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Anexo 1. Pedido de autorização à direção do JI 1 

 

À Direcção do Jardim-de-Infância xxx 

 

Aveiro, 23 de Setembro de 2008 

 

Exmos. Srs., 

 

Encontro-me, neste momento, a preparar uma tese de doutoramento em Didáctica 

das Línguas na Universidade de Aveiro (Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa), com o apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), subordinada ao 

tema «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para a aprendizagem 

de línguas» (título provisório). Nesse âmbito, pretendo realizar um trabalho de campo com 

um grupo de crianças do Jardim-de-Infância xxx, de forma a avaliar o contributo de 

actividades de contacto com a diversidade linguística e cultural no desenvolvimento de 

uma consciência fonológica plurilingue. 

Este trabalho consiste na realização de módulos didácticos, em que as crianças 

contactarão com sons, palavras e imagens relacionadas com línguas e culturas diferentes, e 

em duas sessões de investigação, durante as quais as crianças serão submetidas a testes de 

consciência fonológica.  

Tendo previamente contactado com a educadora xxx, que se mostrou disponível 

para colaborar comigo, venho, por este meio, solicitar a V. autorização para levar a cabo a 

parte experimental do meu trabalho com as crianças da sua sala. Gostaria de salientar que 

toda e qualquer informação recolhida será tratada com a maior privacidade e 

confidencialidade, não sendo revelada a identidade dos participantes. 

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada e aguardando uma resposta 

breve, despeço-me cordialmente. 

 

______________________________________________ 

(Mónica Sofia Marques Lourenço) 
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Anexo 2. Pedido de autorização aos pais e mães das 

crianças do JI 1 

 

Aveiro, 23 de Setembro de 2008 

Exmos. Pais, Mães e Encarregados/as de Educação, 

Encontro-me, neste momento, a preparar uma tese de doutoramento em Didáctica 

das Línguas na Universidade de Aveiro (Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa), com o apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), subordinada ao 

tema «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para a aprendizagem 

de línguas» (título provisório). Nesse âmbito, pretendo realizar um trabalho de campo com 

22 crianças do Jardim-de-Infância xxx, de forma a avaliar o contributo de actividades de 

contacto com a diversidade linguística e cultural no desenvolvimento de uma consciência 

fonológica plurilingue. 

Este trabalho consiste na realização de módulos didácticos, em que as crianças 

contactarão com sons, palavras e imagens relacionadas com línguas e culturas diferentes, e 

em duas sessões de investigação, durante as quais as crianças serão submetidas a testes de 

consciência fonológica. 

 Para tal, venho, por este meio, solicitar a V. autorização para a participação do/a 

seu/sua educando/a no referido trabalho e para a gravação áudio/vídeo das suas 

interacções. Gostaria de salientar que toda e qualquer informação recolhida será tratada 

com a maior privacidade e confidencialidade, não sendo revelada a identidade dos 

participantes. 

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada e aguardando uma resposta 

breve, despeço-me cordialmente. 

__________________________________________ 

(Mónica Sofia Marques Lourenço) 

 

 

Declaro que autorizo o/a meu/minha educando/a _____________________________________________ 

________________________________________________________________, a participar no trabalho de 

campo referente à tese de doutoramento «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para 

a aprendizagem de línguas». 

Aveiro, ______ de ________________ 2008 
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Anexo 3. Pedido de autorização à direção do JI 2 
 

À Direcção do xxx 

 

 

Aveiro, 16 de Outubro de 2008 

 

Exmos. Srs., 

 

Encontro-me, neste momento, a preparar uma tese de doutoramento em Didáctica 

das Línguas na Universidade de Aveiro (Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa), com o apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), subordinada ao 

tema «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para a aprendizagem 

de línguas» (título provisório). Nesse âmbito, pretendo realizar um trabalho de campo com 

as crianças do Jardim-de-Infância xxx, de forma a avaliar o desenvolvimento da 

consciência fonológica no ensino pré-escolar.  

Este trabalho consiste na realização de dois momentos de investigação (o primeiro a 

decorrer entre os meses de Dezembro de 2008 e Fevereiro de 2009 e o segundo a ter lugar 

nos meses de Maio, Junho e Julho de 2009), durante os quais as crianças serão submetidas 

a testes de consciência silábica e fonémica. 

Tendo previamente contactado com a educadora xxx, que se mostrou disponível 

para colaborar comigo, venho, por este meio, solicitar a V. autorização para levar a cabo a 

parte experimental do meu trabalho com as crianças da sua sala. Gostaria de salientar que 

toda e qualquer informação recolhida será tratada com a maior privacidade e 

confidencialidade, não sendo revelada a identidade dos participantes. 

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada e aguardando uma resposta 

breve, despeço-me cordialmente. 

 

______________________________________________ 

(Mónica Sofia Marques Lourenço) 
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Anexo 4. Pedido de autorização aos pais e mães das 

crianças do JI 2 

 

Aveiro, 16 de Outubro de 2008 

 

Exmos. Pais, Mães e Encarregados/as de Educação, 

 

Encontro-me, neste momento, a preparar uma tese de doutoramento em Didáctica 

das Línguas na Universidade de Aveiro (Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa), com o apoio da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), subordinada ao 

tema «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para a aprendizagem 

de línguas» (título provisório). Nesse âmbito, pretendo realizar um trabalho de campo com 

as crianças do Jardim-de-Infância xxx, de forma a avaliar o desenvolvimento da 

consciência fonológica no ensino pré-escolar.  

