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“O homem é plenamente homem unicamente quando joga” 

“El hombre es plenamente hombre únicamente cuando juega” 

Shiller 
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RESUMO 

 

Motivação: Actividades lúdicas no ensino do Português e Espanhol. 

 

Liliana Odete da Costa Fernandes 

 

PALAVRAS – CHAVE: Motivação, dimensão lúdica e reflexão crítica. 

Este relatório visa descrever criticamente as actividades realizadas na prática de 
ensino supervisionado ao longo do ano lectivo 2010/2011. Deste modo, são descritos 
todos os pontos importantes para uma boa prática de ensino, desde a caracterização da 
escola, das turmas, aos materiais e recursos utilizados. 

A temática Motivação: Actividades lúdicas no ensino do Português e Espanhol 
tem como objectivo chamar a atenção para a importância de ter, em situação de sala de 
aula, alunos que verdadeiramente queiram aprender e não se sintam obrigados a tal. É 
essencial manter os alunos motivados quer para a aprendizagem do Português quer do 
Espanhol e a melhor forma que encontrei para cumprir este objectivo foi motivá-los 
através de variadas actividades lúdicas para que aprendessem mobilizados pela sua 
própria vontade e pelo estímulo conferido à aprendizagem através dos seus interesses e 
gostos.  

O trabalho conclui que a motivação estimulada através de actividades lúdicas é 
um factor essencial para o desenvolvimento do estudo e das aptidões linguísticas. 
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ABSTRACT  

 

Motivation: recreational activities in the teaching of Portuguese and Spanish. 

 

Liliana Odete da Costa Fernandes 

 

KEYWORDS: Motivation, playful dimension and critical reflection. 

 

This report aims to critically describe the activities at the supervised teaching 

practice throughout the school year 2010/2011. Thus, we describe all the important 

points for good teaching practice, from the characterization of the school, classes, 

materials and resources used. 

The theme of Motivation: recreational activities in the teaching of Portuguese 

and Spanish aims to draw attention to the importance of having in the classroom 

situation, students who truly want to learn and not feel obliged to do so. It is essential to 

keep students motivated to learn either Portuguese or Spanish and the best way I found 

to achieve this objective was to motivate them through a variety of fun activities in 

order to be motivated by their own will and encouragement given to learning through 

their interests and likings. 

This report concludes that the motivation stimulated through play activities is an 

essential factor for the development of study and language skills. 
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I.  Introdução:   

 

 O presente relatório visa a apresentação da experiência obtida através da prática 

de ensino supervisionada nas disciplinas de Língua Estrangeira – Espanhol e Português 

realizadas no CED de Pina Manique da Casa Pia de Lisboa nas turmas do segundo ano 

do Curso Técnico de Energias Renováveis e do primeiro e terceiro anos do curso 

Técnico de Apoio Psicossocial. O estágio esteve sob orientação das Professoras do 

CED, Conceição Moreira a Português e Carina Dangues a Língua Estrangeira -Espanhol 

e das Professoras Graciete Silva e Neuz Lagunas da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a duração de um ano lectivo. 

 O estágio teve dois momentos distintos. Num primeiro momento, a observação 

de aulas das professoras que me acompanharam no CED aos níveis acima referidos. 

Num segundo momento, a realização de prática pedagógica. 

 Sendo fundamental a observação e a reflexão sobre a prática pedagógica, pois 

elas permitem ao professor organizar a sua actuação para poder reorientar as suas 

estratégias, o relatório está estruturado da seguinte forma: inicialmente procuro 

descrever não apenas a instituição que acolheu o núcleo de estágio, o CED de Pina 

Manique da Casa Pia de Lisboa, escola que estabeleceu um protocolo com a Faculdade 

de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, como também 

caracterizar, tanto quanto me foi possível perceber, como observadora exterior e 

participante no processo de ensino/aprendizagem, as turmas que segui durante o ano 

lectivo; procuro depois reflectir sobre a utilização dos recursos lúdicos como estímulo 

ao processo de aprendizagem da Língua Estrangeira – Espanhol e Português, 

proporcionando ao educando um ambiente motivador. Enquanto observadora atenta, 

tentarei resumidamente reflectir sobre as aulas assistidas das professoras – orientadoras, 

que muito contribuíram para a construção da minha formação enquanto professora 

estagiária. 

Por último, procedo a uma análise e reflexão crítica sobre a Prática de Ensino 

Supervisionada. 
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II.  Enquadramento Institucional 

1. Caracterização da Escola Cooperante 

CED de Pina Manique 

 

 O Centro de Educação e Desenvolvimento (CED) de Pina Manique é a maior 

estrutura de educação e formação da Casa Pia de Lisboa. Situa-se na zona ocidental de 

Lisboa, por trás do Mosteiro dos Jerónimos. 

O CED Pina Manique é um espaço comum de aprendizagem, de criatividade e 

de intervenção social, desempenhando um papel orientador no desenvolvimento de 

capacidades, atitudes e valores que proporcionam aos educandos as condições 

indispensáveis para uma integração harmoniosa e participativa na vida da escola, na 

sociedade e no futuro, como cidadãos intervenientes e responsáveis. 

 Esta instituição assume a missão de integrar os jovens, sem meio familiar 

adequado, em percursos educativos e formativos de qualidade, ao nível dos cursos de 

educação e formação, do ensino secundário profissional e da especialização tecnológica, 

apostando na sua plena integração social e profissional. 

 O CED Pina Manique visa a construção do saber, do saber fazer para o saber 

estar e o saber ser dos jovens, no quadro de uma formação de excelência, em articulação 

com as famílias, que assegure a integração profissional, com reconhecimento público. 

 De entre os valores assumidos, destacam-se a solidariedade, a cidadania, a 

transparência, a cooperação, o empreendedorismo e a excelência. 

 O CED de Pina Manique, no âmbito do seu projecto sócio-educativo, elegeu três 

vectores estratégicos: (i) ensino profissional de qualidade; (ii) empregabilidade; (iii) 

integração social plena. 

 As acções a empreender partem da promoção do sucesso escolar e formativo e 

consequente aumento da taxa de empregabilidade e da plena integração social, 

pressupõem apostas claras na melhoria do processo educativo e formativo, na 

maximização da utilização das infra-estruturas e dos equipamentos e na implicação das 

famílias no processo de educação e de formação dos jovens (perspectiva dos processos), 
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incidem na melhoria do capital humano, no incremento da inovação e na promoção e 

divulgação de boas práticas (perspectiva da inovação e da aprendizagem) e implicam 

uma melhor gestão dos recursos financeiros disponíveis, bem como a capacidade de 

gerar novas receitas (perspectiva financeira). 

 A Direcção do CED de Pina Manique está convicta de que a linha e o programa 

estratégico definidos são consistentes com a visão proposta, permitindo criar valor: 

- para os utentes (educandos e famílias), que obtêm formação profissional de qualidade 

e elevadas taxas de empregabilidade; 

- para os trabalhadores do CED (docentes e não docentes), que obtêm reconhecimento e 

gratificação profissional e pessoal, tanto a nível interno, como externo; 

- para a comunidade em que o CED se insere e para a sociedade em geral, que podem 

contar com um parceiro de excelência na promoção da formação e da qualidade dos 

portugueses. 

Missão 

Promoção dos direitos e a protecção das crianças e dos jovens, sobretudo dos que se 

encontram em perigo ou em risco de exclusão, de forma a assegurar o seu 

desenvolvimento integral, através do acolhimento, educação, formação e inserção social 

e profissional. 

Visão Casa Pia de Lisboa (CPL)  

Ser reconhecida como uma entidade de excelência na prestação de serviços de 

educação, de formação e de acolhimento, promovendo a protecção dos direitos de cada 

criança e assegurando a criação de bases para um futuro sustentável. 

 

Valores 

�  Autonomia 

�  Empreendedorismo 

�  Intervenção democrática 

�  Participação 
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�  Precocidade de intervenção 

�  Responsabilidade 

�  Solidariedade social 

Princípios 

� As crianças e os jovens sujeitos de direitos e deveres 

� Valorização das redes pessoais de pertença e de interacção social das crianças e 
dos jovens 

� Igualdade de oportunidades 

� Co-responsabilização e participação das famílias 

� Co-responsabilização e participação da comunidade 

� Reforço das competências parentais 

� Carácter preventivo da intervenção 

� Inovação 

� Intervenção flexível e personalizada 

� Cooperação interserviços 

Compromissos de Gestão 

� Geradores de eficácia e de eficiência 

� Observância dos princípios gerais da actividade administrativa 

� Transparência e prestação pública de contas 
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2. Reflexão – O que distingue o CED Pina Manique 

Relativamente aos seus pares da Casa Pia de Lisboa, este CED investiu na 

educação e formação de dupla certificação, o que implicou o envolvimento da 

comunidade educativa numa constante intervenção e reflexão na aplicação deste 

modelo, com a criação de instrumentos, orientações de gestão administrativa e 

pedagógica e consequente alteração do Regulamento Interno. 

O que distingue o CED de Pina Manique das demais organizações escolares: 
 

Oferta educativa – Criação de cursos, sob proposta da CPL, nomeadamente, os 
cursos profissionais (técnicos) de Óptica, de Relojoaria e de Desporto, a que acrescem 
os cursos já existentes de Manutenção Industrial, de Energias Renováveis, de Gestão 
de Equipamentos Informáticos, de Electrónica, Automação e Instrumentação, de 
Design, de Restauração, de Gestão, de Informática de Gestão, de Apoio Psicossocial, 
de Turismo, de Análise Laboratorial e de Instalações Eléctricas. 

Infra-estruturas e equipamentos adequados – O CED dispõe de espaços e de 
equipamentos de qualidade, susceptíveis de responder positivamente aos desafios da 
evolução das novas tecnologias e das preocupações emergentes na esfera do mercado 
da formação profissional, designadamente ao nível da mecânica, da electrónica, de 
informática, do multimédia, da hotelaria e da restauração, do desporto, entre outras; 

Respostas de enriquecimento curricular e extra-curricular – apoios educativos 
nas disciplinas identificadas como de maior necessidade, a realização de actividades 
de compensação em sala de estudo e a existência de três salas do projecto “Espaço 
Teu”, cada uma com características diferenciadas; 

Projectos inovadores e transversais – implementação de vários projectos, 
nomeadamente o Projecto Integrado de Prevenção do Abuso Sexual (PIPAS), o  
Modelo de Informação e Orientação Escolar e Profissional (MIOEP) e práticas de 
“empreendedorismo”, que visam a promoção de competências pessoais e sociais; 

Apoios Sociais – a equipa de Serviços Técnicos de Apoio Sócioeducativo 
(STASE), através de um modelo de intervenção psicossocial a educandos, propõe a 
prestação de apoios sociais às famílias e articula com a rede interna (direcção, 
docentes, equipas educativas e outros colaboradores) e com a comunidade envolvente 
(Tribunal, CPCJ, PSP, IEFP e outros) de modo a maximizar recursos na perspectiva da 
prestação e/ou resolução de problemas. 

