aves, Águas Boas e Forles. 

As características socioeconómicas e culturais originadas nas condições físicas desta região e nas 

tradições das suas gentes, exigem uma acção educativa que, devidamente enquadrada, responda 

aos anseios e interesses da sociedade local sem esquecer as finalidades educativas nacionais.  A 
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Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves, situa-se na parte norte do concelho de Sátão e 

engloba no seu estabelecimento além do 2º e 3º Ciclos, duas salas do Jardim de Infância e quatro 

turmas do 1º Ciclo. Relativamente ao número de alunos, verificam-se: no Pré – escolar (26 alunos), 

com duas salas; no 1º Ciclo (73 alunos), com uma turma de cada nível escolar; no 2º Ciclo – uma 

turma do 5º Ano (19 alunos) e duas turmas do 6º ano (29 alunos) e no 3º Ciclo – uma turma do 7º 

Ano (20 alunos); duas turmas do 8º Ano (27 alunos) e uma turma do 9º Ano (18 alunos), sendo um 

total de 230 alunos. 

 

1.5- ESCOLA BÁSICA FERREIRA LAPA 

1.5.1- Caracterização do Meio Envolvente 

O Concelho de Sátão situa-se no distrito de Viseu, na região centro de Portugal. A localidade de 

Sátão, dista da cidade de Viseu 20km. A ligar a Vila de Sátão e Viseu encontra-se a EN229. O 

actual Concelho de Sátão, situado a nordeste de Viseu, é sulcado por três rios: Vouga, Sátão e 

Coja, oriundos da Serra da Lapa.  

O Concelho de Sátão apresenta uma área aproximada de 200 Km2 e, de acordo com o Censos de 

2001, 13 300 habitantes. É constituído por doze freguesias: Águas Boas, Avelal, Decermilo, 

Ferreira de Aves, Forles, Mioma, Rio de Moinhos, Romãs, S. Miguel de Vila Boa, Sátão, Silvã de 

Cima e Vila Longa. Este Concelho integra-se ainda na sub-região Dão Lafões, correspondendo à 

NUT III, unidade estatística que compreende os concelhos de Viseu (onde está inserido o de 

Sátão), São Pedro do Sul, Santa Comba Dão e ainda o concelho de Aguiar da Beira. O seu primeiro 

foral foi-lhe concedido pelo conde D. Henrique e D. Teresa em 9 de Maio de 1111, sendo 

confirmado por D. Afonso II, em Santarém, em 31 de Janeiro de 1218. D. Sancho concedeu-lhe um 

outro e o rei D. Manuel deu-lhe foral novo, em Lisboa, a 6 de Maio de 1514.  

O povoamento é antiquíssimo, como o atestam as antas. Cabe-nos registar que, por decreto de 20 

de Junho de 1951, se determinou que, tanto a vila como a freguesia se passassem a designar 

Sátão. O concelho de Sátão é limitado a norte pelos concelhos de Moimenta da Beira e 

Sernancelhe, a leste pelo de Aguiar da Beira, a sul pelo de Penalva do Castelo, a oeste pelo de 

Viseu e a noroeste pelo de Vila Nova de Paiva. A evolução da população do concelho de Sátão 

justifica-se por vários acontecimentos que ocorreram em Portugal, nomeadamente: a emigração 

na década de 60, que ao não ser compensada pelo crescimento natural, resulta em perdas 

significativas de população; o regresso dos emigrantes dos países desenvolvidos da Europa e dos 

retornados das ex-colónias, devido às crises petrolíferas e após a revolução de 25 de Abril de 1974, 

que justifica a inversão da tendência de perda que se acentuava desde os anos 60.  

A evolução da população ao longo do tempo resulta de quatro factores essenciais relativos ao 

movimento natural e migratório da população: natalidade, mortalidade, emigração, imigração. 

Relativizando a realidade concelhia à escala nacional, verificamos que, ao contrário das dinâmicas 
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nacionais, os concelhos que integram a Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD), constituída 

pelos concelhos de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão, apresentam 

valores negativos do crescimento natural, ou seja, taxas de natalidade inferiores às taxas de 

mortalidade. Neste contexto, destaca-se o concelho de Sátão onde embora se registem valores 

negativos do crescimento natural, estes não apresentam uma diferença significativa. Em relação à 

perspectiva demográfica a tendência da população do concelho de Sátão, para o horizonte de 

2001 a 2011 apresenta-nos cenários de evolução da população do concelho de Sátão em que se 

registam desde variações nulas da população entre -0.6 e 1.6, a variações positivas na ordem dos 

10% caso se verifique um aumento da natalidade e uma diminuição do saldo migratório negativo da 

população dos 20 aos 34 anos. Ao contrário do que aconteceu na última década, o concelho vê 

aumentar o número de jovens (0-9 anos). O regresso de emigrantes/migrantes e o aumento da 

esperança média de vida vai resultar no aumento da percentagem de população idosa. A maior 

percentagem de população idosa resulta do aumento da esperança média de vida à nascença, 

tendo como principal consequência o aumento do índice de envelhecimento no concelho. 

1.5.2- Caracterização da Escola 

A Escola Básica Ferreira Lapa, comporta quatro turmas do 5º ano (96 alunos); seis turmas do 6º 

ano (128 alunos); três turmas do 7º ano (59 alunos); duas turmas do 8º ano (38 alunos); quatro 

turmas do 9º ano (46 alunos) e uma turma Curso de Educação e Formação com 10 alunos, num 

total de 377 alunos. Tendo à noite 108 alunos matriculados. 

A Escola Básica Ferreira Lapa, anteriormente designada por Agrupamento de Escolas de Sátão, 

formou-se no ano de 2003, com data de homologação de 5 de Julho do mesmo ano. Este 

agrupamento teve origem no extinto Agrupamento Horizontal de Sátão, formado por todas as 

escolas do 1º CEB e Jardins-de-infância que, à data, pertenciam ao mesmo, em conjunto com a 

Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de Sátão, tendo sido esta criada, oficialmente, no ano de 1972, 

com a designação de Escola Preparatória Ferreira Lapa. As actuais instalações foram utilizadas 

pela primeira vez em 1993, tendo sido construído, em 1996, um pavilhão gimnodesportivo também 

destinado às práticas desportivas dos alunos e restante comunidade.  

Durante o ano lectivo de 2003/2004, o referido Agrupamento encontrou-se em regime de 

instalação, tendo passado, a partir do ano lectivo de 2004/2005, ao regime definitivo de gestão. 

Presentemente denomina-se Escola Básica Ferreira Lapa, tendo o nome do seu patrono. 

 

2- RECURSOS 

Actualmente a escola possui alguns equipamentos importantes para o desenvolvimento de aulas 

interessantes, com recurso a audiovisuais, uma vez que tem disponível um computador em cada 

sala de aula, com videoprojector e ligação à internet. No entanto, nem todas possuem quadro 

interactivo, nem um equipamento de áudio ideal, devendo este ser previamente solicitado. 
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3- EXERCÍCIO DE CARGOS 

Foram-me atribuídos os cargos de delegada de grupo disciplinar, o que acarreta a responsabilidade 

de organizar um dossier com planificações para todos os níveis, materiais usados, testes 

elaborados, etc. 

Como coordenadora do grupo de espanhol, procurei manter-me sempre em contacto com o meu 

colega, existindo sempre que possível, um trabalho de planificação e reflexão conjunto. 

Também me foi atribuído o cargo de Directora de Turma no 10º ano, onde desenvolvi todo o 

trabalho inerente a esta função, como seja: levantamento de faltas e análise de justificações; 

atendimento a pais e encarregados de educação; organização e coordenação das reuniões de 

avaliação e intercalares, responsabilidade de organizar o Projecto curricular de Turma, 

coordenação de alguma actividades, orientação de alunos e resolução de pontuais problemas, 

entre outros 

 

4- AS TURMAS 

4.1-  BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 

No presente ano lectivo, tenho duas turmas de 7º ano; duas de 8º; duas de 9º e uma de 10º ano. As 

turmas de 7º ano – iniciação são, em geral, turmas de bom aproveitamento, muito interessadas e 

motivadas para o ensino desta língua. As turmas de 8º ano, nível II apresentam um aproveitamento 

satisfatório, destacando-se alguns alunos com aproveitamento Muito Bom. As turmas de 9º ano, 

apresentam um aproveitamento insatisfatório, salvo raras excepções, com lacunas muito graves, 

revelando pouco trabalho e empenho nas diferentes disciplinas. No caso concreto da língua 

espanhola, o que vai equilibrando os resultados é o facto de a compreensão escrita e oral estar, 

por regra assegurada. As grandes dificuldades residem nas produções, particularmente na escrita, 

mas também na oralidade e até na leitura. A turma de 10º ano é composta por quinze alunos, em 

geral empenhados e interessados em suprir as suas dificuldades, o que facilita o trabalho de 

revisões, sistematizações e também de novas aprendizagens. 

Apesar de ter um colega do mesmo grupo de recrutamento a leccionar no agrupamento, a 

distância física obriga a que o trabalho desenvolvido seja um pouco solitário e dificultado dada a 

quantidade de níveis que tem que se preparar, a quantidade de testes para elaborar e corrigir, a 

quantidade de turmas que se traduz na mesma quantidade em reuniões, enfim. No entanto, a 

aposta que fiz em termos de materiais didácticos elaborados, esteve mais direccionada para os 

níveis iniciais, correspondentes ao 7º e 8º anos de escolaridade, uma vez que considero serem os 

níveis iniciais aqueles onde o professor mais deve incidir, como forma de prevenir, também, o 
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enraizamento de erros e o prolongamento de lacunas cada vez mais difíceis de superara medida 

que se avança no ensino da língua. 

Assim, a amostragem que se segue refere-se essencialmente a unidades desenvolvidas nesses dois 

níveis de escolaridade. 

Com o 10º Ano, nível IV, o trabalho que desenvolvi pretendeu ser um combate, por vezes inglório, 

relativamente a más utilizações da língua espanhola e aos erros fossilizados, privilegiando, 

todavia, a vertente cultural, muito relacionada com os interesses dos alunos em causa. Neste 

sentido, foi organizada uma viagem cultural a Barcelona, que pretendeu servir de 

motivação/recompensa pela opção pela língua espanhola.  

 

4.2- MOTIVAÇÕES PARA O ESTUDO DO ESPANHOL 

Com o objectivo de dar mais consistência a esta reflexão, pedi aos meus alunos, de 7º ano, nível I 

e de 10º, nível IV, que respondessem a duas questões relativas à língua espanhola e ao seu estudo. 

A primeira pretendia auscultá-los sobre os motivos que estiveram na origem da escolha da língua 

espanhola, como língua 2. A segunda questão relacionava-se com a opinião que têm no presente 

sobre a língua, uma vez estudada e já confrontados com a experiência prática da aprendizagem. 

Apesar de este não ter sido um inquérito rigoroso, nem representar um estudo sistemático de 

respostas, ao analisar as respostas desta amostragem, damo-nos conta que, cerca de 80% dos 

alunos, num universo de 60 alunos (44 de 7º ano e 16 de 10º) referem, ao responder à primeira 

questão, ter escolhido espanhol por ser esta uma língua mais fácil, mais fácil que o francês, 

porque é mais parecida com o português, o que lhes facilita as aprendizagens e o sucesso 

académico. É curioso que alguns referem “aparentava ser mais fácil” e “achei que era mais fácil”. 

O emprego do pretérito imperfeito pode denunciar que a realidade, depois de iniciar o estudo da 

língua espanhola, afigura-se-lhes diferente. 

Normalmente os alunos chegam às aulas de espanhol com outras expectativas, entre as quais se 

destacam: ir estudar e/ou trabalhar, no futuro, para Espanha ou para um país onde o espanhol 

seja a língua de comunicação; para passar férias e fazer compras, etc. 

Já no que respeita à segunda questão, a maioria dos alunos de 7º ano foge à resposta, referindo-

se, antes, às aulas, às actividades, à professora e menos à língua em concreto e àquelas que eram 

as suas expectativas antes de iniciar o seu estudo. Os alunos de 10º ano foram mais específicos 

quanto às respostas. A maioria refere-se ao facto de terem escolhido a disciplina com a convicção 

de que era muito fácil, mas que perceberam ser essa uma ilusão, dadas as dificuldades que 

sentiram na prática, referindo nomeadamente os falsos amigos, questões de pronúncia, 

irregularidades e diferenças em relação ao português que os “induzem muitas vezes em erro” e 

dadas as proximidades com o português “é mais fácil haver confusões”.  
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5- PRÁTICA LECTIVA 

Neste capítulo cabe avaliar o processo de elaboração de planificações de aulas para serem 

avaliadas e discutidas com a supervisora da Universidade. 

Antes de mais, refiro-me ao papel preponderante que desempenha a supervisão pedagógica, 

enquanto aperfeiçoamento das práticas lectivas. Foram, de facto cruciais as chamadas de 

atenção, as correcções e sugestões apresentadas ao longo deste ano lectivo, pela supervisora de 

estágio, não só na aula que observou, mas também nas unidades didácticas que lhe fui 

entregando, onde se contemplavam algumas aulas, subordinadas a um tema e onde se tratava 

sempre, ao mesmo tempo, um conteúdo gramatical. 