Este trabalho consiste na realização de dois momentos de investigação (o primeiro a 

decorrer entre Dezembro de 2008 e Fevereiro de 2009 e o segundo a ter lugar nos meses de 

Maio, Junho e Julho de 2009), durante os quais as crianças serão submetidas a testes de 

consciência silábica e fonémica. 

 Para tal, venho, por este meio, solicitar a V. autorização para a participação do/a 

seu/sua educando/a no referido trabalho e para a gravação áudio das suas interacções. 

Gostaria de salientar que toda e qualquer informação recolhida será tratada com a maior 

privacidade e confidencialidade, não sendo revelada a identidade dos participantes. 

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada e aguardando uma resposta 

breve, despeço-me cordialmente. 

______________________________________________ 

(Mónica Sofia Marques Lourenço) 

 

 

Declaro que autorizo o/a meu/minha educando/a _____________________________________________ 

________________________________________________________________, a participar no trabalho de 

campo referente à tese de doutoramento «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos para 

a aprendizagem de línguas». 

Aveiro, ______ de ________________ 2008 
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Anexo 5. Planificação global das sessões de SDL 

 

 

Sessões 

 

Data 

 

Tempo 

 

Descrição breve 

 

Sessão 1 

 

 

«Conhecemos tantas 

línguas!» 

 

13/03/09 

 

60 

minutos 

 

Nesta primeira sessão, as crianças tomam consciência 

dos conhecimentos linguísticos que possuem e são 

convidadas a refletir sobre os mesmos. Partindo da 

leitura da história A menina sem nome, as crianças 

organizam a sua biografia linguística, indicando as 

línguas que falam, as línguas que percebem, as línguas 

de que já ouviram falar e as línguas que gostariam de 

aprender. Finalmente, refletem sobre a importância do 

conhecimento de várias línguas. 

  

 

Sessão 2 

 

 

«Que sons têm as 

línguas?» 

 

20/03/09 

 

60 

minutos 

 

Através da audição de sons não linguísticos e de 

canções infantis em diferentes línguas, pretende 

sensibilizar-se as crianças para a diversidade 

linguística e cultural, despertar a curiosidade por outras 

línguas e desenvolver capacidades de discriminação 

auditiva, a capacidade para aprender outros sistemas 

fonéticos e a consciência fonológica. 

 

 

Sessão 3 

 

 

«Os animais também 

falam línguas?!» 

 

27/03/09 

 

90 

minutos 

(45+45) 

 

A partir da audição de registos sonoros com os sons de 

alguns animais, as crianças descobrem a noção de 

onomatopeia e verificam que esta difere segundo as 

línguas. Pretende-se, desta forma, sensibilizar as 

crianças para a diversidade linguística, desenvolver a 

consciência fonológica e o interesse pela aprendizagem 

de línguas.  

 

 

Sessão 4 

 

«E tu, como celebras a 

Páscoa?» 

 

 

03/04/09 

 

90 

minutos 

(55+35) 

 

Nesta sessão, as crianças descobrem as tradições da 

Páscoa em diferentes países (Portugal, Brasil, 

Alemanha, Inglaterra e Venezuela), através de uma 

história e de objetos típicos trazidos por alguns pais e 
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 mães. Simultaneamente, descobrem outras variedades 

da língua portuguesa, desenvolvem a sua consciência 

fonológica ao nível da sílaba e procuram a resposta 

para a difícil questão: «Por que é que o Coelhinho da 

Páscoa traz ovos de chocolate para as crianças?». 

 

 

Sessão 5 

 

 

«Que forma estranha 

de escrever!» 

 

 

17/04/09 

 

90 

minutos 

(55+35) 

 

 

Nesta sessão pretende sensibilizar-se as crianças para a 

diversidade linguística e cultural através da aquisição 

de conhecimento sobre as línguas, nomeadamente 

sobre diferentes sistemas de escrita. Partindo de 

registos escritos em grego e tendo como «pano de 

fundo» uma história em Power Point sobre os sistemas 

de escrita, as crianças descobrem outras formas de 

registar o que ouvimos, escrevem em grego e em 

mandarim e desenvolvem a sua consciência fonológica 

ao nível da sílaba e do fonema. 

 

 

Sessão 6  

 

 

«As línguas também 

desaparecem?!» 

 

 

24/04/09 

 

90 

minutos 

(55+35) 

 

Nesta sessão pretende sensibilizar-se as crianças para a 

existência de línguas em vias de extinção, através da 

audição de canções tradicionais em cherokee, inuktitut 

e kunama. Estabelecendo um paralelismo com os 

animais em vias de extinção (lince ibérico, urso polar, 

bisonte e rinoceronte), as crianças fomentam os seus 

conhecimentos culturais e linguísticos, nomeadamente 

ao nível da consciência fonológica. 

   

 

Sessão 7  

 

 

«Uma viagem pelo 

mundo das línguas e 

dos sons» 

 

 

08/05/09 

 

60 

minutos 

 

Nesta última sessão é nosso objetivo rever e avaliar as 

aprendizagens das crianças. Para tal, estas levam a 

cabo um jogo (semelhante ao jogo da glória), em que 

respondem a questões e realizam várias tarefas 

relacionadas com os temas das sessões anteriores. 

Finalmente, refletem sobre as suas aprendizagens, 

sobre o que mais gostaram e o que gostariam ainda de 

aprender.  
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Anexo 6. Materiais da sessão 1 «Conhecemos tantas 

línguas!» 

Anexo 6.1. A menina sem nome 
 

PARTE 1: 

Era uma vez uma menina muito pequenina que 

viajava pelo mar num grande bloco de gelo. A menina ia 

sozinha. Tinha-se perdido. 