 Coordenação e promoção do trabalho de equipa – investimento ao nível da 
articulação e trabalho cooperativo entre docentes de cada disciplina, com vista à 
elaboração de planificações gerais por módulo/tema ajustados ao perfil dos educandos 
do ensino profissional/cursos de educação e formação (CEF), bem como das 
estratégias, metodologias e recursos. 

Estabilização e qualificação dos recursos humanos – O CED tem afecto um 
conjunto de recursos humanos heterogéneo, estável, qualificado e empenhado;  

Vontade de melhorar – o processo de reestruturação da CPL tem permitido 
espaços e tempos de discussão e de reflexão, beneficiando da qualificação técnica e 
pedagógica dos agentes educativos. (in: www.casapia.pt) 

 

 

 



  

14 
 

III.  A motivação e actividades lúdicas no ensino do Português e da Língua 

Estrangeira – Espanhol: definição e argumentação do tema 

 

A escolha do tema surgiu para contestar a ideia pré-concebida da imagem da 

escola, do professor e do aluno. 

 Numa aula tradicional, a aprendizagem maior é feita pelo professor: é ele que 

pesquisa, se interessa pelo tema, decide o que é ou não importante, que escolhe a forma 

como os conteúdos devem ser apresentados. 

 Quando se fala de professor associamos a uma pessoa sisuda, detentora de 

sabedoria, conhecedora de livros e de matérias. Esta é a imagem que guardo enquanto 

aluna: o professor percorre as páginas dos livros, ao longo de todo o ano lectivo, 

enuncia as páginas a estudar para os testes e eu, enquanto aluna, arranjava as estratégias 

necessárias para estudar os conteúdos de forma mais aliciante, criava desenhos, jogos e 

canções.  

 Enquanto professora, não quero deixar aos meus alunos essa imagem, quero 

negociar com eles os métodos de aprendizagem, aplicar materiais motivadores e criar 

um ambiente pautado por respeito e vontade de aprender. Desta forma, o ensino será 

marcado pela diferença.  

Enquanto professora, no CED de Pina Manique, da Casa Pia de Lisboa, é 

necessário focar as energias e saberes para intervir junto de novos públicos, convivendo 

com problemas de natureza cultural, social e educativa. O professor tem de ter 

consciência de que deve investir em dispositivos de intervenção e mediação pedagógica 

que possibilitem, aos alunos, atribuir um sentido ao que aprendem na escola. O 

professor deve, assim, fazer uma gestão diferenciada das propostas educativas e da 

diversidade das situações de aprendizagem, tendo em vista melhorar a eficácia da 

resposta educativa aos problemas surgidos da diversidade e assegurar que todos os 

alunos aprendam mais e de um modo significativo. Induz-se a renovação permanente do 

conhecimento e, consequentemente, dos currículos e dos modos de aprender. Aprender, 

educar, investigar… voltar a aprender é, desde sempre, um modo que preconizo.  
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 Em ambiente escolar, a motivação dos estudantes pode ser reduzida ou até 

mesmo nula e o professor deve encarar esta situação como um desafio, inspirando os 

alunos a aprender e a progredir, fornecendo-lhes estilos de aprendizagem motivadores. 

 Como se cria e se mantém essa motivação? Segundo Encina Alonso (1994) é 
necessário:  

- averiguar o que queremos dos nossos alunos e como  esperamos consegui-lo;  

- procurar temas que lhes interessam; 

- adaptar a nossa metodologia aos e os seus modos de aprendizagem; 

- explicar o objectivo das actividades; 

- comentar o progresso dos alunos, para que  cada um deles sinta mais motivação para 
aprender e desejo de reforçar o seu trabalho, numa lógica meritocrática;  

- animá-los nos momentos em que o progresso não é tão evidente, e reconhecê-lo 
quando assim sucede; 

- criar uma metodologia com a qual os erros sejam positivos, uma vez que fazem parte 
do processo de aprendizagem; 

- variar actividades, temas e conteúdos; 

- mudar o foco de atenção, passando da linguagem como fim em si mesma à linguagem 
como meio para um jogo, uma actividade comunicativa, etc; 

- evitar expressões do tipo: (“)Agora vamos ver algo muito difícil. Como podem não ter 
percebido ser que não percebam se já expliquei 3 ou 4 vezes? Não importa que não 
tenham terminado o jogo, era só para praticar. É igual. Está mal. Ainda tens muitas 
falhas. Como pode ser que não oiças a diferença entre /l/ e /r/? O problema é não 
saberem que não sabem reconhecer um complemento directo nem na vossa língua;  

- estimular exercícios de auto-reconhecimento, com vista à construção do saber 

articulado com a identidade social, cultural e étnica de cada aluno.  

Segundo o Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER),  

[…] “La eficacia depende de la motivación y de las características particulares dos 
alumnos, así como de la naturaleza de los recursos, tanto humanos como materiales, 
que pueden entrar en juego. Siendo este principio fundamental hasta sus últimas 
consecuencias, necesariamente se consigue una grand diversidad de objetivos y una 
mayor diversidad de métodos y materiales” […] (MCER: 141) 
  

O professor deve tentar aproximar a realidade dos alunos às suas aulas com 

actividades que reflictam essa mesma realidade, bem como os seus interesses.  
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 Acredito que a motivação em sala de aula é tarefa de todos. Se somos um grupo 

de trabalho, devemos repartir responsabilidades; os alunos devem dar sugestões, propor 

temas e actividades. 

 Uma forma de abordar e estimular a motivação em sala de aula encontra-se no 

empreendimento lúdico, fomentando nos alunos, por essa via, a criatividade, a 

desinibição, a espontaneidade e a socialização.  

O professor, ao empregar actividades lúdicas no processo ensino/ aprendizagem, 

consegue que os alunos tenham uma postura alegre e descontraída, possibilitando a 

expressão do agir e interagir. O carácter de integração e interacção contidos nas 

actividades lúdicas permite a integração do conhecimento com acções práticas, - 

Chaguri (2004), pois, segundo Vygotsky (1994), a motivação é um dos factores 

principais não só para o sucesso da aprendizagem, como também na aquisição de uma 

língua estrangeira. 

 Os jogos ajudam a criar entusiasmo sobre o conteúdo a ser trabalhado, a fim de 

sobretudo se considerarem os interesses e as motivações dos alunos, estimulando-os a 

expressar-se, agir e interagir nas actividades realizadas na sala de aula. 

 Nesses momentos, o aluno, movido pela descontracção, tende a utilizar os seus 

conhecimentos mais despreocupadamente, possibilitando ao professor detectar dúvidas 

e avaliar conhecimentos, tendo em conta os parâmetros exigidos pelo nível em que o 

estudante se encontra. 

 Através da actividade lúdica e do jogo, o aluno forma conceitos, selecciona 

ideias, estabelece relações, integra percepções e, o que é mais importante, socializa com 

os seus pares e com o professor, aceitando as regras da actividade proposta.  

São várias as razões que levam os professores a empregarem as actividades lúdicas no 

processo de ensino /aprendizagem: 

 O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço 

espontâneo. Ele é considerado aprazível, devido à sua capacidade de absorver o 

indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de 

envolvimento emocional que o torna uma actividade com forte teor motivacional, capaz 

de gerar um estado de vibração e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro 
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da qual se desenrola, o ludismo é portador de um interesse intrínseco, canalizando as 

energias no sentido de um esforço total para consecução de seu objectivo. Portanto, as 

actividades lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço voluntário.  

As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma actividade física 

e mental, o jogo lúdico acciona e activa as funções psico-neurológicas e as operações 

mentais, estimulando o pensamento. As actividades lúdicas convocam as várias 

dimensões da personalidade: afectiva, motora e cognitiva. Como actividade física e 

mental que mobiliza as funções e operações, a ludicidade acciona as esferas motora e 

cognitiva e à medida que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afectiva. 

Assim sendo, vê-se que a actividade lúdica se assemelha à actividade artística, como um 

elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca e joga é, 

também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve (Teixeira, 1995, p. 23). 

Estabelece-se, assim, uma relação eficaz de causa e efeito entre a exploração da 

actividade lúdica em sala de aula, a mobilização das funções cognitivas e a 

aprendizagem dos conteúdos.  

De acordo com Cardoso (2011), o jogo meramente lúdico pode accionar 

capacidades cognitivas, afectivas, motoras e de socialização, mas não persegue 

objectivos educativos específicos nem traz benefícios para a aprendizagem de um 

conteúdo.  

Em geral, o elemento que separa um jogo pedagógico de um outro de carácter 

apenas lúdico pode ser caracterizado da seguinte forma: 

Desenvolve-se o jogo pedagógico com a intenção explícita de provocar 

aprendizagem significativa, estimular a aquisição de novo conhecimento e 

principalmente despertar o desenvolvimento de uma competência operatória, ou seja, o 

desenvolvimento de uma aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica que 

possibilita a compreensão e a intervenção do indivíduo nos fenómenos sociais e 

culturais e que o ajude a construir conexões. (Nunes, 2004) 

Obviamente, uma actividade lúdica nunca deve ser aplicada sem que se tenha 

um benefício educativo, ou seja, nem todo o jogo pode ser visto como material 

pedagógico, até porque como aponta Szundy (2005), a actividade lúdica é um factor que 

estimula a aquisição de uma língua estrangeira com que o aprendiz esteja em contacto, a 
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qual ocorre gradativamente e inconscientemente, de forma a resultar numa comunicação 

natural.  

As actividades lúdicas requeridas justificam um ensino por meio de actividades 

atraentes para as diversas disciplinas que compõem a área de linguagem. Desta forma, a 

educação, para ser efectivamente válida, deve partir de um ambiente agradável, 

prazeroso, colaborando para uma aprendizagem mais activa e que, sobretudo, promova, 

através do lúdico, possibilidades de discussões e troca de informações entre alunos e 

professores. 

Nesta perspectiva, o objectivo da proposta de trabalho com actividades lúdicas 

no quotidiano escolar é, sobretudo, fazer com que os professores repensem as suas 

práticas discursivas e possam ser competentes pesquisadores de forma a adoptarem uma 

postura facilitadora ante a produção de conhecimento. Como bem afirma Freire (1996), 

“não há ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino”. Assim, o professor precisa, a 

todo o tempo, de forma crítica e selectiva, de buscar novos conhecimentos, ousar, correr 

riscos. A proposta de um trabalho lúdico deve ser entendida como um referencial, 

devendo ser modificada e adaptada à prática pedagógica, de acordo com as necessidades 

de cada professor.   

Segundo María Ángeles Andrés e Miguel García Casas, no I Congreso 

Internacional de Español para Fines Específicos, os jogos requerem comunicação, 

provocam e activam os mecanismos de aprendizagem da língua e as normas do jogo 

negoceiam-se na aula, com recurso ao uso da língua em aprendizagem. Este ambiente 

lúdico é propício a que cada aluno desenvolva as suas próprias estratégias de 

aprendizagem. O estudante pode ter como meta praticar a língua, divertir-se e /ou 

ganhar o jogo. Seja qual for o seu objectivo, para alcançá-lo utilizará a língua específica 

de aprendizagem. 