Como constrangimentos ou aspectos  a melhorar nas práticas lectivas, aponto a concretização de 

todas as actividades planificadas, não dedicando a atenção e tempo necessário ao 

desenvolvimento das competências definidas e estipuladas para cada nível de aprendizagem da 

língua, em diferentes momentos. 

Tive sempre a preocupação, aquando da planificação das aulas, em articular objectivos e 

conteúdos (funcionais, linguísticos e socioculturais), com as actividades, tentando pôr em prática 

as destrezas (compreensão/expressão oral e escrita) que mais me convinha trabalhar em cada 

aula. Procurei sempre encontrar a metodologia mais adequada às características de cada 

grupo/turma, tendo sempre em consideração os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. 

Há que referir ainda que o trabalho desenvolvido com os alunos de 9º ano foi pensado, tendo em 

conta as competências que os alunos deveriam ter adquirido nos dois níveis anteriores e isso não 

se verificou. Assim, não raras vezes, utilizei materiais concebidos para o nível I e II, numa 

tentativa de regressar a conteúdos mal apreendidos em anos transactos. 

 

5.1- PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁCTICA SOBRE “OS ARTISTAS”  

– 8º ANO 

Segue-se uma descrição das diferentes aulas dedicadas ao tema enunciado: 

En la unidad didáctica 6 (“¡Vivan los artistas!”) pretendo abordar, en especial,  el tema de la 

pintura y de la importante contribución de España al panorama artístico mundial. Por otra parte, 

trataré del estudio del condicional simple, contenido gramatical previsto en la presente unidad y 

que constituye una novedad para los alumnos. La articulación de los contenidos propuestos fue 

planificada para que se efectúe de la forma más harmoniosa y motivadora posible. 

Una vez que tengo consciencia de que el tema es de difícil tratamiento ya que puede no coincidir 

con los gustos y motivaciones de los alumnos, traté de buscar actividades que fuesen motivadoras 

para ellos y que los instigasen a participar en la clase. En efecto, considero que el estudio de la 
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pintura española puede aportarles importantes conocimientos que les permitan ampliar su 

horizonte cultural y, a la vez, ayudarles a reflexionar sobre las posibles interpretaciones de una 

obra de arte. De este modo, los alumnos aprenderán a valorar las obras de arte en general y la 

pintura en particular. 

Para alcanzar mis objetivos, y teniendo en cuenta que la motivación de los alumnos es 

especialmente importante en esta clase, ya que tendré que incentivar en ellos el gusto y interés 

por el mundo de la pintura, recurrí a actividades que se basan esencialmente en lo visual. De esta 

forma, pretendo aliar las artes plásticas tradicionales con los medios tecnológicos que hoy día se 

pueden usar en clase. En efecto, desde la actividad de precalentamiento (escena de Bean) hasta 

la corrección de los ejercicios del condicional por medio de un powerpoint, todas las clases giran 

en torno a una estimulación visual que les permita empatizar con el tema. 

El objetivo principal es que, al final de estas clases, los alumnos puedan conocer algunos de los 

nombres de referencia de la pintura española, bien como las obras que los han consagrado. Sin 

embargo, hay otros objetivos secundarios que pretendo lograr con las actividades que propongo en 

esta unidad didáctica, como es el caso de la interpretación de una película que no tiene hablas; 

recordar y aprender vocabulario; hablar sobre lo que han visto (práctica de la oralidad) y traducir 

algunas frases (considero verdaderamente importante que se hagan en clase, a menudo, pequeños 

ejercicios de traducción, de manera que los alumnos sistematicen conocimientos y sepan separar 

las dos lenguas, tan semejantes y tan diferentes en tantos aspectos). Con relación a la expresión 

oral, considero que es importante ayudar a los alumnos a hablar con más seguridad, ofreciéndoles 

algunas frases/palabras que los desinhiban,  y desencadenen el progreso y la capacidad de 

comunicar sin miedo del ridículo. Así que, las frases, los conectores textuales y algún vocabulario 

pueden representar la diferencia entre hablar o no hablar en clase. 

Desde un punto de vista de aprendizaje cultural, creo que la clase posee buenos puntos de 

reflexión. Por ejemplo, se hará la explotación de los materiales teniendo en cuenta la aportación 

de datos sobre el cuadro, el pintor, el año en que fue producido, su ubicación actual y alguno que 

otro detalle o curiosidad histórica. Además, espero que las actividades y las informaciones 

estudiadas puedan ser una ayuda para que los alumnos puedan entender el valor del arte y su 

importancia para la transmisión de las ideas del hombre. 

 

Con relación al contenido gramatical - el condicional simple - es mi objetivo que los alumnos 

comprendan sus usos, haciendo ejercicios, repasando sus usos y utilizándolo en la escrita creativa 

ya que les propongo que intenten aplicar este contenido en un texto creativo: ejemplo: “Si yo 

fuera Picasso…”, donde puedan aportar datos aprendidos también sobre los pintores y cuadros 

“estudiados”, en parejas. En este momento dedicado a la escritura, pueden consultar el 

diccionario del libro del alumno, aclarar dudas con la profesora, aplicar conocimientos y 

evolucionar con relación al uso de la lengua española. 
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Con esta actividad de escrita, relativa al contenido cultural y gramatical estudiados, esta clase 

cerrará como si fuese un círculo en el que la actividad inicial (jugar con los cuadros) vuelve a 

destacar al final de la clase, permitiendo que se sistematicen los contenidos. 

Como considero - aunque el libro elegido no sea de ninguna manera ideal - que se debe usar 

también el libro en clase, esta unidad seguirá con las actividades en él propuestas, de las que 

destaco la canción de Juanes, por ser siempre interesante para el alumnado oír canciones y 

porqué el tema es la guerra, lo que  podrá relacionarse con el Guernica de Picasso. 

 

METODOLOGIA 

(90 minutos)    Sumario: 

 Explotación de una escena de Mr. Bean. 

 Los artistas – pintores españoles de referencia. 

Actividad interactiva de construcción de cuadros famosos. 

1 – La clase se iniciará con la escritura del sumario. Pretendo que los alumnos se enteren  del tema de 

la clase a través de la actividad de precalentamiento que les propondré.  

Les explicaré que van a visualizar una escena de la película Bean y que, a partir de ella, se espera que 

intenten desvelar el tema de la clase. Por otra parte, les pediré que presten mucha atención al 

desarrollo de la acción para que  puedan aportar algunos datos importantes sobre la trama. (Anexo 1)      

 

2 – Tras el visionado de la película, se entablará un pequeño diálogo en el que se concretizarán los 

objetivos atrás mencionados. Para que la explotación de la escena sea más enriquecedora y 

participativa, indagaré a los alumnos sobre los conocimientos que poseen sobre la historia. Luego les 

mostraré un powerpoint, donde tendrán que reconstruir la escena visionada, por medio de imágenes y 

frases que se les presentan y que tendrán que relacionar.  

Por medio de esta actividad pretendo que los alumnos recuerden y aporten algún vocabulario 

relacionado con el tema de la unidad y, en especial, sobre lo que sucede en la película. 

 

3 - A continuación, les propongo que se haga una sistematización de vocabulario (en la pizarra y en 

sus cuadernos) y que intenten hacer una traducción de todas las frases, presentes en el power, y que 

constituyen un resumen  de la escena. De esta manera, creo que los alumnos pueden hablar un poco 

sobre la película. Esta actividad de expresión oral será entablada por una frase que será escrita en la 

pizarra (“¿Qué hace Bean?”) y orientada también por medio de algunos conectores textuales, a fin de 

que el alumno pueda hablar/resumir la escena con coherencia (ejemplo: Para empezar/En primer 

lugar/Al principio;  Desde luego/Por supuesto; Por lo tanto/Así que …). La idea será recordar algunos 

conectores textuales y encadenarlos también en la oralidad, mientras los ven escritos en la pizarra. 

Creo que practicando la oralidad, con alguna orientación, puede desarrollar no sólo esta competencia 

como también promueve la interiorización de estructuras textuales básicas: Introducción; 

Desarrollo/Confirmación y Conclusión/Consecuencia.  
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4 - Tras esta actividad, les recordaré que el tema de la unidad es el arte (“Vivan los artistas”) y que, 

en estas primeras clases, nos detendremos en la pintura. Así que les propondré, enseguida,  que se 

imaginen pintores famosos por un día. Les explicaré que tendrán la oportunidad de construir a su 

antojo algunas de las obras de arte más famosas de España y del mundo. Los cuadros en cuestión les 

serán presentados sin que los objetos que los componen figuren en su sitio. De este modo, les 

explicaré a los alumnos que apenas tendrán que utilizar su imaginación e intentar reconstruir el 

cuadro. Esta actividad será realizada con recurso a la pizarra interactiva. 

 

5 – A medida que se van construyendo los cuadros voy a estimular su comentario, pidiendo a los 

alumnos que describan lo que ven y que intenten aportar todo tipo de informaciones que crean 

pertinentes. Les preguntaré si conocen la obra y el pintor que la creó. 

 

6 – De inmediato, los alumnos podrán confirmar algunas de las ideas discutidas anteriormente a través 

de un powerpoint en el que figurarán datos relativos a las obras comentadas y a los pintores que las 

crearon. Este powerpoint será comentado en clase y su lectura será realizada por los alumnos.  

Creo que esta clase va a terminar con el visionado de este powerpoint, donde están las informaciones 

relativas a los pintores y también las imágenes de dichos cuadros con los cuales los alumnos han 

jugado e intentado ordenar. 

 

(45 minutos)      Sumario: 

 Los artistas – pintores españoles de referencia. 

El condicional simple.  

 

1 - La clase va a empezar con la recuperación del powerpoint sobre los artistas españoles y, tras el 

recuerdo de las actividades hechas en la última clase, propondré a los alumnos que regresen a la 

idea inicial, o sea, la idea que expresa la probabilidad de que fuesen pintores de verdad. De este 

modo, escribiré en la pizarra el inicio de la frase “Si yo fuera pintor pintaría para…”. Los alumnos 

deberán completar la frase propuesta, cosa que espero no les traiga grandes problemas. Les 

recordaré la información que se ha explotado en el powerpoint y que les podrá ayudar en esta 

tarea.  

  

2 –  Una vez comentado el sentido de la frase construida, espero que los alumnos puedan 

identificar uno de los usos del condicional simple. Ya que este contenido gramatical es nuevo, los 

alumnos no podrán identificar el tiempo verbal. En efecto, será a partir su uso que se pasará al 

estudio formal. Tras haber desvelado el tiempo verbal, voy a distribuirles una ficha en la que, 

juntos, podremos analizar la formación del condicional simple. Haré la explicación pormenorizada 

de la formación de este tiempo verbal a medida que se analiza la ficha distribuida. Las dudas que 

los alumnos tengan serán aclaradas. 
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(90 minutos)     Sumario: 

El condicional simple. Ejercicios de aplicación. 

Actividad de escritura para aplicación de vocabulario relacionado con la pintura y del condicional. 

 

1 -  La clase empezará, recordando el contenido gramatical aprendido en la clase anterior: el 

condicional. Repasaremos la ficha sobre el condicional simple, sus formas y usos, y les pediré que 

intenten practicar este contenido gramatical a través de ejercicios de rellenar huecos. Estos 

ejercicios serán corregidos por medio de un powerpoint y con la participación de los alumnos.  

 

2 – Por fin, les propondré una actividad de escritura creativa, en parejas,  donde tendrán que 

imaginarse uno de los pintores estudiados (ejemplo: “Si yo fuera Salvador Dali/Velazquez/Picaso, 

pintaría….), utilizando el condicional simple y las informaciones aportadas sobre los pintores y sus 

cuadros. Para el desarrollo de esta actividad, podrán los alumnos hacer consultas de todos los 

materiales utilizados en las últimas clases, de sus apuntes y de la ficha sobre el condicional. La 

profesora intentará aclarar dudas, corregir errores, apoyar los alumnos con mayores dificultades, 

etc. La clase terminará con la lectura de algunos textos de los alumnos.   

Como tareas de casa les propongo que hagan los ejercicios 1 y 2, del Libro del alumno, página 63 y 

64, como forma de repasar el condicional simple. 

En la sesión siguiente, hablaremos de cine y de música, siguiendo las propuestas del libro. 

En la segunda clase (sólo de 45 minutos) se recuperará el powerpoint sobre los pintores españoles 

y, en lo que concierne al estudio del contenido gramatical, decidí hacer la conexión con las 

actividades y contenidos desarrollados en la última clase a través de la idea que les propuse de 

que construyeran su propia versión de un cuadro famoso. O sea, les volveré a recordar el inicio de 

la unidad (clase pasada) y la sugestión de que fuesen pintores por un día. De esta forma, aunque 

no espere que puedan identificar la forma verbal en condicional, creo que no les será difícil 

percibir el sentido de la frase. A partir de su uso, estudiaremos la formación del condicional 

simple. 

(45 minutos)     Sumario: 

Corrección de las tareas de casa sobre el condicional simple.  