Passados alguns dias, o bloco de gelo era já mais 

pequeno: estava a fundir-se. 

A menina tinha fome, tinha frio e estava muito 

cansada. 

Quando o bloco de gelo se tinha fundido quase por 

completo, uns pescadores recolheram a menina nas suas 

redes. 

O mestre do barco perguntou-lhe como se chamava. Mas a menina não entendia a 

língua do mestre. 

Por isso, levaram-na ao chefe da polícia. Ninguém foi capaz de conseguir saber de 

que país era a menina; não compreendia nada e, para mais, não tinha passaporte. 

O chefe da polícia levou a menina até junto do rei daquele país e explicou-lhe que 

não sabiam de onde era nem como se chamava. 

O rei pensou um instante e logo disse: «Uma vez que é uma menina, que seja 

tratada como todas a meninas…» 

Mas era difícil tratá-la como todas as meninas porque naquele país todas as crianças 

tinham nomes, menos ela… 

…e todos sabiam qual era a sua nacionalidade, menos ela. 

Era diferente das outras crianças e não gostava das mesmas coisas de que elas 

gostavam. 

E, apesar de todos lhe quererem muito e serem bons para ela, ninguém conseguiu 

que a menina deixasse de ser diferente das outras crianças… 

Passados uns dias, o filho do rei adoeceu gravemente. 
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PARTE 2: 

Os médicos disseram que era necessário encontrar alguém com uma qualidade de 

sangue igual ao dele e fazer-lhe uma transfusão. 

Analisaram o sangue de toda a gente do país… 

… mas nenhum era igual ao do príncipe Luís Alberto. 

E o rei andava muito triste porque o seu filho piorava cada vez mais. 

Ninguém chamou a menina sem nome, mas ela como era muito esperta, logo 

compreendeu o que se passava. 

Estava agradecida por todo o bem que lhe tinham feito naquele país, pelo que 

também ela própria se apresentou para oferecer o seu sangue, para ver se servia… 

E aconteceu que o sangue da menina sem nome era o único que servia para curar o 

príncipe.  

O rei ficou tão contente que disse à menina: «Dar-te-ei um passaporte deste país, 

casarás com o meu filho e, a partir de hoje, terás um nome; chamar-te-ás Luísa Alberta…». 

Mas a menina não percebia o que o rei dizia. E o rei compreendeu imediatamente 

que ela não necessitava de ser daquele país nem de chamar-se Luísa Alberta… 

O que ela precisava era de voltar para o seu próprio país, ser chamada pelo seu 

nome próprio, falar a sua própria língua e, sobretudo, viver junto da sua própria gente. 

Havia, pois, que ajudá-la, se fosse possível. 

Então o rei enviou mensageiros para que procurassem por todo o mundo… 

… e não parassem até encontrar o país e a família da menina sem nome. 

Ao fim de muito tempo, o mensageiro que tinha ido ao Pólo voltou com a família 

da menina sem nome. 

Finalmente, a menina pôde reunir-se a seus pais e irmãos, que andavam muito 

tristes desde que ela se tinha perdido. 

Todos ficaram então a saber que se chamava Monuqui e que era uma princesa 

polar. O que não podia saber-se era se se casaria ou não com o príncipe Luís Alberto 

porque, para já, ambos eram ainda muito jovens para se casarem.  

 

Garcia Sanchez, J.L. & Pacheco, M.A. (1979). A menina sem nome. Porto: Ambar. 
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Anexo 6.2. Ficha de trabalho «A minha biografia linguística» 

 

 Pinta as pétalas correspondentes às línguas que falas, que percebes, de que já ouviste falar e que gostarias de aprender! 

 

As línguas que falo: 

 

As línguas que percebo: 
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As línguas de que já ouvi falar: 

 

As línguas que gostaria de aprender: 

 
Legenda das cores:  

 ___________    ___________    ___________ 

 ___________    ___________    ___________ 

 ___________    ___________    ___________ 

 

 ___________    ___________    ___________ 

 ___________    ___________   ___________ 

 ___________    ___________    ___________ 
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LE, 5 anos 



15 
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MI, 6 anos 



17 
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Anexo 6.3. As origens do meu nome próprio 
 

 

AS ORIGENS DO MEU NOME PRÓPRIO 

 

EU CHAMO-ME __________________________________________________ 

 

OS MEUS PAIS ESCOLHERAM ESTE NOME, PORQUE _________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

O MEU NOME TEM ORIGEM _______________________________________  

E QUER DIZER _________________________________________________. 
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Anexo 6.4. A nossa biografia linguística 
 

 

PORTUGUÊS 
EUROPEU 

PORTUGUÊS 
DO BRASIL 

INGLÊS 

ALEMÃO 

FRANCÊS 

ESPANHOL 

HINDI 

CHINÊS 
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JAPONÊS 

RUSSO 

NEERLANDÊS 

ÁRABE 

TAILANDÊS 

FINLANDÊS 

SUECO 

DINAMARQUÊS 

BELGA 
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CRIOULO 

ROMENO 

BÚLGARO 

UCRANIANO 
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Anexo 7. Materiais da sessão 2 «Que sons têm as 

línguas?» 
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Anexo 7.1. Imagens dos instrumentos musicais 
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35 

 

Anexo 7.2. Letra da canção portuguesa «Foi na loja do 

mestre André» 
 

 

Foi na loja do mestre André 

Que eu comprei um pifarito 

Tiroliroliro 

Um pifarito 

 

Refrão: 