Neste sentido o binómio jogo – aprendizagem alcança um status global que 

potencia os resultados docentes. “Se juega para ganar, se gana si se aprende y, si 

aprendes, ganas.”   

Convém recordar que o Plano Curricular publicado pelo Instituto Cervantes 

aconselha, entre procedimentos e recursos para a prática na aula de E/LE, a utilização 

dos jogos para favorecer a criação de um ambiente descontraído e motivador e obter, 
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assim, um maior proveito das actividades. Díaz Corralejo (1996) assinala que a 

interacção comunicativa se desenvolve através de jogos linguísticos, de roleplays, de 

técnicas de animação e de expressão direccionadas para a totalidade do indivíduo a 

nível afectivo, de modo a reforçar a motivação. 

María Dolores Chamorro Guerrero e Núria Prats Fons (1990) enumeraram as 

vantagens da aplicação dos jogos no ensino do espanhol como língua estrangeira:  

[…] 1. "Los juegos proporcionan una oportunidad de comunicación real, 
aunque dentro de unos límites definidos artificialmente, por lo que constituyen un 
puente entre la clase y el mundo real" [Hadfield, 1987, III]. 

2. Son actividades que estimulan la adquisición de una lengua extranjera 
porque aumentan el grado de motivación y crean una necesidad inmediata de 
respuesta. 

3. Favorecen un clima positivo, relajado, distendido, de confianza e 
intercambio mutuo. 

4. Incitan a la participación. Durante el tiempo que dura el juego todos se ven 
envueltos de una manera activa en el proceso. 

5. Disminuyen el tiempo de intervención del profesor. 
6. El elemento de diversión que proporcionan motiva que, de una forma 

amena, puedan practicarse contenidos "serios". 
7. La propia estructura del juego hace que los estudiantes exploten su 

conocimiento de la lengua extranjera con flexibilidad y estén más concentrados en el 
contenido de sus preferencias que en la estructura de las mismas (es el profesor el 
encargado de controlarlas). 

8. Según Alejandro Castañeda, "(...) los ejercicios planteados en forma de 
juego son especialmente propicios para la práctica comunicativa de distintos puntos 
gramaticales, puesto que la aceptación de sus reglas permite reducir el campo nocional 
y, así, procurar la práctica comunicativa, centrada en muy pocos exponentes 
lingüísticos" [1990, 70]. 

9. Permiten recrear contextos diferentes y, así, variar a su vez los registros 
lingüísticos. 

10. Su utilización es muy versátil. El profesor puede emplearlos como: 
- un tanteo previo sobre determinados aspectos que se quiera introducir 
- una comprobación de lo aprendido 
- una revisión 
- un diagnóstico de necesidades. […] 

 

Após analisar as inúmeras vantagens, bem como as actividades sugeridas e 

postas em prática pelos alunos, tive consciência de que ao utilizar este tipo de 

actividades, há que conciliar estratégias de aprendizagem, conteúdos, objectivos e ter 

em conta os interesses e as motivações dos alunos.  
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Apliquei diversas actividades lúdicas ao longo da prática do ensino 

supervisionado. Saliento as que foram mais significativas tanto para mim quanto para o 

aluno. 

- Lectura, comentário y elaboración de cómics sobre salud - Sobre esta 

actividade, tal como Pedro García, concordo com a afirmação de M. Sancho Sánches 

(2000:8):  

[…]“Todo con humor es más llevadero; si el humor está en la vida cotidiana, 
¿Por qué vamos a excluirlo de la clase? Su presencia en el aula es importante, 
deseable, útil y beneficiosa”. Assim, o humor faz com que o processo de 
aprendizagem seja mais motivador e eficaz. Desta forma os alunos adquiriram 
vocabulário, captaram e transmitiram mensagens sobre saúde e utilizaram o 
condicional simples. […] 

 
- Outra actividade que surtiu o efeito desejado foi realizada por tarefas. Na 

primeira aula os alunos elaboraram questões de revisões para o teste do módulo cinco 

que seriam aplicadas no jogo ¿Quién quiere ser español?, na aula seguinte. Também 

utilizei a mesma estratégia para a aula de revisões de Português. Criei um jogo de 

tabuleiro: Memorial do Convento - O Jogo. Este jogo tinha como objectivo verificar a 

compreensão da Obra Memorial do Convento. Outra actividade realizada foi a escrita de 

pequenas cenas teatrais para posterior dramatização, de forma a que o aluno expressasse 

a sua visão da obra e reflectisse sobre as temáticas da mesma.   

Considero que as actividades lúdicas se revelaram um instrumento importante 

por proporcionarem uma maior implicação e aceitação por parte dos alunos e me 

possibilitarem uma forma distinta de articular teoria e prática.  
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IV.  Prática de Estágio Supervisionada 

1. Observação de aulas 

1.1. Observação de Aulas da Orientadora Carina Dangues  

 

 As aulas observadas da orientadora Carina, apesar de descontraídas, eram 

pautadas por uma certa rigidez no sentido da disciplina na sala de aula. 

Por se tratar de um grupo apenas constituído por rapazes pouco motivados, com 

assiduidade e pontualidade irregulares, como já referi na caracterização da turma, 

prontamente me apercebi que quando era proposta uma tarefa, os alunos mostravam 

pouca vontade (ou até mesmo nenhuma) em concretizá-la, com a agravante de, muitas 

vezes, não terem o material necessário para trabalhar. A professora, no entanto, 

conseguia demovê-los dessa postura incentivando-os e motivando-os, chegando mesmo 

a fornecer-lhes material. 

 As aulas eram baseadas nos conhecimentos pré-adquiridos dos alunos como 

ponto de partida para desenvolver os conteúdos a abordar e proporcionavam a troca de 

ideias, a realização de actividades que não se cingiam apenas ao manual adoptado nem a 

fichas poli copiadas, mas sim à realização de actividades lúdicas, diálogos e uso do 

quadro para sistematização de ideias sempre que se revelasse necessário. Os alunos, sem 

se aperceberem, estavam efectivamente a trabalhar. 

 A professora transmitia sempre grande determinação quanto aos seus objectivos 

e aos seus conhecimentos. As aulas eram leccionadas em castelhano e sempre que os 

alunos revelassem dificuldades na compreensão de vocabulário, gramática ou a nível de 

conteúdos, a professora voltava a explicar utilizando outras estratégias, recorrendo 

apenas à tradução para português em último recurso.  

Apesar da exigência transmitida pela professora, existia empatia entre a mesma e o 

grupo, dando às aulas um clima de cordialidade. 

Através da observação de aulas apercebi-me que as estratégias que utilizava para 

a aprendizagem da gramática, tais como: expor as regras, as excepções às regras, as 

típicas sistematizações e por fim as fichas de averiguação dos conhecimentos adquiridos 

não eram adoptados pela professora. Aprendi que usando frases e situações do 
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quotidiano, os alunos empregavam a gramática de forma descontraída e não se 

limitavam a decorar, apercebendo-se da sua utilização/aplicação em situações concretas. 

A estratégia utilizada pela professora Carina obriga-a, não apenas a dominar os 

conteúdos mas também a adaptar-se e saber dar resposta a todas as situações com que é 

confrontada. 

Nestas aulas, apesar de dar mais importância à forma como eram leccionados os 

conteúdos, também tive em conta outras linhas de acção; tentei conhecer minimamente 

os alunos através das suas atitudes e postura. Penso que podemos tirar partido do 

conhecimento que temos em relação a cada aluno, através dele saberemos como actuar 

de forma a que se sinta motivado e consequentemente que trabalhe. 

Apercebi-me que em todas as aulas se destacava o aluno Jorge Bate, era 

perspicaz ao perceber as actividades que a professora propunha, respondia às questões 

colocadas sem hesitar, participava com vontade quer a nível da oralidade quer da 

escrita. Percebi também as dificuldades do aluno André Tavares, ao qual as tarefas 

tinham de ser explicadas de variadas formas, tendo mesmo de utilizar o português para 

que realmente percebesse o pretendido. Tenho, ainda, que salientar o aluno Osvaldo 

Carmelino que tem um “papel de líder” na turma, ou seja, se conseguisse cativar este 

aluno para determinadas actividades, os restantes também participariam sem causar 

entraves. Relativamente aos restantes membros do grupo, apresentavam posturas 

diversificadas e pouco constantes de aula para aula, representando assim, uma incógnita 

para a professora. 

Penso que, se não tivesse tido oportunidade de assistir às aulas da professora 

Carina, estaria a perder todos estes pormenores de grande importância que se revelaram 

bastante úteis para a minha leccionação de aulas a este grupo. O facto de os alunos me 

verem a assistir e a participar activamente nas suas aulas de espanhol também me levou 

a uma aproximação com os mesmos, acabando por me dar mais confiança estando eu no 

papel de professora estagiária. 

Posteriormente a cada observação de aula, ficava a trocar impressões com a 

professora orientadora, expunha-lhe algumas questões relacionadas com as actividades, 

com os alunos e com as estratégias utilizadas. Quer a observação das aulas propriamente 

ditas, quer o diálogo com a professora pós aula, implicaram toda uma reflexão crítica 
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posterior da minha parte. Como afirma Ribeiro, em relação à reflexão crítica 

relativamente às aulas observadas “é a via possível para um profissional se sentir capaz 

de enfrentar as situações sempre novas e diferentes com que se vai deparando na vida 

real” (Ribeiro, 2000: 90), neste sentido, não importava apenas que eu fosse uma 

observadora atenta do papel representativo da professora Carina, mas que efectivamente 

tirasse partido do que estava a observar.  

Ao assistir às aulas beneficiei de um termo de comparação com o qual me 

poderia confrontar, tanto no que respeita aos métodos utilizados como no que respeita 

ao ritmo adoptado a cada actividade diferenciada; a saber gerir os alunos em situação de 

aula e a aproveitar algumas ideias para as minhas aulas. 

Esta experiência revelou-se bastante gratificante e produtiva. Sem ela, ter-me-ia 

defrontado com inúmeros receios e não estaria tão convicta da forma como actuar. 

 

1.2. Observação de aulas da Orientadora de Português, Conceição Moreira 

 

 A meu ver, a observação de aulas da orientadora Conceição Moreira foi um 

passo bastante importante nesta “caminhada” de professora estagiária. Ao longo das 

aulas fui alargando os meus conhecimentos, desenvolvendo novas práticas e 

compreendendo várias atitudes que um professor deve ter em conta como linha de 

acção. Gradualmente deu-me a oportunidade de conhecer uma forma apelativa de 

estudar Português, bem como de observar as alunas e interagir com as mesmas. 

 Tive sempre uma postura de descontracção e de abertura a todas as experiências, 

o que me levou a tirar o maior partido possível desta oportunidade. 

Nas observações que fiz, tentei concentrar-me não apenas no conteúdo a leccionar mas, 

sobretudo, na forma e no tempo como era gerido esse mesmo conteúdo. Tomei, 

também, atenção a outros aspectos, nomeadamente aos métodos utilizados pela 

professora, relativamente ao tratamento da correcção do erro, à disposição dos alunos na 

sala de aula, às formas de trabalho, às estratégias de envolvimento das alunas nas 

variadas actividades e, de uma forma individualizada, ao papel da professora e das 

alunas.  
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 Este tipo de acompanhamento revelou-se bastante positivo, servindo de 

plataforma para conseguir cativar o grupo, levando, consequentemente, a um posterior 

ambiente “saudável” aquando da minha leccionação de aulas.   