Audición de una entrevista del cantante Juanes y de una música suya, presentes en el libro, 

páginas 68, 69, 143. 

 

Tras corregir las tareas de casa sobre el condicional, vamos a seguir las propuestas del libro del 

alumno, que nos habla un poquito de la música y del cine, aportando algún vocabulario sobre estas 

temáticas y nos detenemos en la audición de la entrevista del cantante Juanes. Después de 

conocer un poco de su biografía, vamos a cerrar esta clase oyendo la canción: “Qué pasó, 

pregunto yo…”, completando los huecos con las palabras que están en un recuadro. Será 
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interesante, aún, hacer una corta traducción oral de la canción y entablar una pequeña reflexión 

que la relacione  con el “Guernica” de Picasso y su actualidad. 

 

5.1.1- MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Unidad didáctica 6 

 

 
Curso: 8º          Clase :C/D 

Asignatura: Español        Nivel: II 
Período de ejecución: 2º     Tiempo: 90 + 45 + 90 + 45 minutos 

Fecha: Enero de 2011 
 
 

Nombre del alumno de prácticas: Maria Amélia G. Santos 
 

Supervisora: Ana Cao 
 
 

Tema: ¡Vivan los artistas! 
 
 
 
 

Libro adoptado: Morgádez, Manuel del Pino, 2007, Español 2 – Nivel Elemental II, Portugal, Porto Editora 
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Power Point 
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Los verbos 
irregulares son los 

mismos que ya hemos 
visto en futuro! ¿Aún 

te acuerdas? 
 

Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 
Ano lectivo 2010 / 2011 

 

Condicional Simple 
Verbos regulares  
El condicional se construye a partir del infinitivo del verbo al que se añaden las 

diferentes terminaciones. Además, para los tres grupos verbales –ar, -er  y -ir  se 

utilizan las mismas terminaciones. 

Verbos regulares = infinitivo del verbo + terminaciones 

 

 pintar ver sentir 

yo pintar-ía ver-ía sentir-ía 

tú pintar-ías ver-ías sentir-ías 

usted, él, ella pintar-ía ver-ía vivir-ía 

nosotros, -.as pintar-íamos ver-íamos sentir-íamos 

vosotros, -as pintar-íais ver-íais sentir-íais 

ustedes, ellos, ellas pintar-ían ver-ían sentir-ían 

 
 

Verbos irregulares 
El condicional de los verbos irregulares se forma a partir de la raíz alterada del verbo 

a la que se añaden las terminaciones.  

 

 Verbos irregulares = raíz alterada + terminaciones 

 

 
 
 
 
 

 
 

  ¡Ojo! 
  

caber cabr- 

decir dir- 

haber habr- 

hacer har- 

poder podr- 

poner pondr- 

querer querr- 

venir vendr- 

saber sabr- 

tener tendr- 

valer valdr- 

salir saldr- 

Usos Ejemplos 

Expresar probabilidad Si yo fuera pintor llenaría mis cuadros de color. 

Expresar un deseo ¡Me gustaría tanto ir a ver al Guernica de Picasso que está en el 

Museo Nacional Reina Sofía! 

¡Todas las 

formas 

verbales en 

condicional 

llevan tilde! 
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Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 
 

Ano lectivo 2010 / 2011 

 

Condicional Simple 
1 - Rellena los huecos con las formas adecuadas de los verbos en el condicional. 

 

1.1 – Si yo tuviera mucho dinero viajaría (viajar) por todo el mundo y aprendería  (aprender) 
muchas cosas. 

 

 

1.2 - Los libros son una fuente inagotable de historias y conocimiento. Yo que tú leería 

(leer) más libros.  

 

 

1.3 – ¡España tiene cantidad de artistas famosos! Me encantaría (encantar) saber 

un poco más sobre ellos.  

 

 

 

1.4 – Si nosotros fuéramos directores de un gran Museo haríamos (hacer) un esfuerzo 

para que las personas con dificultades económicas pagasen menos por el billete.  

 

 

1.5 – Si no hubiera el arte vosotros tendríais (tender) un mundo muy 

gris. 

 

 

1.6 – Todo el mundo debería (deber) tener acceso a la cultura.  

 

 

 

1.7 – Los pintores expresan en sus cuadros sus sentimientos más profundos. Si 

no lo pudiesen hacer no sabrían (saber) lo que hacer para ser felices. 

 

 

 

1.8– Las Meninas de Velázquez fue considerado como una de las más grandes obras de la 

historia del arte. Tras su producción, muchos otros artistas se inspirarían (inspirar) 
en ella. 

 

 

 
 

(Creación personal  
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Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 
 

Ano lectivo 2010 / 2011 

 

SOLEDAD:  

En Cien años de soledad se pueden encontrar centenares de ejemplos de esta 

escritura fresca, liviana y precisa, capaz de proyectar una imagen inequívoca y 

potente en el imaginario del lector, cargada de metáforas que encienden las luces 

hasta ese grado supremo en que la obra alcanza “la inminencia de una revelación 

que no se produce”, como define Borges el hecho estético.  

He aquí algunas de las innumerables frases de Cien años de soledad que proyectan 

imágenes magníficas: 

 

“La soledad le había seleccionado los recuerdos, y había        incinerado  

Léxico 

Mapa Conceptual 

Léxico asociado 

 

 

los entorpecedores montones de basura                nostálgica que la 

SOLEDAD:  

 

 

 

vida había acumulado en su corazón.” 

SOLEDAD:  

 
 

 

 

Solo;  

Vejez,  

Sufrimiento,  

Vida, muerte, tristeza, vacío, dolor, corazón… 

Sueño, imaginación, memorias, pensamiento, tiempo, 

lentamente, apagado, nostalgia… 

Metáforas: Lluvia, gris, negro, otoño, noche, volver, frío… 
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Escola Secundária Frei Rosa Viterbo 
 

Ano lectivo 2010 / 2011 

 

¡A Traducir! 

 

 
1 - Traduce el siguiente fragmento de texto retirado de la entrevista de Gabriel 

García Márquez que acabaste de oír. 

 

¡A Traducir! 

“ (…) Y, entonces me sucedió una cosa que tenía que suceder 

tarde o temprano, fue que prescindí  de todos los más 

compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso 

político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder 

salir de eso tuve que volver la idea original de que: el compromiso del escritor 

no es sólo con su realidad política sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en 

Paris  (…)” 

Propuesta de Corrección: 

E, então, aconteceu-me uma coisa que tinha que acontecer mais 

tarde ou mais cedo, que foi prescindir de todos os compromissos 

que eu tinha com a literatura e centrei-me no compromisso 

político. Não é que me arrependa, nesse momento cabia-me fazer 

isso, mas para poder sair disso, tive que voltar à ideia original de que: o 

compromisso do escritor não se restringe à realidade política, mas a toda a sua 

realidade. Isso aprendi em Paris. 
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Escola Secundária frei Rosa Viterbo 
Ano lectivo 2010 / 2011 

 
 

1- Lee este texto sobre la vida y obra de Gabriel García Márquez. ¡Ojo! Hay 

cinco errores en él. Corrígelos, después de pesquisar en Internet  algunos 

tópicos de su vida y obra. 

“Gabriel García Márquez. Nace el 6 de marzo de 1928 en un 

pequeño pueblo de la costa atlántica de Colombia (Colombia está 

situada en América del Sur y hace frontera con Venezuela, 

Brasil, Peru y Ecuador) llamado Aracataca. Gabriel García Márquez es criado por sus 

abuelos. Después de terminar su secundaria comienza a escribir una novela que en un 

principio titula "La casa"  

Luego viaja a Cartagena donde ingresa a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional de Bogotá.  

Después de varias obras que publica en los distintos periódicos donde trabajó publica 

su primera novela: “La hojarasca” en 1955. Pero su consagración literaria se produce 

con "Cien Años de Soledad" con la que se gana el premio Nobel en 1982. Ésta novela 

llega a tener gran éxito y muestra de ello es que esta primera edición se agota en 

pocos días. La crítica delira en entusiasmo y la fama del libro trasciende pronto las 

fronteras del idioma, por lo cual editores extranjeros comienzan a disputárselo.  

En 1985, se da a conocer aún más por su novela "El amor en los tiempos del cólera". 

 

(Todo lo que está a negrita serán datos con errores para que los alumnos los señalen) 
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Escola Secundária frei Rosa Viterbo 
Ano lectivo 2010 / 2011 

José Saramago 
 

José Saramago nació en Azinhaga (Portugal) en 1922. Antes de responder a la 

llamada de la literatura trabajó en diversos oficios, desde 

cerrajero o mecánico, hasta editor. En 1947 publicó su 

primera novela, "Tierra de pecado", ahora reeditada en 

Portugal, coincidiendo con los cincuenta años de su 

aparición. 

 

 

Saramago es dueño de un mundo propio, minuciosamente creado, libro a  libro, y 

su obra lleva muchos años situándolo en el primer plano literario de su país. Ya 

sus primeras publicaciones en prosa -"Manual de pintura y caligrafía" (1977) y 

"Alzado del suelo" (1980),- lo acreditan como un autor de indiscutible 

originalidad, por su controvertida visión de la historia y de la cultura.  

 

No obstante, la celebridad y el 

reconocimiento a escala internacional le llegan con la aparición en 1982 de su ya 

legendaria novela "Memorial del convento", a la que siguió "El año de la muerte 

de Ricardo Reis". En esta última, su precisa y sentimental indagación del 

universo de Fernando Pessoa -a través de uno de sus heterónimos- se convierte 

casi de inmediato en una obra «de culto», que cruza todas las fronteras. El 

trabajo narrativo de José Saramago goza desde entonces de una admiración sin 

límites, que cada nuevo título va confirmando 
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que la historia no recoge, sustrayéndolo al conocimiento del hombre. Algo que 

señala con justificada reiteración en Cuadernos de Lanzarote, verdadera 

autobiografía espiritual donde Saramago subraya las líneas maestras que guían 

su escritura.   

Ha recibido el Premio Camoes, equivalente al Premio Cervantes en los países de 

lengua portuguesa.   

En 1998 fue galardonado con el premio Nobel de la literatura: 

«Por la noche, en la cena oficial, la esposa de Saramago, la española 

Pilar del Río, lució un vestido en el que llevaba bordadas las palabras 

"Miraré a tu sombra si no quisieras que te mire. Quiero estar donde estará mi 

sombra, si allí estuvieran tus ojos", extraídas de "El evangelio según 

Jesucristo". José de Sousa, verdadero nombre del escritor de 78 años, recordó 

en el brindis los cincuenta años de la Declaración de los Derechos Humanos. 

"Las injusticias se multiplican, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, 

la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad capaz de enviar 

instrumentos a un planeta para estudiar la composición de las rocas, asiste 

indiferente a la muerte de millones de personas a causa del hambre. Se llega 

más fácilmente a Marte que a nuestros semejantes." »  
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Escola Secundária frei Rosa Viterbo 
Ano lectivo 2010 / 2011 

 

Mi soledad y yo, Alejandro Sanz 
Como estás que tal te va 

allí es de día o es de noche es 

bonita esa ciudad 

para ir de vacaciones 

y el hotel era verdad 

que es tan romántico y lujoso, 

como en la publicidad 

con esas playas de las fotos. 

 

En Madrid está lloviendo 

y todo sigue como siempre 

solamente que no estás 

y el tiempo pasa lentamente 

estoy loco por que vuelvas 

hace tanto que te fuiste 

no te irá a enamorar allí 

lo prometiste. 

 

Por favor, cuando puedas llámame 

que mi soledad y yo 

sin ti no nos llevamos bien. 

Me paso el día planeando 

nuestro encuentro imaginario. 

 

Te besaré, como nadie en este mundo te besó, 

te amaré con el cuerpo, con la mente y con el corazón 

vuelve pronto te esperamos, mi soledad y yo. 

 

Ya no te entretengo más 

sé que te está esperando alguien. 

Dile que debe hablar más bajo 

al que ha dicho que no tardes. 

Sólo un último favor te pido antes de colgar, 

dile que te cuide mucho, 

me prometes que lo harás. 

Y ahora cálmate que no note que has llorado, 

disimula que estás bien como yo lo hago. 

 

Y mientras seguiré pensando 

en nuestro encuentro imaginario 

 

Después de completar los huecos, traduce a portugués esta canción. ¿Te parece que el 

sentido del sentimiento y emociones que aquí están expresas son idénticas en Portugal? 

Lloviendo; 

Noche; 

No estás; 

Vuelvas; 

Soledad y yo; 

Y el tiempo pasa lentamente; 

Y ahora cálmate que no note 

que has llorado; 

Imaginario (2 veces) 

Disimula. 
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Powerpoint 
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5.1.2- REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS AULAS 

No primeiro período a unidade planificada para a supervisão destinava-se ao 8º ano, nível II e 

dizia respeito a uma temática relacionada com a arte e os artistas espanhóis. Constituiu uma 

preocupação minha levar para as aulas conteúdos culturais que enriquecessem os alunos e lhes 

mostrasse um pouco da história e cultura de Espanha, tão apreciada internacionalmente. Esta 

unidade revelou-se um sucesso junto dos discentes, que, para além de considerarem divertido 

o jogo interactivo, onde podiam mexer nas obras de arte e construir, partindo de excertos, o 

seu próprio quadro, aprenderam bastantes coisas sobre os pintores em causa. A propósito, por 

exemplo do quadro Guernica de Picasso, fez-se uma interessante reflexão sobre a guerra, o 

sofrimento, a violência e a sua representação. 