Ai, olé, ai olé foi na loja 

Do mestre André 

Ai, olé, ai olé foi na loja 

Do mestre André 

 

Foi na loja do mestre André 

Que eu comprei um  

tamborzinho 

Tum, tum, tum 

Um tamborzinho 

Tiroliroliro 

Um pifarito 

 

(Refrão) 

 

 

Foi na loja do mestre André 

Que eu comprei um pianinho 

Pling, pling, pling 

Um pianinho 

Tum, tum, tum 

Um tamborzinho 

Tiroliroliro 

Um pifarito  

 

(Refrão) 

 

Foi na loja do mestre André 

Que eu comprei um rabecão 

Zum, zum, zum 

Um rabecão 

Pling, pling, pling 

Um pianinho  

Tum, tum, tum 

Um tamborzinho  

Tiroliroliro 

Um pifarito 

 

(Refrão) 
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Anexo 7.3. Letra da canção espanhola «Susanita tiene un 

ratón» 
 

 

Susanita tiene un ratón 

Un ratón chiquitín 

Que come chocolate y turrón 

Y bolitas de anís 

 

Duerme cerca del radiador 

Con la almohada en los pies 

Y sueña que es un gran campeón 

Jugando al ajedrez 

 

Le gusta el futbol 

El cine y el teatro 

Baila tango y rock 'n roll 

Y si llegamos y nota que observamos 

Siempre nos canta esta canción  
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Anexo 7.4. Letra da canção inglesa «Under the sea» 
 

 

The seaweed is always greener 

In somebody else's lake 

You dream about going up there 

But that is a big mistake 

Just look at the world around you 

Right here on the ocean floor 

Such wonderful things surround you 

What more is you lookin' for? 

 

Under the sea 

Under the sea 

Darling it's better 

Down where it's wetter 

Take it from me 

Up on the shore they work all day 

Out in the sun they slave away 

While we devotin' 

Full time to floatin' 

Under the sea 

 

Down here all the fish is happy 

As off through the waves they roll 

The fish on the land ain't happy 

They sad 'cause they in their bowl 

But fish in the bowl is lucky 

They in for a worser fate 

One day when the boss get hungry 

Guess who's gon' be on the plate 

 

Under the sea 

Under the sea 

Nobody beat us  

Fry us and eat us  

In fricassee 

We what the land folks loves to  

cook 

Under the sea we off the hook 

We got no troubles 

Life is the bubbles 

Under the sea 

Under the sea 

Since life is sweet here 

We got the beat here 

Naturally 

Even the sturgeon an' the ray 

They get the urge 'n' start to play 

We got the spirit 

You got to hear it 

Under the sea 

 

The newt play the flute 

The carp play the harp 

The plaice play the bass 

And they soundin' sharp 

The bass play the brass 

The chub play the tub 

The fluke is the duke of soul 

The ray he can play 
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The lings on the strings 

The trout rockin' out 

The blackfish she sings 

The smelt and the sprat 

They know where it's at 

An' oh that blowfish blow 

 

Under the sea 

When the sardine 

Begin the beguine 

It's music to me 

What do they got? A lot of sand 

We got a hot crustacean band 

Each little clam here 

know how to jam here  

 

Under the sea 

Each little slug here 

Cuttin' a rug here 

Under the sea 

Each little snail here 

Know how to wail here 

That's why it's hotter 

Under the water 

Ya we in luck here 

Down in the muck here 

Under the sea 
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Anexo 7.5. Letra da canção francesa «Le ragga des 

pingouins» 
 

C'est le ragga des pingouins 

Qui en sortant de leur bain 

Se secouent le popotin 

Et font tsouin-tsouin 

A l'abri les plumes au sec 

L'oeil brillant et le béguin 

Ils s'en vont jusqu'au matin 

Danser le break 

C'est le ragga des pingouins 

Tout le monde se donne la main 

Pour tourner jusqu'au matin 

Comme les copains 

Maintenant pliez les genoux 

Avec les bras devant vous 

Attrapez-vous par le cou 

Et faites les fous 

 

{refrain:} 

Tenez-vous les hanches 

Faites comme les pingouins 

Faut que ça balance 

On se déhanche 

Ça fait du bien 

 

C'est le ragga des pingouins 

Qui en sortant de leur bain 

Se secouent le popotin 

Et font tsouin-tsouin 

Dos à dos et fesses à fesses 

Il faut onduler en s 

Remuer le bas des reins 

Mais à pieds joints 

Reculer sans trébûcher 

Avancer sans bousculer 

Et faire deux pas de côté 

Tourner, tourner 

La dynamique est lancée 

Va falloir continuer 

Faire deux pas de l'autre côté 

Tourner, tourner 

{au refrain} 

 

C'est le ragga des pingouins 

Qui en sortant de leur bain 

Se secouent le popotin 

Et font tsouin-tsouin 

A présent posez les mains 

Avec beaucoup plus d'entrain 

Sur l'épaule de votre copain 

Tsouin-tsouin tsouin-tsouin 

C'est tellement plus amusant 

On voit plus passer le temps 

On va faire jusqu'au matin 

Tsouin-tsouin tsouin-tsouin 

Maintenant levez les mains 

L'effort n'est pas surhumain 

Tournez-les comme des moulins 

Jusqu'au refrain 
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{au refrain} 

 

C'est le ragga des pingouins 

Qui en sortant de leur bain 

Se secouent le popotin 

Et font tsouin-tsouin 

Dos à dos et fesses à fesses 

Il faut onduler en s 

Remuer le bas des reins 

Mais à pieds joints 

Reculer sans trébucher 

Avancer sans bousculer 

Et faire deux pas de côté 

Tourner, tourner 

C'est tellement amusant 

On voit plus passer le temps 

On va faire jusqu'au matin 

Tsouin-tsouin tsouin-tsouin 
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Anexo 7.6. Letra da canção alemã «Die kleine Kuh von 

Malibu» 
 

 

Muh! Muh! Muh! Die kleine Kuh   

von Malibu 

 

In Malibu, in Malibu, 

da lebte eine kleine Kuh 

In Malibu, in Malibu, 

lebte eine kleine Kuh. 