 A professora Conceição mantém sempre uma postura calma, tornando o 

ambiente em sala de aula bastante agradável. Quando as alunas perturbavam com ruídos 

de fundo, com conversas paralelas ou até mesmo com questões pouco pertinentes, a 

professora chamava a atenção, sem se exaltar e rapidamente se retomava o trabalho. 

 Uma das estratégias que aprendi foi a de funcionamento de trabalhos a pares ou 

em grupo. Esta turma apresenta várias disparidades em relação ao ritmo de trabalho. 

Normalmente, a aluna Ana Gama termina as actividades rápida e acertadamente, 

enquanto que a aluna Neuza Lopes é bastante vagarosa e apresenta bastantes 

dificuldades, quer na compreensão, quer na execução das tarefas. Para este tipo de 

situações aprendi a constituir grupos, juntar alunas que têm mais dificuldades com as 

que apresentam melhores resultados. 

A professora nunca se limitou a transmitir os conteúdos, houve sempre uma 

preocupação em pedir a opinião das alunas, verificar o que sabiam a priori acerca do 

que iria ser tratado. 

Vi na professora Conceição o reflexo de uma pessoa “humana”, preocupada com 

as suas alunas, dedicada e, sobretudo, assisti ao quebrar do estereótipo do professor 

tradicional. Também aprendi que, apesar de haver sempre uma planificação a cumprir, o 

mais importante passa por cumpri-la com estratégias adequadas. Passa por estar atento 

às necessidades das alunas e perceber se é plausível seguir com o estipulado ou 

reajustar/reorganizar as estratégias por alguém não estar a perceber, ou por determinado 

tema ser motivador.  

Estive atenta, mas sobretudo motivada, o que facilitou bastante a observação de 

aulas com o intuito de apreender a ser uma boa professora. 

A professora conseguiu manter as alunas motivadas, recorrendo apenas ao 

manual e a fichas policopiadas. Uma vez que o meu tema se prendia com a motivação e 

actividades lúdicas, cabia-me tentar criá-las e aplicá-las da melhor forma possível.  
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Esta experiência foi muito gratificante na medida em que me proporcionou 

alargar os meus horizontes e estabelecer um contacto cordial com as alunas, facilitador 

das aprendizagens e tomando consciência de como actuar e qual a postura de professora 

a ter aquando da minha leccionação de aulas. 

 

2. Leccionação de aulas 

2.1. Caracterização da Turma 2º PI 

Curso Técnico de Energias Renováveis 

 

Inicialmente a turma era constituída por dez alunos, todos de sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os dezanove e vinte e um anos. Três alunos de 

nacionalidade portuguesa, dois angolana, um cabo-verdiana, um guineense, dois são- 

tomenses e um moçambicana. 

Ao longo do ano lectivo, quatro alunos anularam a matrícula, Elton Matos e 

Sumail Anzinar, por dificuldades financeiras, Jorge Bate por ingressar na tropa e 

Moisés Vaz por motivos também alheios à escola, tendo ficado a turma reduzida a sete 

elementos. 

Os alunos não são assíduos nem pontuais e, de uma forma geral, não se 

encontram motivados para os estudos. Pelos motivos enunciados, a turma foi 

gradualmente diminuindo, tendo restado apenas dois alunos nas últimas aulas. Apesar 

destes alunos, Osvaldo Carmelino e Luís Silva, assistirem às aulas, não revelavam 

métodos de trabalho nem manifestavam interesse pelos estudos. 
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2.1.1. Aulas de Língua Estrangeira – Espanhol 

 

As primeiras duas aulas datam de vinte e cinco de Novembro, relativas ao 

Módulo 4 – Serviços e Consumo, de quarenta horas. 

 Uma vez que o meu tema tem a ver com a motivação, achei pertinente iniciar a 

aula com um questionário sobre motivação para o estudo (cf. Anexo 1). 

Fui solicitando a participação dos alunos para a leitura do mesmo, ao fazê-lo 

demonstrei-lhes que já sabia os seus nomes, acabando por envolver todo o grupo na 

actividade. Sempre que se terminava a leitura de uma pergunta, procedia-se à análise da 

mesma para que não restassem dúvidas aquando do preenchimento do referido 

questionário. 

 Penso que esta tarefa se revelou bastante produtiva, pois os alunos sentiram que 

os seus pareceres eram importantes e seriam tomados em conta nas aulas seguintes. 

 Este tipo de questionário também foi útil na medida em que consegui aperceber-

me não apenas das suas motivações para o estudo, como também do tipo de actividades 

lúdicas que os cativariam. 

 Seguiu-se uma ficha de vocabulário relacionado com vestuário com o intuito de 

promover a oralidade, e simultaneamente, de verificar se os alunos conseguiam 

identificá-lo. Pude constatar que reconheceram bastantes palavras mas que não 

souberam identificar as que já deduzia, por serem semelhantes ao português, induzindo-

os, assim, em erro. Foi o caso da palavra falda que responderam todos “fralda” ou 

calcetines como “calções”. 

Depois de não restarem dúvidas sobre o vocabulário tratado, procedeu-se a um 

jogo Asociar imágenes a palabras; esta actividade, a meu ver, não correu muito bem na 

medida em que este foi considerado infantil pelos alunos. Reflecti e seguramente se 

tivesse utilizado imagens de revistas com peças de vestuário mais actuais com as quais 

se identificassem, este jogo teria surtido um efeito positivo. 

 Para finalizar a aula, recorri a um jogo “Sopa de Letras” com o intuito de que os 

alunos aplicassem o léxico adquirido. (cf. Anexo 2) Gostaram do jogo chegando mesmo 
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a competir entre eles para ver quem descobria o maior número de palavras em menos 

tempo; acabaram por ser eles a criar uma regra para o jogo, tornando-o mais motivante. 

 Para a segunda aula, de dia dois de Dezembro, ainda dentro do Módulo quatro, 

apresentei um PowerPoint com o tema La Moda desde los años sesenta hasta la 

actualidad (cf. Anexo 3), com esta apresentação os alunos tiveram contacto, uma vez 

mais, com vocabulário sobre vestuário e introduzi vários adjectivos para descrição do 

mesmo. À medida que ia apresentando as épocas relativas à moda, os alunos tinham de 

tentar identificar o tipo de vestuário que se usava. Com esta actividade, os alunos 

tiveram contacto com a evolução da moda, com vocabulário específico e puderam 

contrastar a língua espanhola com o português. 

O último diapositivo representava a moda na actualidade, passando algumas 

imagens com as quais se pudessem identificar. 

 Após a apresentação do PowerPoint, fizemos uma Chuva de Ideias com o tema 

Moda en el Futuro. Todos os alunos participaram com as suas opiniões promovendo a 

oralidade e o reconhecimento do léxico adquirido. 

 Em seguida leram e interpretaram um texto Un hombre bien vestido: 10 consejos 

de estilo (cf. Anexo 4). Este texto foi escolhido pelo facto de o grupo ser apenas do sexo 

masculino; porque é um texto actual e com o qual facilmente se identificariam, fazendo 

com que estivessem motivados para a sua leitura e posterior análise. 

 Partindo como base o texto lido e interpretado, à sua semelhança, elaboraram um 

exercício de escrita Escribe un texto sobre la moda y tú, a construção do texto foi 

orientado por perguntas com o intuito de ajudá-los a não se afastarem do tema e 

seguirem uma construção lógica. Depois de produzidos, os textos foram lidos e 

comentados pelos alunos, chegando mesmo a ser realizado um pequeno debate que não 

constava na planificação, uma vez que quiseram discutir a que tipo de estilo pertencia 

cada um. 

 Para a aula de dia dezassete de Janeiro, com o tema “Publicidade”, expus um 

cartaz de publicidade institucional colocado no centro do quadro, relacionado com o 

racismo (cf. Anexo 5). 



  

28 
 

Propus aos alunos que comentassem a imagem e o slogan quanto à cor, à forma, 

às letras, se as frases eram extensas ou breves, de fácil ou difícil compreensão e 

memorização; quais os pronomes utilizados e que tempo verbal era usado. Para além 

destas características relativas à publicidade, também analisámos de que tipo de anúncio 

se tratava e qual a sua finalidade. 

 Partindo do mesmo anúncio realizámos uma Chuva de Ideias sobre o racismo. 

Penso que estas duas actividades funcionaram muito bem no sentido em que todos os 

alunos estiveram motivados. É necessário realçar que a turma é composta por alunos 

negros e brancos o que levou a uma saudável promoção oral. 

 Partindo ainda do cartaz, os alunos chegaram à conclusão que o tempo verbal 

utilizado era o imperativo. Para a utilização das formas e usos deste tempo verbal, 

distribuí algumas frases com os tempos verbais no infinitivo, que os alunos 

transformariam para o imperativo. Convém salientar que as frases continham os nomes 

dos alunos da turma e, em forma de jogo, cada um tinha de dar uma ordem ao colega 

que foi presenteado na frase.  

 No seguimento do uso deste tempo verbal, uma vez que no exercício anterior 

não manifestaram dúvidas utilizando a segunda pessoa do singular, distribuí outros 

cartões com palavras para que estes as ordenassem formando frases no modo imperativo 

mas utilizando as restantes pessoas neste tempo verbal. Desta forma os alunos estiveram 

a jogar aplicando as formas do imperativo e posteriormente, ainda que de forma 

inconsciente, compreendido em que situações se utiliza. 

 Como ainda nos restavam alguns minutos para terminar a aula, distribuí uma 

ficha de auto-avaliação sobre os hábitos de consumo: ¿Consumista yo?. Lemo-la em 

conjunto, preencheram-na e no final dei as respectivas pontuações e resultados.  

 Na aula de dia vinte e quatro de Janeiro, senti necessidade de verificar se os 

alunos tinham realmente percebido as formas e usos do imperativo, por isso escrevi no 

quadro algumas frases do jogo da aula anterior e pedi-lhes que tentassem identificar as 

terminações dos verbos bem como os verbos regulares e irregulares. 

 Depois da aplicação do imperativo, convinha aplicar uma actividade lúdica para 

os manter motivados, para isso, apresentei vários anúncios publicitários e de 

publicidade institucional do youtube. No fim de cada anúncio pedi-lhes que 
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comentassem os mesmos tentando identificar a linguagem publicitária abordada na aula 

anterior. 

Os alunos gostaram desta actividade, pois seleccionei alguns anúncios divertidos 

e outros relacionados com temas bastante actuais tais como a droga, a sida, o sexo e o 

álcool. 

 Depois de todos os anúncios visionados e comentados, apresentei um anúncio de 

publicidade institucional constituído apenas por imagens, não tinha qualquer tipo de 

texto mas a mensagem que pretendia transmitir estava bastante explícita. Uma vez mais, 

esta selecção não foi feita ao acaso, representa a preocupação da população negra e o 

uso do preservativo. 