Como aspecto menos positivo, refere-se a agitação dos alunos, porque todos queriam 

experimentar o jogo e gerou-se alguma confusão. 

 

5.2- PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁCTICA SOBRE “COMPRAS” – 7º ANO 

A Segunda unidade didáctica foi preparada para o 7º ano de escolaridade e abordava o tema 

dos saldos, nome de roupas e objectos. 

METODOLOGIA 

 (90 minutos)                                            Sumario: 

Visualización de un Corto de Daisy, titulado “Las grandes rebajas de Daisy”. 

Ficha de comprensión de la escena. 

1 – La clase se empezará con el registro del sumario en la pizarra, como es habitual. 

 

2 – Enseguida, la profesora presentará la primera actividad, haciendo una introducción a la 

visualización de un corto de Daisy (Disney), que servirá de medio de motivación de los alumnos 

para el tema de la unidad y también de actividad de precalentamiento. La profesora explica a los 

alumnos que hay que fijarse en lo que van a ver ya que tendrán que contestar a algunas preguntas 

en una ficha de trabajo de comprensión/memoria sobre los sucesos y hablas de la escena.   

 

3 – Tras la visualización de la escena presentada, la profesora promoverá y estimulará un diálogo 

sobre los contenidos vistos en el corto y sobre la sensibilidad de cada uno para el mensaje 

expresada, como forma de explotar la película. De esta manera se hará una evaluación del 

entendimiento de los alumnos, que será complementada con una ficha para testar el grado de 

atención/comprensión oral de los alumnos.  
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4 – Después de corregir dichos ejercicios de comprensión de la película, la profesora entablará una 

reflexión sobre el consumismo en la sociedad actual. Desde luego, los alumnos tendrán la 

oportunidad de repartir y compartir sus opiniones en castellano, siendo valorados los valores 

morales en detrimento de los valores que promueven el consumo sin límites. 

Se escribirá en la pizarra, y en sus cuadernos, algún vocabulario relacionado con el consumismo y 

también algunas expresiones  que suelen usarse en el contexto de compras. 

 

5- Posteriormente les mostraré un powerpoint donde vamos a aprender o recordar nombres de 

prendas de vestir y complementos/accesorios, contestando a las preguntas “¿Qué sueles comprar 

en las rebajas? / ¿Qué te gusta regalar a tu padre? ¿Y a tu madre?  

 

6- Tras recordar vocabulario relacionado con la ropa, les pido que describan algunas imágenes de 

chicos/chicas que les presento en el powerpoint, contestando a la pregunta: 

¿Qué llevan estos chicos? Describe como están vestidos, como en el ejemplo: 

Aquí se trabajará la expresión oral, la expresión escrita (ya que los alumnos tendrán que escribir 

las descripciones en sus cuadernos….) y la correcta movilización del vocabulario 

aprendido/recordado. Inmediatamente la profesora les presentará una posibilidad de descripción 

para comparar con la que cada alumno ha hecho. 

 

 (45 minutos)    Sumario: 

 

 Repaso y aprendizaje de vocabulario relacionado con el tema del consumismo y en especial 

sobre prendas de vestir y complementos. Juego de descripción de un compañero de clase. 

 

1- Empezamos la clase con la escritura del sumario y de inmediato empezamos a recordar lo que 

hemos estudiado en la última clase: vocabulario unido a prendas de vestir, complementos, 

colores y otras expresiones que se utilizan en la descripción… 

 

2- Después les pediré que, en grupos,  describan a un compañero de clase, primero en el 

cuaderno y después oralmente, para que sus compañeros descubran de quien se trata. Con 

esta actividad se pretende que los alumnos practiquen la oralidad, jugando y utilizando el 

vocabulario y expresiones aprendidas en esta unidad. 

 

3- Al final de la clase, les distribuyo una ficha de trabajo donde los alumnos tendrán que 

completar huecos con contenidos ya estudiados. Es una forma de repasar verbos como 

“gustar”; “molestar”; “encantar” y, además, recordar lo que hemos estudiado en las últimas 

clases (vocabulario ligado a prendas de vestir, complementos, colores y otras expresiones que 

se utilizan en la descripción…). Después de darles tiempo para resolver los ejercicios, haremos 

su corrección y se aclaran dudas, en el caso que las haya.  
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(90 minutos)    Sumario: 

 Lectura y explotación de un diálogo entre una dependienta y una clienta, en una tienda. 

Expresiones para preguntar por deseos y para pedir objetos. 

Producción de un diálogo semejante al leído, en parejas. 

Características físicas y psicológicas (repaso). 

 
 

1- Empezamos la clase con la escritura del sumario y, desde luego, recordaremos contenidos 

abordados en la última clase. 

 

2- Seguiremos, leyendo y ordenando un texto/diálogo entre una dependienta y una clienta, 

cuyo objetivo será amplificar el vocabulario relacionado con el consumo y el consumismo, 

así como algunas expresiones utilizadas para pedir cosas, preguntar por deseos, etc… Al 

final se da a los alumnos la oportunidad de recordar vocabulario nuevo y las expresiones 

utilizadas, por medio de un glosario y de una tabla con un resumen sobre algunos 

contenidos de “comunicación”.  

3- Enseguida se pide a los alumnos que escriban un diálogo muy semejante, que se pase en 

una tienda también, utilizando vocabulario relacionado con las compras y utilizando las 

expresiones destacadas en la tabla de comunicación. La profesora apoyará a sus alumnos, 

aclarando dudas, corrigiendo algunos textos y al final se leerán los diálogos producidos por 

los alumnos en voz alta y se hará una evaluación. 

 

4- Al final de esta ficha  está escrito otro diálogo, donde los alumnos encontrarán dos 

personas hablando, pero en un registro de antipatía y mal educación. Se pretende que los 

alumnos comprendan estas características psicológicas de la dependienta y de la clienta. 

 

5- Por medio de la reflexión entre todos los intervinientes (alumnos y profesora), se hará una 

revisión alargada de contenidos relacionados con la caracterización física y psicológica. Les 

daré una ficha con adjetivos para que ellos intenten separar los que se refieren a 

características físicas y psicológicas.  

 

(45 minutos)    Sumario: 

 Características físicas y psicológicas. Los grados comparativo y superlativo de los adjetivos. 

Resolución de una ficha de trabajo sobre este contenido gramatical. 
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1- Recordando el ejercicio hecho en la última clase y el corto de Daisy visto hace unas 

clases,  la profesora pedirá a los alumnos que hagan comparaciones de características 

físicas y psicológicas de los dos personajes de la escena de Disney y las registrará en la 

pizarra. Partiendo de ellas, explicará el contenido gramatical previsto. Los alumnos harán 

una ficha de trabajo, que será después corregida en la pizarra.  

2- La clase terminará con audición de una canción, para rellenar huecos con verbos en 

presente de indicativo, ya estudiados. 

 

 

5.2.1- MATERIAIS UTILIZADOS 
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En este episodio de dibujos animados de Disney, Daisy y Minie viven una gran aventura al intentar 

hacer una venta de lazos a un grupo de amigas clientas. 

Recuerda el episodio y haz corresponder el habla presentada con el personaje que la dijo. Señala tu 

opción con una cruz (X). 

 

 

 

 

 

 

 Daisy Minnie 

“Tienes que venir enseguida. ¡Es urgente!” x  

Vendo lazos en mi casa. ¿No es ideal? x  

“ ¡Oh, cielos! Tú mantén la calma, enseguida voy.”  x 

“¿Para decirme eso tenía que venir enseguida?”  x 

“Vas a ayudarme con mi primera reunión de venta de 

lazos…” 
x  

“ ¡Siempre que te ayudo ocurre algún desastre!”  x 

“Esta vez será distinto…Hubiese llamado a otra, pero tú 

eres la única amiga que tengo…” 
x  

“Pero… ¡no sabes nada de cómo vender lazos!  x 

“He escogido a una amiga para ayudarme a mostrar 

nuestra línea de productos para lazos.” 
x  

“¡Hasta el lazo más barato podrá parecer atractivo!” x  

“Prueben nuestro revolucionario vaporizador…Y recuerden: 

Un poco da para mucho…” 
x  

“¡Es la forma perfecta de darle un poco de chispa a un 

lazo viejo y caído!” 
x  

¿Seguro qué no es peligroso?  x 

“ ¡Me vas a fastidiar la presentación!” x  

“ ¡Puedes ganar una fortuna tú solita! Yo me voy a casa…”  x 

“ Buscaré a otra amiga para ayudarme…Oh, me olvidé… 

¡no tengo ninguna!” 
x  

“Vaya, ¡esto es genial! ¡Si sigo así ganaré una fortuna!” x  

“De acuerdo…me quedo.”  x 

“ Y, ¿cómo no? Para las chicas con prisa, tenemos al 

popular lazo hinchable…” 
x  

“Te dije que te ayudaría y lo haré. Te propongo una cosa: 

te compraré un lazo.” 
 x 

“Mi reunión de lazos ha sido un fracaso…no he vendido ni 

un lazo…todas las personas del mundo me odian…” 
x  

“ ¿Ah sí? ¡Genial! Puedes comprar éste y éste…” x  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 

 
2010/2011 

 

 

 

1 - Rellena los huecos con las formas adecuadas de los verbos entre paréntesis. 

 

1.1 – A Paco _________ (gustar) muchísimo los vaqueros y __________  

(molestar) los trajes de ceremonia. 

 

 

1.2 -¿____________ (tú, encantar) los vestidos, verdad? Pues, 

______________ (yo, molestar) llevar vestidos. 

 

 

1.3 – ____________ (nosotras, encantar) llevar minifalda, pero a Carmen 

_____________ (aburrir). 

 

 

 

1.4 –A sus padres ____________ (gustar) la ropa de ceremonia, pero a Juan 

______________ (molestar). 

 

 

1.5 –  ___________ (ella, gustar) los pendientes y a su hermana 

_______________ (encantar) los bolsos. 

 

 

1.6 – ¿_____________ (ustedes, gustar) ir de compras? Pues a nosotros sólo 

______________ (gustar) ir de compras en las rebajas. 

 

 

1.7 – ¿_____________ (vosotros, molestar) los centros comerciales? 

Pues, a mis hijas _____________ (encantar). 

 

 

 

1.8–A Merche y a su madre ___________ (encantar) el calzado y las gafas de 

sol. 
 

(Creación personal)  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 
2010/2011 

 

 

1 - Rellena los huecos con las formas adecuadas de los verbos entre paréntesis. 

 

1.1 – A Paco le gustan (gustar) muchísimo los vaqueros y le molestan 

(molestar) los trajes de ceremonia. 

 

 

1.2 -¿A ti te encantan (tú, encantar) los vestidos, verdad? Pues, a mí 

me molesta (yo, molestar) llevar vestidos. 

 

 

1.3 – A nosotras nos encanta  (nosotras, encantar) llevar minifalda, pero a Carmen le 

aburre (aburrir). 

 

 

 

1.4 –A sus padres les gusta (gustar) la ropa de ceremonia, pero a Juan  le molesta 

(molestar). 

 

 

1.5 – A ella le gustan (ella, gustar) los pendientes y a su hermana le encantan 

(encantar) los bolsos. 

 

 

1.6 – ¿A ustedes les gusta (ustedes, gustar) ir de compras? Pues a nosotros sólo nos 

gusta (gustar) ir de compras en las rebajas. 

 

 

1.7 – ¿A vosotros os molestan (vosotros, molestar) los centros 

comerciales? Pues, a mis hijas les encantan (encantar). 

 

 

 

1.8–A Merche y a su madre les encanta (encantar) el calzado y las gafas de sol. 
 

(Creación personal)  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 
ANO LECTIVO DE 2010/2011 

 

 

En una tienda… 

1- Ordena los fragmentos de un diálogo que se desarrolla 

entre una clienta y una dependienta en una tienda de ropa: 

 

 
    

 Dependienta: Buenos días, señora.   ¿Puedo ayudarla en 

algo? 

 

Dependienta: ¿Qué talla desearía? 

 

  

 Clienta: Sí, por favor, ¿Sería tan amable de enseñarme 

el pantalón rojo del escaparate? 

 

  

 

 

 

 

 

Clienta: Buenos días. 

 

Clienta: Sí, ahora mismo voy. 

… 

 

Dependienta: Qué tal, ¿Cómo te quedan? 

  

    

 Dependienta: Sí, claro. También lo tenemos en azul, 

negro y gris. 

 

Clienta: Ah, ¿me haría el favor entonces de 

mostrármelo también en gris? 

 

Clienta: La 36, por favor. 

 

Clienta: Me he probado el rojo y me queda un poco 

justo. ¿Serías tan amable de sacarme la talla 38? 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Tienda________ 

Escaparate_____ 

Dependienta__ 

Talla_________ 

Probar________ 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ojo para el 

vocabulario! 
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Fíjate en las Expresiones para… 
 

¡Ojo! 