Die kleine Kuh von Malibu, 

die hatte einen Fussballschuh, 

Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 

 

Refrain: 

Die kleine Kuh von Malibu, 

Von Malibu, von Malibu, 

Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 

 

Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 

Der Fussballschuh, der  

Fussballschuh, 

der sagte zu der kleinen Kuh: 

Du kleine Kuh von Malibu, 

wo ist der zweite Schuh? 

Die kleine Kuh war aufgeschräckt, 

die hatte den zweiten Schuh noch  

nicht entdeckt, 

das fragte sich die kleine Kuh: 

Was macht man mit einem  

einzigen Schuh? 

 

Refrain 

Die kleine Kuh von Malibu, 

Von Malibu, von Malibu, 

Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 

 

Nun ging die grosse Suche los, 

in den Gebüsche und unter dem  

Moos, 

dann suchte nach dem  

Fussbalschuh, 

das ganze Malibu. 

 

Ist er in dem Gebüsch? 

NEIN! 

Ist er unter dem Moos? 

NEIN! 

Ist er auf dem Dach? 
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NEIN! 

Ist er vielleicht am Strand? 

NEIN! 

 

Refrain 

Die kleine Kuh von Malibu, 

Von Malibu, von Malibu,Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 

 

Es fragte sich das ganze Land, 

Wo sich der Fussballschuh befand, 

Und auch die kleine Kuh von  

Malibu, 

Machte nur Muh Muh Muh. 

 

Doch als die Kuh nach hinten  

schaut, 

sie ihren Augen nicht mehr traut, 

dann sah die Kuh von Malibu, 

am hinteren Fuss den  

Fussballschuh. 

 

Refrain 

Die kleine Kuh von Malibu, 

Von Malibu, von Malibu, 

Die kleine Kuh von Malibu 

hatte einen Fussballschuh. 
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Anexo 7.7. Raquetes coloridas 
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Anexo 7.8. Palavras para o jogo «Intrusos sonoros» 
 

 

 

André – pé – boné – mão 

tambor – flor – piano – radiador 

xilofone – flauta – saxofone – telefone 

rato – pato – peixe – gato 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.9. Palavras para o jogo «Intrusos plurilingues»  
 

 

 

tambor – flauta – piano – almohada 

sea – mermaid – pingouin – fish 

Fussball – Fussballschuh – Kuh – ratón 

main – pied – chocolate – danser 
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Anexo 7.10. Imagens para os jogos «Intrusos sonoros» e «Intrusos plurilingues» 
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Anexo 8. Materiais da sessão 3 «Os animais também falam línguas?!» 

Anexo 8.1. Cartões com imagens dos animais 
 

 

   

 

 

 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Young_mixed-breed_dog_%28aka%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Domestic_cat_cropped.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Horses.london.750pix.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Landsvale.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Koe_zijaanzicht_2.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Flock_of_sheep.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Donkey-01.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Rooster_crowing.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sow_with_piglet.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Pato.jpg
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Anexo 8.2. Onomatopeias do som do galo em várias 

línguas 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Línguas Onomatopeias 

russo Koukérikou 

luxemburguês Kikeriki 

árabe Coucoucoucou 

inglês Cock a doodle do 

português Cocorococó 

chinês Coucoucou 

romeno Kukurigu 

checo Kikiriki 
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Anexo 8.3. Jogo «Caça ao intruso» 
 

 

Primeira série: 

 

O animal escolhido é a vaca. 

 

1. Vaca 2. Vaca 3. Porco 4. Vaca 

húngaro (beu) português (mu) romeno (guitz) catalão (muu) 

 

O intruso é o n.º 3, trata-se de um porco e da sua onomatopeia em romeno (guitz). 

 

 

Segunda série: 

 

O animal escolhido é o cão. 

 

1. Cão 2. Cão 3. Cavalo 4. Cão 

grego (raus raus) árabe (ao ao) inglês (neigh) romeno (ham ham) 

 

O intruso é o n.º 3, trata-se de um cavalo e da sua onomatopeia em inglês (neigh). 

 

 

Terceira série: 

 

O animal escolhido é o gato. 

 

1. Gato 2. Gato 3. Gato 4. Cão 

húngaro (miao) grego (niaou) polaco (niau) galego (wo wo) 

 

O intruso é o n.º 4, trata-se de um cão e da sua onomatopeia em galego (wo wo). 

 

 

Quarta série: 

 

O animal escolhido é o porco. 

 

1. Porco 2. Pássaro 3. Porco 4. Porco 

luxemburguês 

(gruntz) 

catalão (piu piu) catalão (gmy) chinês (grnt) 

 

O intruso é o n.º 2, trata-se de um pássaro e da sua onomatopeia em catalão (piu piu). 
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Anexo 8.4. Jogo «Labirinto sonoro» 
 

 

Objetivo: estabelecer uma relação entre a onomatopeia e o animal que esta imita 

nas várias línguas. 