 Propus-lhes que, em pares, criassem um cartaz de publicidade institucional para 

o anúncio visionado e que para tal usassem o tempo verbal estudado; criassem um 

slogan e que através dos mesmos conseguissem transmitir a ideia principal do anúncio. 

Para este trabalho achei pertinente não fornecer apenas materiais necessários para a 

elaboração do mesmo tais como: cartolinas, lápis de cor, esferográficas, cola, tesoura e 

imagens mas também alguns anúncios relacionados com o tema para que pudessem 

retirar algumas ideias. 

 Procedemos então à distribuição dos pares de trabalho, do material e trocámos 

algumas ideias. 

 A elaboração dos cartazes propriamente dita apenas se realizou na aula de dia 

vinte e sete. Foi um pouco complicado gerir os grupos uma vez que estavam 

constantemente a solicitar a minha ajuda, com o intuito de poder ajudá-los solicitei a 

colaboração da professora orientadora. 

 No primeiro tempo os alunos criaram os seus cartazes e no segundo forneci-lhes 

algumas perguntas às quais teriam de responder com o intuito de os orientar aquando da 

apresentação oral.  

 Tinha ficado decidido na última aula, a pedido da professora orientadora que a 

apresentação dos referidos trabalhos seria utilizada como prova oral do módulo a 

leccionar. Esta situação deixou-me um pouco desconfortável pois queria que as 
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apresentações corressem bem não apenas por estar a ser avaliada, mas com o acréscimo 

de estarem eles também a ser avaliados. 

 No segundo tempo, os alunos prepararam as suas apresentações e seguidamente 

foram apresentadas à turma e às professoras. Decidi filmá-los na perspectiva de que 

posteriormente visionariam as filmagens para se aperceberem do que tinha corrido bem 

ou menos bem e de que forma poderiam melhorar as suas prestações. Lamentavelmente 

não concretizei este objectivo de análise crítica de prestação oral porque a aula seguinte 

apensa foi leccionada em Março. Penso que apesar de não ter levado a cabo este tipo de 

actividade, servir-me-á para aplicações futuras. 

 A aula de dia dez de Março dava início ao Módulo 5 – Saúde e Cuidados 

pessoais. 

Primeiramente apresentei um cartaz, desenhado por mim, com o corpo humano 

com setas indicativas das partes constituintes do mesmo (cf. Anexo 6). Pedi aos alunos 

que tentassem indicar as referidas partes, à medida que iam acertando, eu ia destapando 

os nomes para que vissem como se escreviam. Por vezes, quando não tinham 

conhecimento acerca de alguma palavra, eu dava algumas pistas que os levassem a 

desvendá-la. 

 Para que este vocabulário relacionado com o corpo humano fosse uma vez mais 

trabalhado, distribuí uma ficha para que tentassem preencher com os nomes que ainda 

recordavam. No fim voltei a mostrar o cartaz para que corrigissem ou completassem a 

ficha. 

 Seguidamente mostrei algumas imagens de objectos directamente ligados à 

saúde, tais como algodão, seringa, supositórios, preservativos, entre outros e os alunos 

tentariam adivinhar os respectivos nomes. Com a minha ajuda identificámos todos os 

objectos. 

 Depois da referida identificação, cada aluno escolheu uma imagem. Estas 

imagens serviriam para aplicar o jogo ¿Para qué sirve?, distribuí a cada aluno uma 

ficha de apoio com algumas palavras e expressões que poderiam ser úteis; tais como: 

“Síntoma; tengo fiebre; Sirve para…, se usa cuando/como/para…; Lo(a) busco siempre 

que….” (cf. Anexo 7) 
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 O jogo consistia em cada aluno dizer para que servia o objecto escolhido e os 

colegas teriam de adivinhar de que se tratava. Este jogo tinha a finalidade de apresentar 

léxico e expressões directamente relacionado com o módulo a leccionar.  

 Em seguida, distribuí um questionário Y tú, ¿llevas una vida sana? (cf. Anexo 

8), através do preenchimento do mesmo, os alunos estariam, uma vez mais, a contactar 

com vocabulário referente ao tema da saúde e cuidados pessoais, bem como com 

variados aspectos que se deve ter em conta para levar uma vida saudável. O 

questionário foi lido pelos alunos e interpretado à medida que era lido. No final anunciei 

a pontuação e os respectivos resultados. 

 Para esta aula estava previsto estudarmos o verbo “doler” e distinguir os usos 

“Me duele/Me duelen” (singular e plural) uma vez que era necessário para a tarefa 

seguinte. Dei conta apenas quando os alunos já estavam a realizá-la, isto porque as aulas 

são dinâmicas e por vezes deixo-me levar pelo que a aula nos está a proporcionar e 

esqueço-me da planificação. Cometi o erro de pedir-lhes a atenção, que parassem a 

actividade e que me ajudassem a identificar o verbo e os seus usos. Esta atitude, da 

minha parte, foi precipitada, pois quebrou a dinâmica do trabalho que já estavam a 

realizar. Depois de entendido o verbo “doler”, os alunos retomaram o trabalho a pares 

que consistia na construção de um diálogo entre o médico e o paciente Juego de roles, 

em que um tinha de contar os sintomas e o outro dar conselhos. Para a elaboração dos 

diálogos, forneci uma ficha com várias frases de sintomas para o paciente e médico 

levarem em consideração (cf. Anexo 9). Fui acompanhando os trabalhos e expliquei que 

a correcção e a apresentação dos mesmos seriam efectuadas na próxima aula.   

 Penso que é importante que, para que os alunos realizem este tipo de actividades 

escritas, estas têm de ser relativamente acessíveis e que reúnam o conjunto de 

informações necessárias e suficientes para a sua realização, caso contrário o aluno 

sentir-se-á desencorajado a começar o trabalho. Por isso, julgo que é importante que o 

professor dê todas as informações necessárias para que os alunos consigam realizar a 

actividade escrita.  

 Na aula de dia catorze, era suposto retomarmos os trabalhos iniciados na aula 

anterior, mas deparei-me com algumas situações que não estava à espera. 



  

32 
 

 A sala de aula não era a mesma, e os alunos não levaram os cadernos e os pares 

que tinham trabalhado não poderiam manter-se devido à não comparência dos 

elementos constituintes. Posta esta situação, tive que, prontamente, formar novos pares 

de trabalho, fornecer novamente as fichas de suporte para a elaboração dos diálogos e 

obviamente este facto alterou/ atrasou a planificação da minha aula. No entanto, apesar 

destes entraves, os alunos elaboraram os diálogos e representaram-nos com bastante 

entusiasmo, utilizando as batas, estetoscópios e outros materiais que forneci para que 

parecesse uma situação real. 

 Depois de todas as apresentações, distribuí e expliquei uma ficha de auto-

avaliação do trabalho a pares que os alunos preencheram com o intuito de verificarem as 

suas prestações (cf. Anexo 10). 

 Escrevi no quadro alguns diálogos com o uso do condicional simples 

relacionados com a saúde; nestas frases os alunos tinham de tentar identificar as funções 

variadas que cumpre este modo verbal, bem como compreender a sua formação e 

distinguir os verbos regulares dos irregulares. Depois de analisarmos minuciosamente 

cada diálogo, aplicámos em forma de jogo a teoria. Este jogo com o nome Un poco de 

terapia de grupo, consistia em que cada aluno, sem ver, escolhesse um cartão que 

continha escrito um problema relacionado com a saúde, devolvia-me o mesmo, saía da 

sala de aula e eu comunicava qual o problema ao restante grupo, o aluno regressa à sala 

e os colegas tentariam aconselhá-lo de forma a que descobrisse qual o seu problema. 

Utilizando, assim, as estruturas apreendidas “si fuera yo/ yo en tú lugar/si yo fuera tú… 

+ condicional simple).  

Esta actividade correu bastante bem, os alunos utilizaram o condicional simples, 

e estavam motivados uma vez que as situações que apareciam nos cartões eram, como 

tento aplicar em todos os jogos, situações com as quais os alunos se possam identificar, 

tais como: “Tu mejor amigo tiene problemas com el alcohol”, “Tu novia te a informado 

de que está embarazada…”.  

 Dia dezassete iniciámos a aula revendo e sistematizando no quadro o 

condicional simples. Os alunos identificaram os doze verbos irregulares, as suas 

terminações, as regras de formação e as situações em que são utilizados. Os alunos 

pediram para jogar, uma vez mais, “Un poco de terapia de grupo”. Com o intuito de que 
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se sentissem motivados, concordei porque também serviria para voltarem a aplicar o 

tempo verbal. 

 Em seguida distribuí de compreensão auditiva, ¿El humor es sinónimo de vida 

sana? Escucha a los jóvenes y señala lo que cada uno dice., este CD continha a opinião 

de alguns jovens sobre uma vida saudável directamente ligada ao humor. Os alunos 

tinham de identificar a opinião de cada jovem. No final da ficha propus que 

escrevessem um pequeno texto dando as suas opiniões. Corrigimos a ficha e cada aluno 

leu o seu texto (cf. Anexo 11). 

 Depois do exercício auditivo, apresentei uns Cómics elaborados por mim (cf. 

Anexo 12). Estes representavam situações relacionadas com a saúde e os usos do 

condicional simples. Os alunos observaram e comentaram as várias situações. Todos 

foram da opinião que os desenhos e os textos estavam divertidos, mas quando propus 

que à semelhança dos mesmos, iriam fazer os seus próprios Cómics, não se mostraram 

muito motivados afirmando que não sabiam desenhar e que não tinham imaginação para 

escreverem textos engraçados. Consegui convencê-los dizendo que para fazê-lo não era 

necessário ser artista nem comediante, que necessitavam apenas de pensar em alguma 

situação um pouco engraçada que se tivesse passado com eles, com alguém conhecido 

ou até mesmo uma anedota relacionados com a saúde. Os alunos criaram os seus 

Cómics e apresentaram-nos, alguns acabaram por se revelar artistas nos seus desenhos e 

outros comediantes nos seus textos, de forma geral, todos apreciaram o trabalho final. 

Essencial foi o facto, de conseguirem utilizar o léxico relacionado com a saúde bem 

como o uso do condicional simples. 

 A aula de dia dezasseis de Maio foi direccionada para a elaboração de perguntas 

sobre todos os conteúdos aprendidos no módulo cinco. 

Uma vez que a data do teste se aproximava e apenas me restavam duas aulas 

antes do mesmo; também conhecendo os alunos e sabendo que nenhum levaria os 

materiais para complementar o estudo das aulas em casa, pensei que poderiam estudar 

na aula, sem se aperceberem de que realmente estariam a fazê-lo. Por esse motivo, 

propus-lhes que reunissem os cadernos, e todos os materiais fornecidos pelas 

professoras e que escolhessem um par para trabalhar. O trabalho proposto consistia em 

fazer perguntas para um jogo que iríamos jogar na próxima aula. Escrevi no quadro uma 
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lista de perguntas para servirem de apoio tais como: “¿Cómo se dice …?; ¿`Para qué 

sirve … ?; ¿Cuáles son… ?, etc”. 