 

(Basado en Gramática Comunicativa del Español) 

 

 

1- Escribe, en tu cuaderno, un diálogo muy semejante, que se pase en 

una tienda también, utilizando vocabulario relacionado con las compras y 

utilizando las expresiones destacadas en la tabla de comunicación. 

 

 

 

 

2- Ahora, lee el diálogo siguiente: 

 

Clienta: ¡Quiero que me enseñes el pantalón del escaparate! 

Dependienta: ¿Qué dices, tía? 

Clienta: ¿No oyes bien? ¡Es que quiero mirar y probar el pantalón del escaparate! 

Dependienta: Espera un poco. Estoy ocupada. No me molestes. 

Clienta: Ah, ¡no puedo creerlo! Pues llámame la encargada. Date prisa. ¡Quiero poner una 

reclamación! 

Dependienta: ¡Vaya, tía! No te aburras. Estaba bromeando… ¿Qué talla deseas? 

 

3.1- ¿Qué tipo de persona crees que es la dependienta? ¿Y la clienta? 

 

 
 

Usos Ejemplos 

Preguntar por deseos 
¿Qué modelo/talla desea? 

¿Cuál desearía probarse? 

Expresar un deseo ¡Me gustaría tanto ir al Corte Inglés, este mes! 

Pedir objetos 
¿Podría hacerme el favor de enseñarme ese otro color? 

¿Tendría la amabilidad de…? 

Fórmula de cortesía “Me gustaría que me señalara el jersey del escaparate” 
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En una tienda… 
1- Ordena los fragmentos de un diálogo que se desarrolla entre 

una clienta y una dependienta en una tienda de ropa: 

 

 
    

 

 

 

Dependienta: Buenos días, señora.   ¿Puedo ayudarla en 

algo? 

 

Dependienta: ¿Qué talla desearía? 

 

  

    

 

 

Clienta: Buenos días. 

 

Clienta: Sí, ahora mismo voy. 

… 

 

Dependienta: Qué tal, ¿Cómo te quedan? 

 

  

 Clienta: Sí, por favor, ¿Sería tan amable de enseñarme 

el pantalón rojo del escaparate? 

 

  

 Dependienta: Sí, claro. También lo tenemos en azul, 

negro y gris. 

 

Clienta: Ah, ¿me haría el favor entonces de 

mostrármelo también en gris? 

 

Clienta: La 36, por favor. 

 

Clienta: Me he probado el rojo y me queda un poco 

justo. ¿Serías tan amable de sacarme la talla 38? 

 

 

  

 
 

2 

Tienda________ 

Escaparate_____ 

Dependienta__ 

Talla_________ 

Probar________ 

1 

¡Ojo para el 

vocabulario! 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Fíjate en las Expresiones para… 
 

¡Ojo! 

 

(Basado en Gramática Comunicativa del Español) 

 

 
1- Escribe, en tu cuaderno, un diálogo muy semejante, que se pase en una 

tienda también, utilizando vocabulario relacionado con las compras y 

utilizando las expresiones destacadas en la tabla de comunicación. 

 

 

 

 

2- Ahora, lee el diálogo siguiente: 

 

Clienta: ¡Quiero que me enseñes el pantalón del escaparate! 

Dependienta: ¿Qué dices, tía? 

Clienta: ¿No oyes bien? ¡Es que quiero mirar y probar el pantalón del escaparate! 

Dependienta: Espera un poco. Estoy ocupada. No me molestes. 

Clienta: Ah, ¡no puedo creerlo! Pues llámame la encargada. Date prisa. ¡Quiero poner una 

reclamación! 

Dependienta: ¡Vaya, tía! No te aburras. Estaba bromeando… ¿Qué talla deseas? 

 

3.1- ¿Qué tipo de persona crees que es la dependienta? ¿Y la clienta? 

 

Es una persona antipática y maleducada. La clienta también…. 
 

Usos Ejemplos 

Preguntar por deseos 
¿Qué modelo/talla desea? 

¿Cuál desearía probarse? 

Expresar un deseo ¡Me gustaría tanto ir al Corte Inglés, este mes! 

Pedir objetos 
¿Podría hacerme el favor de enseñarme ese otro color? 

¿Tendría la amabilidad de…? 

Fórmula de cortesía “Me gustaría que me señalara el jersey del escaparate” 
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1- Descripción física y psicológica 

¿Cómo podemos caracterizar psicológicamente a alguien? 

¿Qué adjetivos usamos? 
 

Hay muchas palabras para describir a las personas. ¡Recuérdalas y aprende nuevos 

adjetivos! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Completa la tabla con los adjetivos adecuados: 
 

 

Recuerda: 
La cara puede ser: redonda, alargada, ovalada, mofletuda, fina… 

Los ojos pueden ser: negros, azules, grises, verdes, castaños, claros, oscuros… 

Los cabellos pueden ser: rubios, castaños, negros, rojos, grises, blancos, claros, oscuros… 

Las personas pueden tener el pelo largo, corto, liso, rizado, ondulado, canoso, 

abundante, escaso… 

Una persona puede ser rubia, morena, pelirroja, puede estar calva, tener entradas… 

Se puede llevar el pelo peinado, despeinado, con trenzas, con flequillo, con mechas… 

Los hombres pueden llevar barba, bigote... 
 

(Creación personal) 

Características físicas Características psicológicas 
 

 

 

 

 

 

 

Alto / Listo / Ondulado / Mediano / Bajo / Travieso 

/ Grande / Pequeño / Flaco / Delgado / Gordo / 

Atractivo / Presumido / Guapo / Pelirojo / 

Inteligente / Tímido / Extrovertido / Bonito / 

Hermoso / Joven / Viejo / Bromista / Antipático / 

Cariñoso / Charlatán / Perezoso / Generoso / Feo / 

Atlético / Bronceado / Castaño / Rubio /Rizado / 

Sensible / Tozudo / Ágil / Peleón / Valiente / 

Trabajador / Robusto / Bueno / Tacaño / Simpático 

/ Malhumorado / Celoso / Listo / Comilón / 

Malicioso / Vago / Osado 
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Descripción física y psicológica 
¿Cómo podemos caracterizar psicológicamente a alguien? 

¿Qué adjetivos usamos? 
 

Hay muchas palabras para describir a las personas. ¡Recuérdalas y aprende nuevos 

adjetivos! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Completa la tabla con los adjetivos adecuados: 
 

 

Recuerda: 
La cara puede ser: redonda, alargada, ovalada, mofletuda, fina… 

Los ojos pueden ser: negros, azules, grises, verdes, castaños, claros, oscuros… 

Los cabellos pueden ser: rubios, castaños, negros, rojos, grises, blancos, claros, oscuros… 

Las personas pueden tener el pelo largo, corto, liso, rizado, ondulado, canoso, 

abundante, escaso… 

Una persona puede ser rubia, morena, pelirroja, puede estar calva, tener entradas… 

Se puede llevar el pelo peinado, despeinado, con trenzas, con flequillo, con mechas… 

Los hombres pueden llevar barba, bigote… 

Características físicas Características psicológicas 
 

Alto/  Ondulado/ Mediano/  Bajo/ 

Grande / Pequeño / Flaco / Delgado / 

Gordo / Atractivo/ Guapo / Pelirrojo/ 

Bonito / Hermoso / Joven / Viejo/ Feo / 

Atlético / Bronceado / Castaño / Rubio 

/Rizado/ Ágil/ Robusto 

 

 

 

 

 

Listo/ Travieso/ Presumido/ Inteligente / 

Tímido / Extrovertido/ Bromista / Antipático 

/ Cariñoso / Charlatán / Perezoso / 

Generoso/ Sensible / Tozudo 

Peleón / Valiente / Trabajador/ Tacaño / 

Simpático / Malhumorado / Celoso / Listo / 

Comilón / Malicioso / Vago / Osado 

Alto / Listo / Ondulado / Mediano / 

Bajo / Travieso / Grande / Pequeño 

/ Flaco / Delgado / Gordo / 

Atractivo / Presumido / Guapo / 

Pelirojo / Inteligente / Tímido / 

Extrovertido / Bonito / Hermoso / 

Joven / Viejo / Bromista / 

Antipático / Cariñoso / Charlatán / 

Perezoso / Generoso / Feo / Atlético 

/ Bronceado / Castaño / Rubio 

/Rizado / Sensible / Tozudo / Ágil / 

Peleón / Valiente / Trabajador / 

Robusto / Bueno / Tacaño / 

Simpático / Malhumorado / Celoso / 

Listo / Comilón / Malicioso / Vago / 

Osado 
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Grados comparativo y superlativo de los adjetivos 
 

Grados de los adjetivos 

Comparativo de… Superlativo 

 

Superioridad: más…que 

 

Inferioridad: menos…que 

 

Igualdad: tan (tanto)…como 

 

Absoluto: se añade –ísimo(a/os/as) al 

adjetivo 

 

Relativo: el/la/los/las más + adjetivo 

el/la/los/las menos + adjetivo 

 

1 – Completa las siguientes frases utilizando el grado superlativo relativo. 

 

a) – Su hijo es ___________listo de la clase. 

b) – Esta prueba es ___________difícil de todas. 

c) - Este día ha sido ___________ aburrido de la semana. 

d) – Estos niños son ____________ bien humorados de su curso. 

e) - Esta escuela es ____________grande de la región. 

f) – Estas comidas son ____________ ricas de la región. 

 

2 – Contesta como en el ejemplo. 

Ej.: ¿Cómo es ella? /  - Guapa, ¡guapísima! 

 

a) ¿Cómo está la comida? 

- Rica, ¡ ______________! 

b) ¿Cómo está tu madre? 

- Triste, ¡ ______________! 

c) ¿Cómo estás? 

- Bueno(a), ¡_________________! 

d) ¿Cómo está el profesor? 

- Calvo, ¡ _____________! 

e) ¿Cómo era tu abuela? 

- Delgada, ¡ ______________! 

f) ¿Cuánto cuesta? 

- Es barato, ¡ ______________! 
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Grados comparativo y superlativo de los adjetivos 
Grados de los adjetivos 

Comparativo de… Superlativo 

 

Superioridad: más…que 

 

Inferioridad: menos…que 

 

Igualdad: tan (tanto)…como 

 

Absoluto: se añade –ísimo(a/os/as) al 

adjetivo 

 

Relativo: el/la/los/las más + adjetivo 

el/la/los/las menos + adjetivo 

 

1 – Completa las siguientes frases utilizando el grado superlativo relativo. 

 

a) – Su hijo es el más listo de la clase. 

b) – Esta prueba es la más difícil de todas. 

c) - Este día ha sido el más aburrido de la semana. 

d) – Estos niños son los más bien humorados de su curso. 

e) - Esta escuela es la más grande de la región. 

f) – Estas comidas son las más ricas de la región. 

 

2 – Contesta como en el ejemplo. 

Ej.: ¿Cómo es ella? /  - Guapa, ¡guapísima  

 

 

a) ¿Cómo está la comida? 

- Rica, ¡ riquísima! 

b) ¿Cómo está tu madre? 

- Triste, ¡ tristísima! 

c) ¿Cómo estás? 

- Bueno(a), ¡buenísimo(a)! 

d) ¿Cómo está el profesor? 

- Calvo, ¡ calvísimo! 

e) ¿Cómo era tu abuela? 

- Delgada, ¡ delgadísima! 

f) ¿Cuánto cuesta? 

- Es barato, ¡ baratísimo! 

3 – Utilizando los adjetivos que hemos visto, construye frases (a tu antojo) 

en las que compares Minnie y Daisy. 

a) ______________________________________________________

__ 

b) ______________________________________________________

__ 

c) ______________________________________________________

__ 

d) ______________________________________________________

__  
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5.2.2- REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS AULAS 

No segundo período a unidade planificada para a supervisão destinava-se ao 7º ano, nível II e dizia 

respeito a uma temática relacionada com o consumismo, as compras, roupas, calçado, etc 

Pretendia-se sobretudo que os alunos aprendessem e memorizassem vocabulário, ao mesmo 

tempo que eram confrontados com actividades mais ou menos interessantes, como é o caso da 

visualização de um pequeno filme, de imagens de roupa, entre outras. Como aspectos menos 

positivos, assinalo o facto de poder praticar de forma mais sistemática o treino da competência 

escrita, para ajudar a memorizar e consolidar as aprendizagens relacionadas com o tema. 

 

5.3- PLANIFICAÇÃO DE UNIDADE DIDÁCTICA SOBRE “FÉRIAS E VIAGENS”  

– 8º ANO 

 

Por último, no terceiro período planifiquei uma unidade didáctica para o 8º ano, que englobou os 

últimos dois temas a abordar: las vacaciones y viajes. 