 

Organização: individual 

 

Duração: 20 minutos 

 

Material: ficha «Labirinto sonoro» e suporte áudio (site indicado em baixo) 

 

Descrição: As crianças são confrontadas com um labirinto sonoro no qual 

avançam graças ao reconhecimento de onomatopeias em diferentes línguas que 

descobrem escutando a sua realização sonora difundida pelo suporte áudio. 

 

Regras do jogo: Distribuir a ficha «Labirinto sonoro» pelas crianças sentadas 

numa mesa. As crianças colocam o seu dedo ou a ponta do lápis sobre a palavra 

«partida». O suporte áudio indica-lhes a direção a seguir para avançar. Cada «som» é 

uma onomatopeia que indica para que animal se dirigir. As crianças devem associar a 

onomatopeia e atingir a saída do labirinto em A, B, C ou D. 

 

As quatro sequências sonoras podem ser elaboradas pela própria educadora, 

recorrendo ao suporte áudio dos sons dos animais em várias línguas que se encontra 

disponível no site http://www.bzzzpeek.com/index.html. 

 

 

http://www.bzzzpeek.com/index.html
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NOME: ______________________________________________________________________________________ 

DATA: _______________________________________________________________________________________ 

 

Ouve com atenção as pistas sonoras e descobre a direção a seguir para avançar. Então? Chegaste em A, B, C ou D? 

PARTIDA 

       

A 

 
   

   

B 

      
 

C 

     
 

 
D 
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NU, 5 anos 
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Anexo 8.5. Letra da canção «Old MacDonald had a 

farm» 
 

 
 

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a cow 

Eee eye eee eye o 

With a moo-moo here 

And a moo-moo there 

Here a moo, there a moo 

Everywhere a moo-moo 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a pig 

Ee i ee i oh 

With an oink-oink here 

And an oink-oink there 

Here an oink, there an oink 

Everywhere an oink-oink 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a duck 

Eee eye eee eye o 

With a quack-quack here 

And a quack-quack there 

Here a quack, there a quack 

Everywhere a quack-quack  

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a dog 

Eee eye eee eye o 

With a woof-woof here 

And a woof-woof there 

Here a woof, there a woof 

Everywhere a woof-woof  

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 
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Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a cat 

Eee eye eee eye o 

With a meow-meow  here 

And a meow-meow there 

Here a meow, there a meow 

Everywhere a meow-meow 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a chicken 

Eee eye eee eye o 

With a cluck-cluck here 

 

And a cluck-cluck  there 

Here a cluck, there a cluck 

Everywhere a cluck-cluck 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o  

 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

And on this farm he had a donkey 

Eee eye eee eye o 

With a ih-oh here 

And a ih-oh there 

Here a oh, there a oh 

Everywhere a ih-oh 

Old MacDonald had a farm 

Eee eye eee eye o 

 

Anexo 8.6. Livro Who says Moo? 
 

 
 

Wolfe, J. (2003). Who says Moo? Leicestershire: Armadilllo Books. 
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Anexo 9. Materiais da sessão 4 «E tu, como 

celebras a Páscoa?» 

Anexo 9.1. Pedido de colaboração dos pais, mães e 

encarregados/as de educação 
 

Aveiro, 5 de Março de 2009 

 

Exmos. Pais, Mães e Encarregados/as de Educação, 

 

Como é do V. conhecimento, encontro-me a realizar um projecto de 

doutoramento intitulado «Diversidade linguística e consciência fonológica: contributos 

para a aprendizagem de línguas» (título provisório) no Jardim-de-Infância xxx. 

Nos meses de Março e Abril de 2009 irei dinamizar com as crianças sete sessões 

de contacto com a diversidade linguística e cultural. Uma dessas sessões, a ter lugar no 

dia 03 de Abril de 2009, entre as 14h00 e as 15h30, terá como tema central a Páscoa em 

diversos países (Alemanha, Brasil, Inglaterra, Venezuela, entre outros).  

Para o efeito, venho, por este meio, pedir a V. colaboração nestas actividades, 

nomeadamente: 

- na leitura de uma história sobre a Páscoa, em português do Brasil, 

- na apresentação breve das principais tradições da Páscoa na Alemanha, Brasil, 

Inglaterra, Venezuela e em outros países, partindo de objectos típicos desta quadra (5 

minutos), 

- na introdução de vocabulário relacionado com esta temática nas línguas 

inglesa, espanhola, alemã e outras.   

 

Grata pela V. atenção, agradeço, desde já, qualquer colaboração que venham a 

prestar, comunicando-a à educadora xxx. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

_______________________________________________ 

(Mónica Sofia Marques Lourenço) 
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Anexo 9.2. Letra da canção «O coelhinho» em português 

do Brasil 
 

De olhos vermelhos 

De pelos branquinhos 

De passo ligeiro 

Eu sou o coelhinho 

Sou muito assustado 

Porém, sou guloso 

Por uma cenoura 

Já fico manhoso 

Eu pulo prá frente 

Eu pulo pra trás 

Dou mil cambalhotas 

Sou forte demais 

Comi uma cenoura 

Com casca e tudo 

Tão grande ela era... 

Que fiquei barrigudo. 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=o+coelhinho+cenoura&source=images&cd=&cad=rja&docid=zogA_igWx08gLM&tbnid=Y0adwKYTd0ou3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-cenoura-bonito-da-terra-arrendada-do-coelho-vetor-image8205293&ei=hbc9UY6xNoep0AXF0IDYBQ&bvm=bv.43287494,d.ZG4&psig=AFQjCNHhwlM8uRp_ogltMiXl4A9nRtg6fg&ust=1363085524793764
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Anexo 9.3. Contando a história do coelho da Páscoa… 
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Anexo 9.4. Imagens alusivas à Páscoa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Easter-Eggs-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Hase_mit_Ostereiern_%282%29.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Chocolate02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Baskets_four_styles.jpg
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Anexo 9.5. Ovos de cartão 
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Anexo 9.6. Ficha de trabalho «À descoberta das sílabas» 

 
 

 Ouve atentamente as palavras e descobre qual é a língua.  