Esta actividade não estava planificada para apenas trabalharem dois pares, 

contudo apenas quatro alunos compareceram à aula. Convém salientar que neste final de 

período existe o facto de muitas disciplinas já terem terminado o que leva a que estes 

alunos não compareçam às aulas para assistirem apenas a uma disciplina.  

Os alunos presentes gostaram das actividades e cada par realizou vinte 

perguntas. Corrigimo-las e levei-as para casa com o fim de proceder ao passo seguinte, 

a construção propriamente dita do jogo em PowerPoint para revisões do módulo cinco. 

 Na última aula, de dia vinte e três de Maio, apenas compareceram dois alunos, o 

que me deixou bastante desmotivada. Tive o cuidado de preparar uma aula de revisões 

original, através de uma actividade lúdica, que os motivasse e que conseguisse assimilar 

o que o que ainda não estava apreendido de forma a colmatar essas lacunas e deparo-me 

com esta situação. Contudo não podia deixar transparecer a minha angústia e tinha de 

dar atenção aos alunos presentes. 

O jogo era uma versão do ¿Quién quiere ser millonario? mas tinha como título 

¿Quién quiere ser español? (cf. Anexo 13). Constituído por perguntas de significado de 

vocabulário, expressões idiomáticas, tradução de palavras, soluções para vários 

problemas de saúde, formas e tempos verbais, verbos regulares e irregulares, usos de 

tempos verbais, enfim, um leque variado de perguntas todas elas relacionadas com o 

Módulo 5 – Saúde e Cuidados pessoais. 

 O jogo correu bastante bem apesar da dinâmica ter sido aplicada de forma mais 

calma. Se houvesse mais alunos, haveria mais competitividade e logo, mais entusiasmo. 

Foram poucas as respostas consideradas erradas, o que revela que os alunos tinham 

poucas dúvidas e que apreenderam bem os conteúdos leccionados. 

 Depois do jogo, forneci-lhes uma ficha de auto-avaliação de competências e 

atitudes sobre as aulas deste último módulo, através desta ficha os alunos analisaram os 

objectivos propostos e tomaram consciência do trabalho desenvolvido.  
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2.2. Caracterização da Turma 3º PB 

Turma 3º PB (equivalente à frequência do 12º ano) 

Curso Técnico de Apoio Psicossocial – Nível 3 

 

A Turma é constituída por onze alunas com idades compreendidas entre os 

dezasseis e os dezanove anos. Apenas a aluna Jaqueline Sanches é de nacionalidade 

cabo-verdiana, as restantes são portuguesas. 

É uma turma relativamente tranquila, pois as alunas apresentam um 

comportamento razoável e não apresentam registo de procedimentos disciplinares. Os 

professores utilizam apenas chamadas de atenção para que estejam atentas. São assíduas 

mas revelam muita falta de pontualidade, sobretudo aos primeiros tempos da manhã, 

pelo que apresentam faltas de presença que preocupam os professores da turma. 

 De uma forma geral, as alunas não são muito interessadas nem estão motivadas 

para a aprendizagem e desenvolvimento das suas competências. 

É de salientar a aluna Ana Gama por ser bastante participativa e interessada e 

por se destacar através das suas intervenções oportunas e perguntas pertinentes em aula. 

Pela negativa, a aluna Mónica Alves. As suas classificações inferiores a dez valores e 

módulos em atraso são reflexo da sua falta de assiduidade, de pontualidade e do seu 

desinteresse. Esta aluna, além de ser pouco trabalhadora, sempre que tem oportunidade 

distrai as restantes colegas.  

Convém referir que todas as alunas desta turma têm vidas familiares bastante 

complicadas. A maior parte trabalha para ajudar no sustento dos seus lares. As 

educandas Jéssica Cardoso e Mónica Alves, de dezasseis anos, já são mães, 

encontrando-se ao abrigo da lei de maternidade, o que as leva a terem de faltar às aulas 

devido a assuntos relacionados com os seus filhos, ou a terem menos tempo para se 

dedicarem aos estudos. 

A turma é heterogénea, manifestando interesses diversificados, o que torna mais 

difícil a tarefa do professor em ir ao encontro das necessidades individuais das alunas. O 

único interesse comum é o facto de quererem exercer a profissão de técnico de apoio 
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psicossocial. Há que favorecer, por conseguinte, a realização de um maior número de 

actividades pelas alunas, com grau de dificuldade variável, e também de natureza 

diferente, de acordo com as diferenças que as mesmas apresentam. Estas diferenças, 

naturalmente, serão mais acentuadas nuns casos do que noutros, tendo origem em 

situações sociais e familiares díspares.   

 Apesar da falta de motivação para os estudos, as alunas gostam das aulas 

práticas, nas quais têm de cantar, representar, dançar e jogar, facto que tomei como uma 

mais - valia para as minhas aulas, já que o tema a que me propus está relacionado com 

motivação e actividades lúdicas. 

 

2.2.1. Aulas de Português 

 

O início da aula de dia dezassete de Janeiro foi o retomar da aula anterior da 

professora orientadora. Na última aula, a professora Conceição Moreira tinha abordado 

a temática da pontuação na escrita de José Saramago e apontado as suas características 

específicas. 

Começámos por recordar as regras de pontuação no discurso directo para depois 

analisarmos os excertos da obra com o intuito de as alunas tomarem consciência da 

peculiaridade da escrita de José Saramago. Depois de lidos e analisados os excertos, 

propus que os reescrevessem em discurso directo, utilizando a pontuação convencional. 

Esta actividade foi bastante produtiva, pois as alunas conseguiram pôr em 

prática as regras de pontuação estudadas. No entanto, deparei-me com a dificuldade de 

gestão de tempo destinado ao trabalho. Em vez de ter proposto que trabalhassem 

individualmente, deveria ter formado pares de forma a juntar as alunas que apresentam 

mais dificuldades com as que, por norma, resolvem os trabalhos mais prontamente e de 

forma correcta. Uma vez que não propus trabalho a pares, tive de acompanhar duas 

alunas na transformação do texto, enquanto as restantes colegas já tinham terminado, o 

que levou a algum ruído de fundo. Depois dos textos concluídos, procedemos à 

correcção dos mesmos.  
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 Seguidamente, ainda na linha da pontuação do escritor, apresentei alguns 

excertos do artigo de Luís M.O. Cardoso “José Saramago, um prémio Nobel levantado 

do chão: uma escrita de subversão na subversão da escrita” (cf. Anexo 14); um excerto 

do artigo “Pontos e vírgulas” (cf. Anexo 15) e, por fim, dois excertos de Mário Ventura 

(cf. Anexo 16). Distribuí os fragmentos pelas alunas, e propus-lhes que os comentassem 

por escrito. 

Penso que não consegui gerir o tempo para cada actividade. Por esse motivo, a 

leitura dos textos a realizar pelas alunas teria de ficar adiada para a próxima aula. 

 Na aula de dia vinte e quatro, começámos com a leitura dos textos elaborados 

pelas alunas na aula anterior. Posso afirmar que fiquei surpresa com os resultados. Os 

comentários aos excertos estavam bastante completos, pois falaram de forma abrangente 

sobre a polémica em torno da escrita de José Saramago. 

 Em seguida fizemos uma “chuva de ideias”, esta actividade consiste em expor 

um determinado tema para que um grupo identifique o maior número de palavras 

relacionadas com esse mesmo tema. Este tipo de actividade é bastante proveitoso uma 

vez que se produzem muitas ideias ou soluções em pouco tempo estimulando o processo 

de pensamento criativo. A “chuva de ideias” prendia-se com os tipos e processos de 

caracterização de personagens. Todas as ideias foram utilizadas e não tive necessidade 

de acrescentar nada à esquematização do quadro. Esta actividade serviu como ponto de 

partida para procedermos ao estudo das personagens da obra.  

 Para estudarmos a caracterização de Baltasar e de Blimunda, solicitei a 

participação das alunas através da leitura em voz alta das páginas 71 à 74 da obra 

Memorial do Convento, de José Saramago. Depois da leitura, as estudantes 

questionaram algum vocabulário que não conheciam e procedemos à análise do mesmo. 

Formei pares de trabalho para que não acontecesse o incidente da gestão de tempo da 

aula anterior e pedi-lhes que respondessem ao questionário da página 185 do manual 

adoptado pelo CED, das autoras Olga Magalhães e Fernanda Costa, Português, Ensino 

Profissional Nível 3 da Porto Editora. 

Uma vez mais, deparei-me com o factor tempo. Apesar de ter formado pares de 

trabalho, não consegui que o questionário fosse corrigido nesta aula. Verifiquei que a 
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leitura e interpretação das páginas 71 à 74 se alargou mais do que eu tinha previsto e 

consequentemente a actividade seguinte também se prolongou. 

Devo confessar que esta questão da gestão de tempo me preocupa. Na primeira 

aula, deparei-me com o facto de haver muita disparidade relativamente ao ritmo de 

trabalho das alunas. Tentei solucionar esse aspecto nesta aula propondo trabalhos a 

pares. Desta vez o trabalho a pares resultou. No entanto, as páginas que seleccionei da 

obra para estudar Baltasar e Blimunda revelaram-se muito extensas. 

Há que fazer, futuramente, uma planificação mais cuidada, tendo em conta os 

ritmos de trabalho das alunas. 

 No dia trinta e um começámos a aula, uma vez mais, com a continuação da aula 

anterior, corrigindo o questionário de verificação de compreensão dos excertos 

analisados. 

Para melhor compreensão das duas personagens abordadas na aula anterior, 

lemos e analisámos outros excertos da obra. 

Seguidamente, procedemos a uma sistematização, no quadro, de toda a 

caracterização de Baltasar e Blimunda. 

 Uma vez que o tema do amor é central nesta obra específica com o intuito de 

fazermos uma comparação entre a da relação amorosa do casal régio e a da 

protagonizada pelo casal popular, lemos e analisámos outras passagens textuais, dos 

capítulos IV, V, VI, VIII, IX e X da obra. 

A questão do tempo, que me tinha preocupado nas duas aulas anteriores, não se 

verificou nesta. A gestão do tempo foi bem conseguida e as actividades propostas 

correram como previsto. Não houve trabalho individual, houve a participação colectiva 

de todos os elementos da turma, dando-se primazia às competências ouvir, falar e ler. 

Contudo, a competência de escrita não ficou de parte pois, em conjunto, analisámos os 

pontos essenciais, esquematizando-os no quadro. 

 Na aula de dia sete de Fevereiro lemos e analisámos excertos da obra, com o 

intuito de caracterizarmos a personagem Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. 

Depois de feita a sistematização dos traços desta personagem, partimos para a leitura e 

análise de outros excertos dos capítulos VI, XI, XIV e XVI, com o fim de verificar a 
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simbologia da Passarola e da Trindade Terrestre, directamente ligados ao Padre 

Bartolomeu. 

Em seguida, as alunas trabalharam, em pares, a resolução de um questionário de 

orientação de leitura da página 178 do manual. 

 Uma vez mais, a questão da gestão do tempo estava ultrapassada, os conteúdos 

tinham sido compreendidos e aprendidos. Contudo, deparei-me com outra preocupação. 