Tema: De viaje/De vacaciones 

Esta será la última unidad estudiada durante este curso, así que se pretende que funcione, no 

sólo como forma de reflexionar sobre la temática de la unidad (viajes y vacaciones), como 

también como medio de recordar algunos contenidos aprendidos (y que constituyen problemas 

complejos de aplicación para los alumnos estudiantes de la lengua española)  a lo largo del 

curso: 

- Pretérito perfecto compuesto y pretérito indefinido (formas, usos y ejercicios); 

pronombres objeto directo e indirecto y su posicionamiento con relación al verbo …  

- Objetos, prendas 

- Medios de Transporte 

- Actividades y vocabulario relacionado con viajes y vacaciones 

- Alojamiento 

- Contenidos Culturales 

- Expresión de gustos y preferencias 

- … 

De esta manera me propongo abordar el tema del planeamiento de las vacaciones, incidiendo 

en especial en la ampliación de los conocimientos léxicos de los alumnos y en la competencia 

comunicativa de los mismos. El objetivo de esta secuencia didáctica es también, tal y como ya 

lo he dicho, repasar contenidos, en especial contenidos gramaticales que son, en general, 

motivo de errores en la lengua española.  Por otra parte, trataré del estudio del imperativo 

negativo, contenido gramatical que representa una novedad para los alumnos ya que aún no lo 

han estudiado, aunque lo sepan utilizar en el discurso corriente.     
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Para alcanzar mis objetivos planifiqué una clase cuyo eje es el planeamiento de un viaje, más 

concretamente de las vacaciones. Para ello, intenté que todas las actividades escogidas, 

desde la actividad de precalentamiento hasta la actividad final de consolidación del contenido 

gramatical, se centrasen en la propuesta de que los alumnos imaginasen irse de vacaciones y 

de qué forma lo podrían planear (hacer el equipaje, escoger el local y el medio de transporte 

a utilizar y reflexionar sobre reglas a seguir para que todo salga bien). Con el propósito de que 

el aprendizaje fuese hecho de la forma más motivadora posible, y teniendo en cuenta que a 

los alumnos les gustan las clases en las que pueden participar activamente en el resultado 

final de las actividades propuestas (en especial cuando presentadas con recurso a medios 

interactivos), decidí proponer a los alumnos un juego interactivo. Creo que el juego permitirá 

que los alumnos participen y se sientan motivados para el aprendizaje de los contenidos que 

tendrán especial relieve en estas clases. Por otra parte, intenté que estos contenidos 

surgiesen de forma contextualizada y harmoniosa y que las actividades fuesen simples pero 

cautivadoras. Para ello, la contribución de los medios tecnológicos escogidos es fundamental.      

Con todo, mi objetivo en esta clase es también que los alumnos puedan mejorar su 

competencia discursiva e intentaré que al aporte de léxico pueda corresponder también un 

desarrollo en aquel nivel. Por otra parte, me propongo en esta clase estimular el 

perfeccionamiento de la pronunciación, como es el caso del sonido –b (-v/-b) en palabras 

como vacaciones. 

En lo que concierne al estudio del contenido gramatical, una vez más intenté contextualizarlo 

en el tema central de la clase. De hecho, su estudio partirá del último juego interactivo que 

los alumnos jugarán en el que tendrán que hacer la correspondencia entre las dos partes de un 

puzzle para que obtengan una regla para planear las vacaciones. La identificación del 

imperativo negativo se hará a través de estas reglas pero los alumnos podrán consolidar el 

aprendizaje de este contenido creando sus propias reglas.   

La planificación de esta unidad didáctica tuvo como especial preocupación la coherencia y 

articulación de las actividades presentadas, el repaso de contenidos fundamentales y, por otra 

parte, la valoración de actividades lúdicas que puedan estimular la participación de los 

alumnos y bien el suceso del aprendizaje, relativo a todo el curso.  

METODOLOGIA 

(90 minutos)    Sumario: 

 Visualización de un corto de Mr. Bean, como forma de iniciar la temática: viajes y vacaciones. 

Ir de vacaciones: objetos, lugares y medios de transporte. 

Repaso del pretérito perfecto compuesto y del pretérito indefinido. 

1 – La clase no será iniciada con la escritura del sumario una vez que pretendo que los alumnos 

descubran el tema de la clase a través de la actividad de precalentamiento que les propondré. 
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De hecho, empezaré por explicar a los alumnos cuál es la pertinencia de la actividad 

introductoria y voy a decirles que van a escribir el sumario al final de la clase.  

2 – Acto seguido les explicaré que van a visualizar una escena de un famoso episodio de Mr Bean   

y que, a partir de ella, se espera que intenten desvelar el tema de la clase. Esta escena servirá 

de medio de motivación de los alumnos para el tema de la unidad y también de actividad de 

precalentamiento. Les explicaré que hay que fijarse en lo que van a ver ya que tendrán que 

realizar un juego (con preguntas y respuestas) en unas tarjetas repartidas a los alumnos, con el 

objetivo de explotar la película, lo que sucede y como sucede.  

3 – Tras el visionado de la escena presentada, como actividad de posvisionado, daré a cada 

alumno un sobre con una pregunta o una respuesta relacionada con la película. Los alumnos no 

podrán abrir los sobres antes de que yo les mande. Así que, ordenadamente, lo harán y serán 

invitados a participar en la actividad, leyendo su pregunta. El alumno que crea poseer la 

respuesta correcta deberá señalar su intención de contestar. De esta manera se hará la 

explotación de la película y se hará el registro del vocabulario que surja. Se entablará un 

pequeño diálogo en el que, espero, los alumnos puedan relacionar la escena con los viajes y las 

vacaciones. A continuación se hará la explotación de la trama del episodio a través de la 

interacción entre la profesora y los alumnos. 

4- Luego, llamaré la atención de los alumnos para las palabras subrayadas en las tarjetas y se 

seguirá haciendo el registro de ellas en la pizarra y recordando, de esta forma, el pretérito 

perfecto y sus usos. Para que este contenido gramatical quede sistematizado, repartiré una 

ficha donde los alumnos tendrán que resolver, incluso, algunos ejercicios sobre el perfecto, y 

que será corregida en la pizarra.  

 

6- Se aprovecha la oportunidad para repasar también el pretérito indefinido, formas y 

usos, por confronto, incluso, con el pretérito perfecto. Se repasarán algunos verbos irregulares, 

su raíz irregular y se harán algunos ejercicios, adonde los alumnos tendrán que elegir entre 

perfecto e indefinido, teniendo en cuenta los marcadores temporales presentes en cada frase. 

Se aclararán dudas, en el caso que las haya y terminará la clase con la escritura del sumario.  

 (45 minutos)    Sumario: 

De vacaciones: objetos, lugares y medios de transporte. 

Planear vacaciones - juego interactivo. 

 

1 – La clase se iniciará con la escritura del sumario y enseguida les preguntaré a los alumnos qué 

han hecho en el último día, de manera a recordar los contenidos gramaticales (p. perfecto e 

indefinido) y el tema de la unidad. 
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 2- A continuación les propondré que reflexionen sobre el tema de las vacaciones y de ahí se 

pasará al tema de la selección de objetos que se pueden llevar en este tipo de viajes. Para ello 

les doy una ficha para hacer correspondencias entre imágenes y respectivos nombres que están 

en un recuadro de al lado. De esta manera los alumnos podrán comprobar si conocen o no las 

palabras que nombran los objetos necesarios en vacaciones. 

3- Luego, les diré que van a jugar un juego interactivo en él les propondré a los alumnos que 

planeen sus vacaciones escogiendo el destino (la playa, la ciudad o la montaña), el medio de 

transporte que van a utilizar y los objetos que consideren importantes para las vacaciones 

escogidas. Los alumnos jugarán este juego de modo a que todos puedan participar y de forma a 

que se cree un ambiente que propicie la interacción oral. Para ello, me propongo estimular el 

comentario de los alumnos sobre las escojas de sus compañeros. Creo que esta clase va a 

terminar en este punto, mientras explotan el juego interactivo… 

 (90 minutos)    Sumario: 

Reglas para planear vacaciones - juego interactivo (conclusión). 

Imperativo negativo. 

1- La clase se iniciará con la escritura del sumario y con el recuerdo del juego y de las 

propuestas de viajes encontradas en él. 

 

2- La última parte del juego interactivo se refiere a las reglas a seguir para planear las 

vacaciones de forma a que todo salga bien. Lo que espero es que los alumnos puedan 

hacer la correspondencia entre las dos partes de la regla que están separadas en dos 

piezas de un puzzle. Una vez más, los alumnos tendrán la oportunidad de jugar el juego 

interactivo y podrán registrar las correspondencias halladas en una ficha que será 

previamente distribuida.  

3- En las frases del juego anterior se encuentran formas verbales del imperativo negativo. 

Tras el comentario del sentido de las frases,  espero que los alumnos puedan 

identificar el modo presente. A continuación, les será distribuida a los alumnos una 

ficha en la que se pasará al estudio formal del imperativo negativo. De hecho, esta ficha 

permitirá que se haga el análisis de la formación del imperativo negativo. De este modo, 

haré la explicación más pormenorizada de este contenido gramatical y aclararé las 

dudas que los alumnos tengan.  

 

4- Tras la explicación del imperativo negativo, motivaré  a los alumnos para que 

construyan oralmente otras reglas utilizando el imperativo negativo de forma a que 

practiquen este contenido gramatical.  
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5- Para terminar la clase les propongo que redacten un texto donde utilicen una (o dos) de 

las expresiones utilizadas en el juego (Me mola la playa; La movida de la ciudad me 

chifla…) y elijan un destino de vacaciones. Deberán hablar de los objetos que llevarían 

en la maleta, del medio de transporte que utilizarían (les llamaré la atención para la 

preposición en coche, en tren… por oposición al portugués “de carro”)…Los alumnos 

serán acompañados en esta tarea por mí, corrigiendo los textos, aclarando dudas de 

vocabulario u otras…  

 

6- Al final, los alumnos que lo deseen pueden leer/ presentar a sus compañeros el viaje 

que eligieron, en fin, su texto. 

 (45 minutos)    Sumario: 

Lectura y explotación gramatical del texto: “Preparando el equipaje”. 

Colocación de los pronombres personales objeto directo e indirecto (repaso). 

 

1 – La clase se empezará con el registro del sumario en la pizarra, como es habitual. Se hace la 

articulación con la clase anterior, solicitando y aprovechando la intervención de los alumnos. 

2- Acto seguido se leerá el texto “Preparando el equipaje” y llamaré la atención de los alumnos 

para algunas expresiones subrayadas (objeto directo) y les pediré que hagan su análisis sintáctica 

de forma a recordar los pronombres objeto directo e indirecto y sus usos. 

3- A continuación les distribuiré una ficha para recordar los pronombres complemento directo e 

indirecto y también para practicar con algunos ejercicios para sustituir por pronombres y 

reescribir las frases.  

4- La clase terminará con una canción “Días de verano”, para completar espacios con algún 

vocabulario dado.  
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5.3.1- MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Titulo 
 

111 
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Creación personal)

¿Cuántas latas ha puesto el Señor   

Bean en la maleta? 

  
 

 

¿Por qué otro objeto ha cambiado la 

toalla rosa el Señor Bean? 

 
 

 

¿De qué color son los calzoncillos del 

Señor Bean? 

 

  

El Señor Bean ha empaquetado 

los calzoncillos en la maleta.  

 

¿Qué les ha juntado a los calzoncillos? 

 
 

 

¿De qué color es la camisa que el Señor 

Bean ha elegido? 

 

 

¿Qué ha hecho el Señor Bean a los 

pantalones?  

 

 

¿Qué ha ocurrido al osito de peluche 

del Señor Bean? 

 

 

¿Qué ha dicho el Señor Bean?  
 

Bla, bla, bla… 
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(Creación personal)

 

Al final, ¿Qué ha visto el Señor 

Bean debajo de la cama?  

 

 

¿Qué ha roto el Señor Bean y 

que sirve para lavarse los dientes?  

 

 

 

¿Qué ha resuelto hacer el Señor 

Bean con la maleta pequeña?  

 

 

 

¿Dónde se ha ido el Señor Bean?  

 

 

 

El Señor Bean ha puesto 

cuatro latas   en la maleta.  

 

 

 
El Señor Bean ha cambiado la toalla 

rosa por otra del mismo color pero muy 

pequeñita. 
 

 

 

 

Los calzoncillos del Señor Bean 

son blancos. 

 
 

 

 

 

¿Qué hay detrás del Señor 

Bean?  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 2010/2011 

 

Pretérito perfecto de indicativo (Repaso) 

Formación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡OJO! 

 

 

 

Participios irregulares 

 

 

 
 

 

 

 

Usos: 

- Para expresar acciones o hechos pasados en un periodo de tiempo no 

concluido o sin tiempo definido: 

Ej: Esta semana hemos trabajado mucho. 
- Para hacer referencia a experiencias personales: 

Ej. Yo nunca he ido a Grecia.  
 