 Depois pinta os ovos de acordo com o número de sílabas das palavras!  
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À descoberta das sílabas – Soluções 
 

 
 

 
Chocolate (ES) 

 

                      

 

 
Cesto (PT) 

 

                                           

 

 
Ei (AL) 

 

                      

Coelho (PT) 

 

                      

Chicken (ING) 
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LA, 5 anos 
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Anexo 10. Materiais da sessão 5 «Que forma 

estranha de escrever!» 

Anexo 10.1. Livros de histórias infantis em grego 
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Anexo 10.2. Os sistemas de escrita 
 

Era uma vez um professor que queria mostrar aos seus alunos por que é que 

diferentes povos escreviam de diferentes maneiras. Mas não sabia como o havia de 

fazer! Pensou muito, até que se lembrou de ir falar com o Sr. Cientista, que tinha 

inventado uma máquina do tempo. 

O Sr. Cientista explicou ao professor como funcionava a máquina. 

Ele entrou nela, fechou os olhos, e quando os abriu… estava numa gruta escura e 

húmida. Esfregou os olhos e viu ao longe um homem com barbas e cabelo comprido a 

desenhar um animal na pedra. O homem fazia estes desenhos porque ainda ninguém 

tinha criado uma outra forma de representar as palavras. 

O professor voltou a entrar na máquina do tempo e foi parar a uma terra que se 

chamava Síria. Foi nesta terra que alguém representou, pela primeira vez, as palavras 

através de um conjunto de letras, a que se chamou alfabeto. 

A máquina do tempo, de seguida, levou o professor até um outro sítio. Este era 

um lugar muito bonito, com muitas flores e chamava-se Fenícia. O alfabeto fenício 

tinha 22 letras, todas consoantes, e as vogais eram representadas por pontos. 

Logo a seguir, o professor viajou na máquina do tempo até à Grécia, um país 

cheio de lindos monumentos. Lá descobriu que os gregos juntaram as vogais ao alfabeto 

fenício, inventando o alfabeto grego que tinha 24 letras. Descobriu também que a 

palavra «alfabeto» é formada pelos nomes das duas primeiras letras gregas, Alfa e Beta. 

O professor pensava que iria voltar à sua terra quando a máquina do tempo o 

levou ainda a mais um país, a Itália, que tem a forma de uma bota. Lá descobriu que, há 

muitos anos, um sábio povo, os Etruscos, levou para lá o alfabeto grego que passou a 

ser conhecido por alfabeto latino.  

O professor abriu muito os olhos e começou a reconhecer algumas letras como o 

<a>, o <p>, o <i>, o <t> e percebeu que era o nosso alfabeto! 

Então a máquina do tempo levou o professor outra vez para o laboratório do Sr. 

Cientista. O professor contou-lhe todas as novidades e disse ao Sr. Cientista que não 

acreditava que, com tantos povos no Mundo, só existisse um único alfabeto para todos. 
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O Sr. Cientista apresentou ao professor uma nova máquina, a máquina dos 

países. Através dela poderia viajar pelo Mundo todo e ver se existiam mais alfabetos ou 

escritas diferentes! 

O professor entrou na máquina que tinha uma grande porta. E quando a abriu foi 

um espanto! Entrou numa casa onde as pessoas comiam arroz com pauzinhos, 

apercebendo-se de que estava na China. À sua frente estava uma família a almoçar. 

Após a refeição, o pai foi ajudar o seu filho a fazer os trabalhos de casa e o professor 

seguiu-os com atenção. Foi aí que, admirado, viu que, no caderno do menino, estava 

uma escrita diferente do alfabeto latino. Era a escrita chinesa! Cada símbolo 

representava uma ideia e não existiam letras. 

Depois de ter descoberto uma nova forma de escrever, o professor fez mais uma 

viagem na sua máquina. Quando a máquina dos países abriu a porta, o professor 

começou a sentir muito calor e a ver as pessoas a andarem em cima de camelos. 

Percebeu logo que estava na Arábia. 

Ao entrar numa escola, reparou que os meninos liam e escreviam as palavras ao 

contrário de nós, começando da direita para a esquerda. Descobriu ainda que o alfabeto 

árabe só tinha consoantes e que os pontos que estavam sobre as consoantes 

representavam as vogais. 

Muito radiante com as viagens que tinha feito, regressou ao laboratório do Sr. 

Cientista, contou-lhe tudo o que havia descoberto e agradeceu-lhe a ajuda. 

O professor foi muito contente contar aos seus alunos tudo o que tinha 

aprendido. Assim, eles compreenderam que nem todos os povos escrevem da mesma 

maneira. Enquanto na China as pessoas escrevem através de símbolos que representam 

ideias, em Itália utiliza-se o alfabeto latino, onde os sons das palavras são representados 

por letras. Enquanto uns escrevem da esquerda para a direita, outros escrevem da direita 

para a esquerda. 

Mas a maior descoberta desse dia foi que todas as formas de escrever são 

importantes e, por isso, devem ser respeitadas. 

E vitória vitória, acabou-se a história! 