Apesar das alunas se manifestarem motivadas e participativas em todas as actividades 

até então propostas, como poderia aplicar actividades lúdicas no ensino da obra 

literária? Estava a seguir os “passos” da minha orientadora quanto ao tipo de actividades 

a realizar, que, apesar de serem eficazes na compreensão da obra, não tinham qualquer 

componente lúdica. Havia que reflectir sobre esse factor para as planificações seguintes. 

Tratando-se do dia dos namorados, catorze de Fevereiro, e tendo-me proposto 

criar materiais mais apelativos para a leccionação da obra, elaborei um documento em 

PowerPoint sobre a temática do amor em Memorial do Convento. As alunas gostaram 

bastante desta actividade, tendo-a achado muito romântica e inspiradora, tendo 

participado activamente na leitura e comentários de cada diapositivo.  

Depois da visualização da apresentação do documento em PowerPoint, fizemos 

uma sistematização sobre as características do amor entre D. João V e D. Maria Ana e 

sobre o amor entre Baltasar e Blimunda. Desta forma, pretendia-se que as alunas 

apreendessem a temática do amor vigente na obra. 

 Uma vez que o tema escolhido para esta aula era o amor, propus a elaboração de 

cartas e poemas alusivos a esta temática.  

Dei liberdade para que fizessem os trabalhos em pares, em grupo ou 

individualmente. Primeiro li várias propostas para a elaboração dos mesmos e as alunas 

escolheram em qual queriam trabalhar. Estas propostas tinham pequenos excertos da 

obra, acompanhados por uma situação sobre a qual deveriam escrever. (cf. Anexo 17)  

Após a concretização das cartas e poemas, fizemos uma actividade de 

aperfeiçoamento de texto. À medida que as alunas iam terminando, forneci-lhes uma 

ficha de apoio à correcção do erro, assinalei os erros em questão em cada texto e as 



  

40 
 

alunas, em seguida, corrigiram-nos. Quando os textos estavam terminados e 

aperfeiçoados, foram lidos para a apreciação dos restantes elementos. 

 Fiquei satisfeita, pois consegui abordar um dos temas da obra e fazê-lo de forma 

mais motivadora, facto que se manifestou pelo entusiasmo das alunas em participar nas 

actividades propostas. 

 Na aula de dia vinte e um de Fevereiro, com o intuito de consolidar os conteúdos 

leccionados, conciliando o espaço, tempo, acção e personagens, pensei que seria útil 

experimentar percursos pedagógicos que proporcionassem o prazer da escrita. Para isso 

propus a escrita de pequenas cenas teatrais relacionadas com a obra e posterior 

dramatização das mesmas. 

Procedemos à divisão da turma em grupos; dialogámos sobre o que era 

pretendido e discutimos ideias. 

Para a execução desta aula de dramatização forneci uma ficha de orientação de 

escrita, (cf. Anexo 18) bem como vestuário e adereços para a representação. Uma vez 

que a obra é bastante extensa e há inúmeros temas a abordar, propus algumas situações 

com desfechos diferentes dos da obra, mas também lhes dei total autonomia para 

representarem ideias díspares das minhas. (cf. Anexo 19) 

 Na primeira hora, as alunas criaram os textos, com o apoio de fichas de 

orientação e com o meu apoio; escolheram também, de acordo com as personagens 

envolvidas, o vestuário e os adereços. Na segunda hora, dramatizaram os seus textos e 

filmei-as para que posteriormente pudessem ver as suas actuações. No final da aula, 

preencheram uma grelha de observação do trabalho de grupo. 

 As alunas gostaram bastante desta aula, uma vez que o seu curso se proporciona 

a este tipo de actividades, pediram-me inclusive que publicasse as suas actuações e 

fotografias no facebook para que amigos e familiares pudessem ver os seus 

desempenhos. (cf. Anexo 20) 

 Dia vinte e oito, a última aula antes do teste, decidi fazer revisões através de um 

jogo de tabuleiro. As alunas formaram dois grupos e jogaram ao jogo criado por mim 

“Memorial do Convento – O jogo”. (cf. Anexo 21) O jogo era composto por várias 
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perguntas de verdadeiro ou falso e por de respostas directas. Quando não acertavam, 

mantinham-se na mesma casa e a pergunta voltaria para o saco e seria feita novamente. 

Ganharia o grupo que primeiro chegasse à “passarola”. No final do jogo, 

distribuí separadores de livros que fiz para que ficassem com uma recordação da obra 

estudada e como recompensa da participação na actividade. 

Achei pertinente voltar a ler todas as perguntas e as alunas pediram para irem 

tirando apontamentos. 

Pedi-lhes também que escrevessem um texto de opinião: “Na tua opinião, o jogo 

sobre a obra Memorial do Convento foi útil no sentido de te ajudar a fazer revisões para 

o teste? Porquê?”. Todas as alunas responderam que foi uma forma divertida de rever os 

conteúdos e original, pois nunca tinham feito tal actividade. 

 A aula de dia quatro de Março baseou-se numa reflexão oral sobre o trabalho 

desenvolvido. No final, as alunas preencheram uma ficha de auto – avaliação e foi 

realizada a hetero – avaliação. 

Foi opinião geral que consegui cativar o grupo, motivando-o para as 

diversificadas propostas de trabalho. Contudo, afirmaram que gostaram mais das 

últimas aulas porque estavam a aprender de forma divertida uma obra extensa e 

complexa. 
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2.3. Caracterização da Turma 1º PB 

Turma 1º PB (equivalente à frequência do 10º ano) 

Curso Técnico de Apoio Psicossocial – Nível 3 

 

A Turma 1º PB é composta por doze alunos, dois do sexo masculino e dez do 

sexo feminino, com idades compreendidas entre os dezasseis e os vinte e um anos. 

Todos os alunos são de nacionalidade portuguesa, à excepção da aluna Jesuelma 

Saldanha, que é angolana. A aluna Jéssica Magalhães é filha de mãe portuguesa e pai 

são-tomense; o aluno Pedro Oliveira é filho de pais cabo-verdianos e a aluna Simone 

Borges é filha de pai cabo-verdiano e mãe portuguesa. Penso que é necessário reflectir 

acerca das nacionalidades, uma vez que estas são a origem de tantas lacunas ao nível da 

língua portuguesa. Uma das razões é precisamente o facto desses alunos, nas suas casas, 

não utilizarem o português mas o crioulo, o que leva à utilização de muitas palavras e 

expressões que já se encontram enraizadas sendo, por isso, mais difícil comunicar e 

escrever em português correctamente. 

São alunos trabalhadores, assíduos e pontuais, mostrando principal interesse na 

componente prática do curso. Apesar da maior parte ter vidas familiares problemáticas, 

são alunos que conseguem abstrair-se desse facto enquanto se encontram na escola, 

mostrando-se cooperantes e com vontade de aprender. 

É de destacar pela positiva a aluna Joana Marques, pelo seu bom aproveitamento 

e exemplar comportamento. Há que referir também que o aluno João Pires, apesar de 

não ter problemas relacionados com pontualidade, assiduidade ou comportamento, 

revela bastantes carências no que respeita à aquisição de pré-requisitos e distrai-se 

facilmente. Este aluno tem um ritmo de trabalho bastante lento, o que me leva a criar 

estratégias de apoio diversificadas. 
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2.3.1. Aulas de Português 

 

Dia vinte e sete de Abril, leccionei a primeira aula à turma 1º PB, referente ao 

Módulo 4 – Textos Narrativos/ Descritivos. 

Para esta aula preparei uma apresentação de um documento em PowerPoint 

sobre “Modos de representação do discurso: a descrição” (cf. Anexo 22). À medida que 

iam surgindo os diapositivos, ia solicitando aos alunos a sua participação na leitura dos 

mesmos. Os alunos iam tirando apontamentos de cada diapositivo. 

No final da apresentação, preencheram uma ficha de verificação dos 

conhecimentos. A ficha era composta por quatro partes: a primeira parte continha três 

textos descritivos e os alunos teriam de indicar as suas características; na segunda os 

alunos tinham de destacar as principais figuras de estilo nas oito frases apresentadas; na 

terceira parte, tinham de completar frases com adjectivos e, na quarta parte tinham de 

construir frases ligando, através do verbo ser, elementos das diferentes colunas 

compostas por nomes abstractos, concretos e adjectivos. No fim, teriam de explicar o 

sentido das frases que pareciam “absurdas”. 

Procedemos à correcção oral da ficha, deixando a última parte para terminar em 

casa e corrigir na aula seguinte. 

No dia vinte e oito iniciámos a aula com a leitura e explicação das frases 

“absurdas”. As frases criadas pelos alunos estavam de tal forma originais e com 

significados tão profundos que ficou decidido, juntamente com a professora orientadora, 

que iriam fazer um cartaz com as mesmas para afixar na sala de aula, facto que me 

deixou bastante feliz.  

Em seguida formámos pares de trabalho, tendo em conta o ritmo de cada um, 

juntando os melhores alunos com os que têm mais dificuldades. Expliquei que iriam 

elaborar textos descritivos. Mostrei várias imagens e cada par escolheu a que gostou 

mais; juntamente distribuí e expliquei o guião de verificação na produção de um texto 

descritivo. (cf. Anexo 23) 

Os alunos analisaram as imagens escolhidas tendo em conta todos os aspectos 

necessários para a posterior elaboração do texto, tais como: utilizar os sentidos para 
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captar uma realidade; transportar a realidade para o texto; escolher um ponto de 

observação a partir do qual se descreve o que observa, entre outros aspectos que 

estudaram. 

Fui acompanhando os trabalhos e dando algumas ideias, quando solicitadas. 

No final, cada par mostrou a sua imagem e leu o seu texto descritivo. Uma vez 

mais, gostaram tanto dos resultados que pediram para passar os textos a computador e, 

juntamente com as imagens, fazer cartazes para afixar na sala de aula. (cf. Anexo 24) 

Apesar de não constar na planificação, tendo previsto que os alunos poderiam realizar as 

tarefas propostas antes do tempo estipulado, li um texto descritivo sobre a “Menina 

Afegã”, de Steve McCurry, da National Geographic, para que pudessem comparar os 

textos descritivos. Esta leitura revelou-se bastante positiva pois os alunos puderam 

constatar que para uma mesma imagem podem haver vários textos descritivos escritos 

de formas diferentes partido da visão de cada observador. 

 

3. Reuniões de orientação 

3.1. Reunião de orientação do estágio de Língua Estrangeira – Espanhol  

 

 Após cada aula observada, reunia com a professora orientadora, Carina Dangues, 

para analisarmos a aula dada, eu dava o meu parecer e a orientadora o seu do que tinha 

corrido bem ou menos bem com o intuito de melhorar nas aulas seguintes. Falávamos 

sobre a planificação, o comportamento dos alunos, os métodos utilizados, de que forma 

deveria gerir o tempo, entre outros aspectos pontuais que se verificavam em algumas 

aulas. 