 
 

Marcadores temporales:  

 Este lunes, mes, año, verano…   hoy, nunca, jamás, en toda mi vida… 
 

(Creación personal)

 Haber 

yo  

tú 

él / ella /usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos(as) / ustedes 

   he 

  has 

  ha 

  hemos 

  habéis 

  han 

Ejemplo 

 

   -ADO 
1ª conjugación (–AR) 

 

Cantado  

   -IDO  
2ª y 3ª 

conjunciones  
(- ER / -IR) 

Comido  

vivido 

 abrir – abierto   escribir – escrito        poner – puesto          ver - visto 

 decir – dicho           hacer – hecho         resolver – resuelto       volver - vuelto 

 cubrir – cubierto     morir – muerto    romper – roto                              
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Ejercicios 

1 - Conjuga los verbos:  

a) - Esta mañana Juan no…………………………………………………… (venir) a clase. 

b) - Él nunca …………………………………………………… (estar) en España.  

c) - Paco y yo …………………………………………………… (terminar) el trabajo esta semana.  

d) - ¿Ustedes …………………………………………………… (pedir) el postre? 

e) - Tú …………………………………………………… (poner) los papeles allí.  

f) - No le …………………………………………………… (tú, escribir) una sola carta. 

g) – Los niños …………………………………………………… (romper) la ventana con la pelota.  

h) - Hoy…………………………………………………… (ir) a ver una película y no me 

………………………………………………… (gustar) nada. Me…………………………………………………… (parecer) 

aburridísima. 

i) - Este lunes, Jorge me…………………………………………………… (enseñar) su coche nuevo.  

 

 

 

 

2 - Completa las frases… 

a) - Yo nunca…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) - Esta semana nosotros…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) - En mi vida…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

d) – Hoy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Creación personal)  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 2010/2011 

 

Pretérito Indefinido (Repaso) 

Formación: 

Verbos Regulares – se juntan a la raíz del verbo las terminaciones del Indefinido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbos Irregulares de uso frecuente, con raíz y terminaciones irregulares: 

 

Infinitivo Raíz irregular  Terminaciones Indefinido/yo 
tener tuv   tuve 

estar estuv  e estuve 

poder pud  iste pude 

poner pus  o puse 

saber sup  imos supe 

andar anduv  isteis anduve 

hacer hic/hiz (3ª p.sg)  ieron hice 

querer quis   quise 

ir fu   fui 

venir vin  *son irregulares también en 

la 3ª p. pl. 
vine 

decir dij*  - dijeron dije 

traer traj*  - trajeron traje 

 

 

Usos: 

- Para expresar acciones o hechos pasados en un periodo de tiempo ya 

terminado: 

Ej.: Ayer, mi hijo trabajó muchísimo. 

Ejemplos 

 -ar 

(trabajar) 

yo  

tú 

él / ella /usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos(as) / ustedes 

trabajé 

trabajaste 

trabajó 

trabajamos 

trabajasteis 

trabajaron 

 -ir 

(escribir) 

yo  

tú 

él / ella /usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos(as) / ustedes 

escribí 

escribiste 

escribió 

escribimos 

escribisteis 

escribieron 

 -er  

(comer) 

yo  

tú 

él / ella /usted 

nosotros (as) 

vosotros (as) 

ellos(as) / ustedes 

comí 

comiste 

comió 

comimos 

comisteis 

comieron 
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Marcadores temporales:  

 ayer; anteayer; el otro día; el año pasado; el mes pasado; la semana 

pasada; en 1985, etc. 
 

Ejercicios 

1 - Conjuga los verbos:  

a) - Ayer Juan no…………………………………………………… (venir) a clase. 

b) – Sé lo que ……………………… (hacer, vosotros) el último verano.  

c) - Paco y yo …………………………………………………… (terminar) el trabajo la semana pasada.  

d) - ¿Ustedes …………………………………………………… (traer) el coche anteayer? 

e) - Tú…………………………………………………… (poner) los papeles allí el mes pasado.  

f) - No le…………………………………………………… (tú, escribir) una sola carta el año pasado. 

g) – Los niños, ayer,…………………………………………………… (romper) la ventana con la pelota.  

h) – El otro día………………………………… (ir) a ver una película y no me ………………………………………………… 

(gustar) nada. Me…………………………………………………… (parecer) aburridísima. 

i) – La semana pasada, Jorge me…………………………………………………… (enseñar) su coche nuevo.  

 

 

 

 

 

2 – Elije el tiempo adecuado (Pretérito Perfecto o Pretérito Indefinido) 

a) - Esta mañana (yo, venir) _____________ a clase andando. 

b) - Ayer, (nosotros, comenzar) _____________ el curso. 

c) - Las Navidades pasadas, María (visitar) _____________ Nueva York. 

d) - En mi último cumpleaños (yo, ir) _____________ a cenar con mi familia. 

e) - Nunca (yo, estar) _____________ en Japón. 

   f) - Mis abuelos (tener) _____________ un accidente el año pasado.  
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÁTÃO 2010 / 2011 
 

Haz corresponder los objetos que te puedes llevar en vacaciones a las imágenes que te son 

presentadas. Escríbelos en los recuadros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☻El saco de dormir  

☻El neceser  

☻Los naipes  

☻Las gafas de sol 

☻La cámara  

☻El bronceador  

☻El bañador  

☻La pelota  

☻El sombrero de paja  

☻La sombrilla  

☻El ordenador 

☻La tienda de campaña  

☻El radio con pilas  

☻La linterna  

☻Los carretes  

☻La navaja multiusos  

☻El secador de pelo 

☻El guía  

☻Los guantes  

☻El termo  

☻La brújula 

☻Las cerillas 

☻El móvil 

☻Los collares y las 

pulseras  

☻Los vaqueros  

☻La toalla  

☻Las zapatillas  

☻Las camisetas  

☻La cantimplora  

☻Las chanclas 

Las cerillas El móvil Los guantes 

El bañador  

 

El ordenador 

 

El sombrero de paja 

El secador de pelo La navaja multiusos  

 
El termo  

 

La linterna  

 

El radio con pilas  
 

La toalla  

 

Los carretes 

 

La tienda de campaña 

La pelota El bronceador Las zapatillas 
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La cantimplora 

Las chanclas Los vaqueros 

Las gafas de sol 

La cámara 

La brújula Las camisetas 

La sombrilla 

Los collares y las pulseras  
 

El saco de dormir 

Los naipes 

El neceser 
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Juego interactivo 
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Planear Vacaciones - Reglas de Oro  
1 No dejes de planear tus vacaciones con 

tiempo. 
 a) ...lo importante de las vacaciones es 

relajarte y pasarte un buen rato con tu 

familia y amigos. 

2 No te olvides de saber cuál será tu 

presupuesto para las vacaciones… 
b) Debes prestar atención al local de 

vacaciones y a la estación del año en la que 

vas a ir. ¡Selecciona lo que vas a llevar! 

3 No te preocupes demasiado con el lugar 

porque… 
c) …en el que vais a viajar. ¡Así sabréis que 

está en perfectas condiciones de 

seguridad! 

4 No hagas las reservas de los lugares y 

transportes a última hora. 
d) ¡Mientras más tiempo tengas para 

planearlas, más seguro estarás que todo 

saldrá bien! 

5 No te lleves demasiados objetos 

innecesarios en la maleta. 
e) ¡Te ahorrará dinero y dolores de cabeza! 

6 No dejes de recordar a tus padres o 

amigos que hagan el chequeo del vehículo… 
f) ¡Disfruta de las vacaciones desde que 

salgas de tu hogar y aprovecha cada 

momento con una sonrisa! 

7 No te olvides de lo más importante: g) …para decidir dónde podrás ir. 

 

   

 

 
(Creación personal 

1 2 3 4 5 6 7 

d) g) a) e) b) c) f) 

Todo el año esperamos este momento y siempre pasa lo mismo: es 

difícil decidir qué hacer en las vacaciones, dónde es mejor 

vacacionar y qué hacer con el presupuesto que tenemos. 

A la hora de planear las vacaciones, uno no debe olvidarse de 

algunos pasos importantes… 

 

¡Intenta descubrir algunas reglas de oro para que todo salga bien a 

la hora de irse de vacaciones! 
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El imperativo negativo se utiliza en las mismas funciones comunicativas que el 

imperativo afirmativo, o sea: dar órdenes, dar consejos, hacer pedidos y dar 

instrucciones. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Verbos en –AR 

(Viajar) 
Verbos en –ER 

(comer) 
Verbos en –IR 

(Partir) 

viaj-es 

viaj-e 

viaj-emos 

viaj-éis 

viaj-en 

 

com-as 

com-a 

com-amos 

com-áis 

com-an 

part-as 

part-a 

part-amos 

part-áis 

part-an 

 

Imperativo afirmativo Imperativo negativo 
 

Dámela (la maleta). 

Póntelo (el bañador). 

Díselo (el sueño que has tenido hoy a tu 

amigo). 
 

 

 

No me la des. 

No te lo pongas. 

No se lo digas. 

¡Ojo! En el 
imperativo 
negativo  se 
toman las 
formas del 
presente de 
subjuntivo. 

 En ocasiones, en el imperativo afirmativo, se añade un 

pronombre a la forma verbal para no repetir el 

sustantivo. 

En el imperativo negativo, los pronombres personales van 

siempre antes del verbo. 
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Lee el diálogo siguiente: 

 

Preparando el equipaje 

 

Pilar: ¿Te ayudo a hacer la maleta? 

Juan: ¿La maleta? ¡Las maletas! ¡No sé dónde meter todas esas cosas! 

Pilar: ¿Dónde meto los zapatos? 

Juan: Mételos en la bolsa de tela. 

Pilar: El despertador, ¿lo meto también en la bolsa? 

Juan: No, no lo metas ahí, mételo en el maletín. 

Pilar: Y los pantalones, ¿dónde los meto? 

Juan: Mételos en la maleta pequeña. ¡Dóblalos! 

Pilar: ¿Doblarlos? No, por Dios, que doblándolos se arrugan. Mejor meterlos en la 

grande. 

Juan: ¡Vale! Mételos en la maleta grande. 

Juan: ¡Tráeme los calcetines del armario! 

Pilar: Ten, aquí los tienes. 

Pilar: ¿La agenda, la meto en el maletín? 

Juan: No, métela en la cartera. De momento déjala ahí fuera: ponla encima de la mesa. 

Antes de irme, debo hacer una llamada. 

1- Observa y recuerda: 

 

 

 

¿Dónde meto los pantalones?  

 Los meto en la maleta. 

 Mételos en la maleta. 

 Puedes meterlos en la maleta  

 Metiéndolos doblados se 

arrugan 
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Los pronombres objeto directo e indirecto (Repaso) 

 

 

 

Pronombres O. Directo Pronombres O. Indirecto 

me me 

te te 

lo/la le (se) 

nos nos 

os os 

los/las les (se) 

 

Posición:  

 
1- Los pronombres de objeto directo e indirecto suelen ir delante del verbo.  

Te envié por correo el contrato. ¿Lo has recibido? 

 

 Con el imperativo afirmativo van unidos a la forma verbal en una sola palabra. Ej. 

¡Búscalo ahora mismo!  

 

 Con el infinitivo y el gerundio pueden ir delante del verbo principal, o pospuestos al 

infinitivo o al gerundio formando una sola palabra.  

Infinitivo: Ej. Acabo de encontrarlo/Lo acabo de encontrar.  

 

Gerundio: Ej. Lo estoy leyendo/Estoy leyéndolo. 

 

2- Orden de aparición cuando coinciden varios pronombres: 

Pronombre de objeto indirecto + Pronombre de objeto directo 

_ ¿Te gusta ese pañuelo? – ¡Te lo compro! 

_ ¿Me lo compras de verdad?  

 

¿Le diste a Leonor mi recado? No, todavía no, se lo daré esta tarde. 

       No--- … le lo daré  

  
 

Envío los regalos a los niños. Se los envío. 

¡Ojo! 
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¡A Practicar!  

1- Señala el objeto directo e indirecto en las frases y Cámbialos por pronombres. 

 

a) Pedí una maleta prestada a Juan para ir de viaje. 

Se la pedí para ir de viaje. 

b) Voy a pedir una cámara prestada a mi hermana.  

Voy a pedírsela. /Se la voy a pedir. 

c) Estoy pidiendo un neceser a mi madre.  

Se lo estoy pidiendo. Estoy pidiéndoselo. 

d) ¡Pide una brújula!  

¡Pídesela!  

e) Carmen te regaló unas gafas de sol.  

Carmen te las regaló. 

f) Juan va a regalar unas zapatillas a su hijo.  

Juan va a regalárselas. Juan se las va a regalar. 

g) María está regalando unos pantalones a su novio. 

María se los está regalando. María está regalándoselos.  

 

2- Utilizando el vocabulario estudiado en la unidad escribe 3 frases, a tu antojo, donde 

utilices pronombres objeto directo e indirecto. 

a)  

 

b)  

 

c) 

 

 

 

 

 

(Basado en Gramática, Ejercicios de Español, Nivel Medio B1)  
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1- Completa los huecos con las palabras del recuadro. 

 

DÍAS DE VERANO  
 

 

 

 

 

 

No quedan días de verano  

Para pedirte ______________  

Para borrar del pasado  

El daño que te hice yo  

Sin besos de _____________  

Y sin palabras bonitas  

Porque te miro a los ____________  

Y no me sale la _________________  

Si pienso en ti creo que esta vida no es ___________  

Si pienso en ti y en la luz de esa _______________ tuya  

No quedan días de verano  

El ______________se los llevó  

Un ______________de __________negras  

Cubría el último adiós  

Y fue sentir de repente tu ausencia  

Como un ____________________  

Porque no vas a mi vera  

Si pienso en ti creo que esta vida no es ___________  

Si pienso en ti y en la luz de esa _____________ tuya,  

Esa ______________ tuya  

Es de esos días de verano  

Vivo en el reino de la _____________  

Nunca vas a saber cómo me siento  

Nadie va a adivinar cómo te recuerdo  

Si pienso en ti creo que esta vida no es ___________  

Si pienso en ti…..esa _________________ tuya,  

Esa _________________ tuya  

No quedan días de verano (x 4) 

 

 perdón 

 despedida 

 ojos 

 voz 

 justa (2X) 

  mirada (5 X) 

 viento 

  cielo  

  nubes  

 eclipse de sol 

  justa 

 soledad 

 

 

5.3.2- REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE AS AULAS 

Na concepção de materiais tive sempre em conta, antes de tudo, a motivação dos alunos para 

a aprendizagem da língua. Assim, tentei iniciar sempre que possível cada unidade com uma 

actividade que motivasse os alunos para o estudo do tema em questão, de forma a incitar a 

discussão e cativar-lhes a atenção. Para este efeito utilizei também nesta unidade um filme 

para despoletar a discussão sobre o tema e seguiram-se uma série de actividades relacionadas 

com os objectos que se podem levar de viagem, realizando para o efeito um jogo na turma. 

Uma vez que se tratava da última unidade, aproveitei para rever uma série de conteúdos 

gramaticais fundamentais para os próximos anos. De salientar a actividade musical, como 
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aspecto muito positivo, dado o interesse que os alunos manifestaram na sua memorização e 

canto. Como constrangimento, assinalo o facto de ter, nas fichas, colocado demasiado 

vocabulário para este nível de ensino. 
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6. ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

6.1- PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

No que diz respeito à disciplina de Espanhol, foram desenvolvidas algumas actividades que já 

começam a ser vulgares nas escolas onde a disciplina já está implementada, como seja  a 

comemoração do “Día de la hispanidad”, com a realização de alguns cartazes e panfletos, 

afixados no polivalente da escola. Também foi levada a cabo com os alunos de 7º ano uma 

actividade que tinha como objectivo comemorar “El día de Reyes”, à semelhança do que 

acontece um pouco por toda a Espanha. Assim, os alunos do 7º E foram à sala da turma F e os 

do 7º D foram à sala da turma D, turmas de Francês como língua de opção, distribuir 

caramelos e explicar aos colegas que se estava, simbolicamente, a comemorar o dia de reis, 

uma tradição que os espanhóis mantém, de dar os presentes nesse dia. Com as turmas do 8º e 

9º ano com quem tive aulas nesse dia, houve troca de presentes na aula, previamente 

combinada entre todos. Estes alunos cantaram, também, alguns “villancicos”, actividade que 

realizaram com entusiasmo. 
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De realçar que os alunos se entusiasmaram e desenvolveram todos os esforços - os de 7º para 

trazer guloseimas para oferecer aos colegas e explicar que se trata de uma tradição muito 

importante em Espanha e os restantes, de 8º e 9º anos para comprar um presente simbólico 

para um colega, “amigo secreto” – para que tudo decorresse com normalidade e boa 

disposição. É de salientar a motivação dos alunos para o desenrolar da actividade. 

Pese embora todas as actividades desenvolvidas e o seu sucesso junto dos alunos e da 

comunidade em geral, aquele que se destaca pela sua importância e impacto junto dos alunos 

é, sem dúvida a viagem de estudo organizada a Barcelona, cuja planificação, objectivos e 

ilustração com fotografias, de seguida apresentamos. 

 

 

6.2-  PLANIFICAÇÃO DE UMA VISITA DE ESTUDO A BARCELONA 
 

Local: Barcelona 

Data: 15 a 18 de Março de 2011  

Alunos envolvidos: 

- 10º C e 10º D (1 aluna) 

Professores responsáveis:  

  - Amélia Santos; Jorge Dias; Helena Silva 

Disciplinas envolvidas: Espanhol; Ciências Físico-Químicas e Biologia e Geologia. 

Objectivos:  

 Contactar com a língua espanhola, praticando directamente todas as aprendizagens 

veiculadas nos programas desde o nível I; 

 

 Conhecer uma cidade espanhola no seu pulsar; 

 

 Contactar com os hábitos/quotidiano dos espanhóis; 

 

 Contactar com a cultura espanhola, visitando alguns monumentos/locais de interesse 

histórico e cultural (Reconhecendo que a sociedade actual é o fruto do legado do 

passado deixado pelos nossos antepassados e como tal é necessário protegê-lo); 

 

 Motivar os alunos para o ensino/aprendizagem da língua e cultura espanhola; 

 

 Observar, in loco, conteúdos programáticos abordados na disciplina de Espanhol e nas 

Ciências; 

 

 Proporcionar momentos de convívio entre os intervenientes; 
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 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e 

para abordar situações e problemas do quotidiano; 

 

 Fomentar o espírito holístico das ciências. 

 

PROGRAMA: 

SAÍDA: Terça-feira, dia 15 de Março 

 - 3:00h Partida rumo ao Porto em autocarro cedido pela Câmara Municipal de Sátão; 

- 6:35h Saída do aeroporto Sá Carneiro; 

- 9:20h Chegada a Barcelona; 

 Instalação no hotel; http://www.hotelsantamartabcn.com/hotel-barcelona/ 

À tarde: Passeio a pé pela Cidade  - Ramblas; apreciar o edifício do Gran Teatro del Liceu (por  

onde passaram grandes nomes da ópera); o mercado da boquería; Bairro Gótico (Catedral de 

Sta Maria del Mar e edifícios antigos que estão à volta…)   

 

Quarta-feira, dia 16 de Fevereiro 

Manhã: Admirar os edifícios famosos do arquitecto Gaudi: Casa Batló e La Pedrera (visita ao 

interior desta casa?); 

Tarde: Visita à Sagrada Família (Gaudi) e, eventual, subida à torre ; 

  

Quinta-feira, dia 17 de Março: 

Manhã: Passeio pelo parque Guel / visita à casa de Gaudi 

 Tibidabo: Parque temático/diversões 

Tarde: Visita ao Museu da Ciência de Barcelona – Cosmocaixa 

Noite: Ida ao cinema 

 

Sexta-feira, dia 18 de Março: 

Manhã: Admirar a vista da cidade, a partir do Montjuic de teleférico/funicular ou a pé (visitar 

o Estádio Olímpico; o Castelo e a Torre de Calatrava…) 

 Visita ao Museu Picasso 

 “Palau”/palácio da Música Catalã 

Passeio pela Praia da Barceloneta 

Tarde: Tarde livre 

 

- Regresso ao Porto de autocarro, cedido pela Câmara Municipal: Hora prevista de chegada do 

avião: 23:55  

Regresso ao Sátão -  

ORÇAMENTO /DESPESAS: 

- Viagem de Avião + Alojamento: 150 euros 
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- Cerca de 25 euros para visitar (La Pedrera: 7 euros; Palácio da Música Catatã: 7 euros; 

Cinema: 4:20 euros; Museu da Ciência: 1:50 euros; Parque Temático - Tibidabo …)  

- Refeições (almoços e jantares) 

- Despesas de transportes na cidade 

- Seguro de viagem: 7:80 euros 

 

A viagem à cidade de Barcelona revelou-se a concretização de um sonho para os alunos que, 

desde o 7º ano de escolaridade ouvem falar nas aulas de espanhol da cultura catalã, das 

riquezas culturais da cidade, dos seus monumentos e, sobretudo, do arquitecto Antoni Gaudi. 

Assim, todo o programa foi vivido pelos alunos com muito interesse e até emoção. De salientar 

que, para além das visitas que programámos e que cumprimos integralmente, também fomos 

assistir a um concerto/espectáculo de flamengo na carismática Casa da Música Catalã, o que, 

não só pela envolvência e beleza do espaço, mas também pelo espectáculo em si, se revelou 

mágico e, eventualmente, oportunidade única para alguns alunos. À escola, ou o ensino 

público, também cabe desempenhar este papel. 

 

 

 

1- No porto de Barcelona 
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2- Chegada às ramblas 

 

 

 

 

 

3- À entrada da Sagrada Família 
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4- Num miradouro no Parque Guel 

 

5- À entrada do Parque Guel 
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6- Palácio da Música Catalã 
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7. PRESSUPOSTOS E REALIDADE NA PRÁTICA DOCENTE 

Nos últimos anos o ensino em Portugal sofreu uma quebra irreparável em muitos aspectos, 

relacionada, na opinião de alguns analistas e também na minha, com as teorias e psicologias 

da educação, que generalizaram a ideia de que o aluno é o actor do seu conhecimento, que o 

aluno deve aprender sem perceber que está a aprender (aprendizagem pela descoberta), deve 

ser conduzido ao conhecimento de forma agradável, deve descobrir as coisas sem qualquer 

tipo de imposição da figura do professor transmissor de saberes. Esta preocupação em fugir ao 

papel do professor autoritário, do professor que debita conhecimentos, do professor que não 

se preocupa com a pedagogia, fez com que se caísse, inevitável e irremediavelmente, no 

extremo oposto. O extremo oposto prevê a figura do professor tolerante, professor que não 

impõe, professor que não exige.  

Um bom professor para Skiner e Bandura era aquele que aplicava os vários tipos de reforço 

positivo e aquele que acautelava os reforços negativos, como as punições e os castigos, sob 

pena de desmotivar o aluno para a aprendizagem. Ora, não é que, aqui nesta reflexão, se 

pense que não se devem dar os tais reforços positivos aos alunos. Claro que sim. Claro que 

eles podem ser fundamentais. No entanto, colocar a tónica neste ponto, parece reduzir o 

ensino/aprendizagem a tal superficialidade, completamente desajustada da realidade 

exigente do mundo actual. 

Hoje em dia, perdeu-se a cultura do esforço, do trabalho. Perdeu-se a ideia de que para ter 

sucesso há, inevitavelmente, que sofrer, que fazer coisas de que se gosta menos, de trabalhar 

com afinco. Estudar, aprender implica trabalho, empenho, esforço, sacrifício. Nunca se devia 

ter receado essa terminologia. Muito menos fugir dela “como o diabo da cruz”, porque os 

alunos de hoje em dia encaram a escola como local de brincadeira, de encontro com os 

amigos. Estas políticas e pressupostos relativamente ao ensino, fizeram com que as 

orientações ministeriais se baseassem nessas linhas e isso fosse transmitido como se se 

tratasse da mais eficaz forma de ensinar e aprender. Com prazer. Só com prazer é possível 

aprender. Todos sabemos que nem sempre é assim. Às vezes não existe prazer em fazer coisas 

inevitáveis ao crescimento, à evolução, à aprendizagem…A cultura do fácil levou ao 

facilitismo! 

O que se passa hoje é que a maior parte dos alunos são levados ao colo neste sistema e 

acabam o ensino obrigatório sem perceber que é necessário, imprescindível, o trabalho. Seja 

qual for a opção que se tome na vida. Mas grande parte deles também já não tomam opções, 

esperam pacientemente que seja a vida a optar por eles. Face a este contexto desolador da 

escola actual, urge traçar objectivos mínimos para a docência.  

Falar de conceitos genéricos, globais e abstractos de escola, instituição, educação, formação 

e escolarização de nada serve no momento concreto. Há que trabalhar com os meios que 
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temos ao nosso alcance, entendendo que, por vezes, é muito pouco, mas que, mesmo esse 

pouco pode vir a revelar-se muito importante para o aluno/pessoa que temos à nossa frente. 

Ao professor enquanto profissional individual cabe o papel de inventar e reinventar estratégias 

para conseguir orientar os alunos no caminho do trabalho e empenho. Em suma, para a 

responsabilidade 

No que à docência da língua espanhola respeita, a realidade vivida actualmente, nas escolas, 

pela maior parte dos docentes desta língua, decorrente das reflexões levadas a cabo na 

primeira parte deste trabalho, agrava todo o processo de ensino/aprendizagem da língua 

espanhola. O elevado número de turmas, e alunos por turma, bem como níveis a leccionar 

dificulta, e, às vezes, impede mesmo o docente de levar a cabo um bom, bem preparado e 

bem planificado trabalho. Não há variedade e qualidade de materiais, nem colegas de área 

disciplinar para trabalhar em par pedagógico, nem manuais que estejam à altura de colmatar 

as faltas, nem um programa exequível, nem tempo para a reflexão.   

Assim se chega ao fim deste trabalho com as angústias que possivelmente são inerentes à 

profissão docente, a todos os docentes que reflectem sobre o seu trabalho. Neste contexto de 

ensino-aprendizagem, efectivamente, não há um modelo ideal. Há caminhos que se percorrem 

com incidentes naturais e com o reerguer de quem nunca quer cair. De quem tem sempre 

coragem, energia e optimismo para reinventar estratégias e metodologias. Para se reinventar 

enquanto docente. 
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