Para além destas reuniões pós aula observada, agendávamos, conforme a nossa 

disponibilidade, outras reuniões nas quais eu expunha o que tinha em mente para as 

próximas aulas, expunha algumas sugestões e a orientadora ajudava-me na eleição das 

mesmas. 

Estas reuniões de análise de materiais e de planificações, bem como de diálogo 

levaram-me a reflectir bastante e a tomar consciência da melhor forma de actuar e a 

progredir de aula para aula. Apesar de ter sido chamada à atenção relativamente ao que 
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corria menos bem, com vista a superar e ultrapassar os erros para que não fossem 

repetidos nas aulas seguintes, a orientadora dava-me sempre um reforço positivo com os 

aspectos que tinham corrido bem. 

 

3.2. Reunião de orientação do estágio de Português 

 

As reuniões de orientação de estágio de Português, normalmente agendadas para 

as quartas – feiras, não eram realizadas apenas entre mim e a orientadora Conceição, 

também contavam com a presença da minha colega estagiária Celeste Cabo Verde e da 

sua orientadora Teresa Melo. 

 Nas primeiras reuniões reflectimos sobre as aulas das orientadoras e 

planificámos, em conjunto, as aulas das mesmas. 

Após termos assistido a todas as aulas propostas das orientadoras, passámos a 

reunir para definir conteúdos, objectivos e actividades para as aulas assistidas, 

apresentar e discutir planificações e seleccionar recursos a utilizar. 

 Em cada semana fazíamos um balanço sobre as aulas leccionadas, expondo os 

pontos fortes e os aspectos a melhorar. Também fazíamos, esporadicamente, um ponto 

de situação relativamente aos dossiês de estágio. 

 Reunimos no dia dezasseis de Março para planificar uma actividade da escola no 

âmbito do português - “Chá com Poesia”. Preparámos os materiais e distribuímos as 

tarefas. No dia vinte e três do mesmo mês, para além do balanço, organizámos as 

fotografias para divulgação à comunidade escolar e procedemos à selecção dos poemas 

premiados.  

 Depois de todas as aulas leccionadas, reunimos no dia oito de Junho para as 

orientadoras procederem à verificação/análise dos dossiês de estágio e fazermos uma 

auto-avaliação do trabalho desenvolvido. 

 A par das reuniões referidas, após cada aula, a minha orientadora dava-me um 

feedback das mesmas para que, prontamente, eu pudesse reflectir acerca das mesmas e 

melhorar progressivamente. 



  

46 
 

4. Reuniões de Departamento 

 

No decorrer do ano lectivo participei de forma assídua nas reuniões ordinárias dos 

dois grupos disciplinares em que me insiro, nas quais foram realizadas as actividades de 

concretização dos objectivos gerais: planificação dos conteúdos programáticos a longo e 

a médio prazo; aferição dos critérios de avaliação, por forma a haver uniformidade nas 

classificações atribuídas e delineadas as actividades/tarefas a desenvolver. Participei em 

todas as actividades e tarefas desenvolvidas pelos grupos. Elaborei relatórios e actas e 

colaborei directamente com a coordenadora do departamento, também minha 

orientadora de estágio, Conceição Moreira. 

 

V. Análise e Reflexão Crítica sobre a Prática de Ensino Supervisionada 

 

O professor sempre teve, tem e terá um papel fundamental na sociedade, 

competindo-lhe não apenas o dever de ensinar mas também de ajudar a educar.  

Pude verificar, quer através das aulas das orientadoras, quer posteriormente nas 

minhas, que é necessário que o professor tenha uma postura reflexiva, permitindo-lhe 

progredir na sua profissão.  

A leccionação de aulas exige cada vez mais do professor. Este não deve limitar-se 

apenas a transmitir conhecimentos, mas também a conhecer os seus alunos. Para as 

minhas aulas tive sempre atenção à selecção das actividades a realizar, tendo em conta 

os objectivos e as competências delineadas, tentando conciliá-los com os interesses dos 

alunos. Mas nem sempre esta selecção foi a melhor, o que me levou a reflectir sobre as 

suas causas e consequências e de que forma poderia evitar que voltasse a acontecer. 

Sempre dei primazia a proporcionar situações de interacção que despertassem a 

motivação para a aprendizagem. 

No caso do Português, as principais aulas correram bem no sentido em que as alunas 

se mostraram participativas, atentas e motivadas; contudo, o factor “gestão de tempo” 

revelou-se uma barreira a transpor. 
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Como já referi na descrição das aulas, nem sempre consegui cumprir as 

planificações devido aos ritmos diversificados das alunas. Quando adoptei a estratégia 

de trabalhar a pares ou em grupo, colmatei esta lacuna. Contudo, sentia que ainda havia 

bastante a fazer e a melhorar. Tratando-se do estudo de uma obra literária, Memorial do 

Convento, era necessário ler e analisar excertos mais significativos de forma a 

compreenderem-na integralmente. Fizemos “chuvas de ideias”, debatemos algumas 

temáticas, respondemos a questionários de orientação de leitura e criei materiais para 

que as alunas os comentassem, com o intuito de averiguar os conteúdos apreendidos e 

tendo em conta as suas opiniões. Depois de reflectir e de tomar consciência do trabalho 

que estava a ser desenvolvido, cheguei à conclusão de que se continuasse a leccionar 

desta forma, as aulas tornar-se-iam monótonas. Para que tal não acontecesse, apliquei 

actividades lúdicas, tais como a apresentação do PowerPoint sobre o amor, a 

dramatização de algumas situações que dariam um rumo diferente à obra e o jogo de 

tabuleiro para utilizar na aula de revisões. Senti-me “realizada” ao constatar que tinha 

conseguido superar o meu objectivo de dinamizar mais as aulas. Apesar de ser difícil 

pensar e planificar este tipo de actividades, os resultados foram louváveis, já que as 

alunas estavam ainda mais motivadas afirmando que estudaram a obra “a brincar”. 

 No caso das aulas de Língua Estrangeira – Espanhol, o manual adoptado, por 

falta de verbas do CED, não está adequado ao tipo de ensino profissional, ou seja, um 

ensino por módulos. Cada módulo é bastante extenso e o manual não se adequa aos 

conteúdos dos módulos a leccionar. Esse motivo, obriga a que o professor esteja 

constantemente a pensar e criar materiais. Para mim este factor não foi um entrave, pois 

tendo em conta o trabalho que me propus desenvolver baseado em actividades lúdicas 

com vista à motivação, a criação de materiais foi um desafio bastante produtivo. Para 

estas aulas tentei sempre focar os meus objectivos, não apenas nos conteúdos a 

leccionar, mas também ir ao encontro dos interesses e conhecimentos dos alunos. 

Inicialmente deparei-me com a dificuldade em criar exercícios de gramática que 

mostrassem aos alunos qual a sua finalidade. Como referi anteriormente, a professora 

orientadora ensinou-me a ver a gramática noutra perspectiva. Tentando partir dos 

conhecimentos já adquiridos dos alunos para chegar ao objectivo pretendido. Fui 

crescendo gradualmente a este nível e realmente pude constatar que este método era 

bastante eficaz; os alunos aplicavam a gramática, de forma inconsciente, partindo de 

situações reais. Apesar de ser bastante trabalhoso ter criado todos os materiais utilizados 
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ao longo das aulas, esse esforço revelou-se gratificante. Os alunos nem sempre estavam 

motivados mas à semelhança da professora Carina Dangues consegui reverter a 

situação. O grupo acabava por se envolver nas actividades propostas e dar um retorno 

positivo. É certo que inicialmente criei um ou outro jogo que acharam desadequado às 

suas idades, mas é com os erros que aprendemos e esse facto não se repetiu nas aulas 

posteriores. 

Ao longo das aulas fomos criando um bom ambiente, descontraído mas pautado 

pelo respeito. Contudo, com o aproximar do final das aulas, alguns alunos desistiram 

por motivos alheios à escola; outros começaram a manifestar graves problemas de 

assiduidade, não apenas à disciplina de espanhol mas a todas as disciplinas. Este factor 

entristeceu-me e simultaneamente frustrou-me, pois entreguei-me inteiramente à criação 

de materiais lúdicos utilizando temas actuais e sem qualquer preconceito de os abordar 

mas restavam-me poucos alunos com quem partilhá-los.  

 Sinto que evolui bastante, que os meus horizontes se alargaram, que a criação de 

materiais exigiu muito de mim mas que depois de aplicados me sentia orgulhosa da 

minha criação. Nem sempre foi fácil aceitar as críticas, pensar que estava a dar tudo de 

mim e ouvir da orientadora “ainda não atingiste a flexibilidade necessária”, confesso 

que inicialmente não compreendi o significado desta expressão. Hoje, ao reflectir sobre 

a evolução das aulas, posso afirmar que acabei por progredir. O que quero dizer é que 

não há razão para reduzir a aprendizagem ou o caminho para atingir os objectivos, antes 

pelo contrário, esse caminho deverá ser flexível e longo, permitindo a todos percorrê-lo. 

Com este estágio cresci a todos os níveis e tenho a certeza que a profissão em que 

apostei foi uma boa aposta. 
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VI.  Considerações Finais 

 

Considero que o estágio foi uma experiência bastante enriquecedora no sentido em 

que me proporcionou um olhar diferente sobre a escola, sobre para os alunos em geral e 

sobre para o papel do professor em particular. 

O facto de ter assistido às aulas das minhas orientadoras foi muito produtivo pois 

permitiu-me observar a participação dos alunos, a relação entre os alunos e as 

professoras e entre os alunos na turma, na interacção com o material didáctico, nas 

conversas em língua materna e língua estrangeira e no próprio uso da língua, que 

funciona como recurso cognitivo ao promover o desenvolvimento de ideias. 

No decorrer do estágio, constatei que as actividades lúdicas planeadas, elaboradas e 

aplicadas foram de extrema importância na construção de uma aprendizagem sólida. Se 

o professor for receptivo às necessidades e expectativas dos seus alunos e fizer um 

esforço em inovar as actividades e atitudes trabalhadas em sala de aula, proporciona-

lhes experiências mais significativas. 

Através de actividades lúdicas, o aluno forma conceitos, estabelece relações sociais 

com o grupo no qual está inserido, estimula o seu raciocínio no desenvolvimento que 

exige reflexão, sente-se mais motivado, aprende e, consequentemente, melhora o seu 

desempenho. 

Com este tipo de actividades há possibilidade do professor instigar os alunos a 

procurarem respostas às suas dúvidas, necessidades e anseios relativos à aprendizagem. 

Contudo, o processo ensino – aprendizagem não é linear mas cíclico, por isso os alunos 

não aprendem da mesma maneira e no mesmo momento. Para ultrapassar esses 

obstáculos, o professor deve desenvolver várias estratégias. Para que efectivamente os 

conteúdos sejam apreendidos, as aulas não devem ser monótonas nem limitadas à 

transmissão do conhecimento. Contudo, há que ter em atenção que, ao trabalhar as 

actividades lúdicas, o professor não as banalize, de forma a que o aluno usufrua das 

mesmas tendo em conta os conteúdos das disciplinas. Com este tipo de actividades, o 

aluno trabalha, efectivamente e de forma mais descontraída. 
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