 

 

Adaptado de Antunes, P., Dias, C., & Sá, S. (2007). Vem conhecer… a minha língua e os alfabetos. In 

A.I. Andrade & F. Martins. Abordar as línguas, integrar a diversidade nos primeiros anos de 

escolaridade. Cadernos do LALE, Série Propostas 3 (pp. 73-75). Aveiro: Universidade de Aveiro. 
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Anexo 10.3. Ficha de trabalho «Consigo escrever em 

grego e em mandarim!» 
 

 

 

  

  Tenta escrever o teu nome no alfabeto grego!  

 

 

 

 ________________________________________________________ 

 

 

Alfabeto 

Grego 

Alfabeto 

Latino 

Alfabeto 

Grego 

Alfabeto 

Latino 

Α A Ν N 

Β B Ξ X 

Γ G Ο O 

Δ D Π P 

Ε E Ρ R 

Ζ Z Σ S 

Η E Τ T 

Θ Th Υ U 

Ι I Φ Ph 

Κ K Χ Ch 

Λ L Ψ Ps 

Μ M Ω O 
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 Observa estes caracteres chineses e tenta escrevê-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antunes, P., Dias, C., & Sá, S. (2007). Vem conhecer… a minha língua e os alfabetos. In A.I. Andrade & 

F. Martins. Abordar as línguas, integrar a diversidade nos primeiros anos de escolaridade. Cadernos do 

LALE, Série Propostas 3 (p. 81). Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Pessoa 

Árvore 

Sol 

Chuva 
 

 

Lua 

Amigo 
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LE, 5 anos 
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Anexo 10.4. Relógio dos sons 
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Anexo 10.5. Imagens para o jogo «Relógio dos sons»  
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87 
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Anexo 10.6. Palavras para o jogo «Relógio dos sons» 
 

 

Treino 

Silábico 

Mickey 

Minnie 

Donald 

Pluto 

Lilo 

Stitch 

Lisa 

Homer 

Dumbo 

Batman 

Robin 

Roger 

Fiona 

Cinderela 

Simba 

Alice 

Treino 

Fonémico 

Shrek 

Bart 

Bob 

Jack 

Tarzan 

Mogli 

Tintim 

Winnie 

Nemo 

Ruca 

Alex 

Noddy 

Pinóquio 

Ratatouille 

Pocahontas 

Aladino 
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Anexo 11. Materiais da sessão 6 «As línguas 

também desaparecem?!» 

Anexo 11.1. Os nomes em hieróglifos egípcios 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.egyptos.net/egyptos/hieroglyphes/nom-en-hieroglyphes.php 
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Anexo 11.2. Animais em vias de extinção 
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Anexo 11.3. Nomes dos animais em vias de extinção 
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Anexo 11.4. Jogo «Esconde as sílabas e os fonemas 

plurilingues» 
 

Esconde as sílabas plurilingues 

 

A dinamizadora apresenta as palavras em inuktitut, cherokee e kunama 

correspondentes aos animais em vias de extinção. Após o treino oral das mesmas, as 

crianças dividem as palavras em sílabas, acompanhando com o batimento de palmas. 

Depois, com a ajuda de cartões de palavras recortados pela dinamizadora, «escondem» a 

primeira sílaba de cada palavra e dizem o bocadinho que fica (por exemplo, urso polar 

em inuktitut é <nanuk>, retirando a 1.ª sílaba fica <nuk>). 

 

 

 

 

 

 

Esconde os fonemas plurilingues 

 

As crianças realizam a mesma atividade, mas agora com os bocadinhos mais 

pequeninos das palavras (por exemplo, se eu retirar o primeiro bocadinho pequenino da 

palavra <nanuk>, o que fica é <anuk>). 
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Anexo 11.5. A língua N|u 
 

1. Queres conhecer mais uma língua em vias de extinção? Ouve atentamente esta 

história sobre a língua N|u da África do Sul. 

 

 

A LÍNGUA N|U 

 

A língua N|u é uma língua moribunda 

da família das línguas Tuu, falada na 

África do Sul pelo povo Khomani. A 

barra representa o som de um estalido 

(coloca a língua no céu da boca e solta-a 

rapidamente). Por exemplo, a palavra 

N|u pronuncia-se [nuː] com o som de 

um estalido no meio do fonema /n/. 

A língua N|u prosperou durante o século 

XIX, mas os fenómenos de aculturação e a proximidade com as línguas Xoo ameaçaram 

fortemente a sua vitalidade. Com as migrações para as cidades nos anos 30, as 

populações Khomani começaram a substituir a sua língua pelo Afrikaans ou pelo Nama, 

já que se viam rodeadas por pessoas que não falavam N|u. Em 1973 a sua língua foi 

declarada extinta e os habitantes do Parque Nacional Kalahari Gembosk foram 

desalojados. Nos anos 90, foi descoberta uma falante de N|u com 101 anos, Elsie 

Vaalbooi. Com a ajuda de Vaalbooi, o Instituto San Sul-Africano conseguiu encontrar 

25 pessoas que ainda falavam ou entendiam a língua. O presidente Thabo Mbeki 

resolveu, então, entregar 400km
2
 de terras aos Khomani em 1999 e 250 km

2
 de área 

dentro do parque Kalahari em 2002. Nessa altura havia 20 falantes, 8 deles habitavam 

na província ocidental da Cidade do Cabo que lhes tinha sido entregue. Em 2007 cerca 

de 10 Khomani vivem na África do Sul e no Botswana; contudo, poucos utilizam a 

língua N|u no seu dia-a-dia. De facto, mesmo as novas gerações preferem aprender a 

língua Nama ao N|u, o que ameaça fortemente a sobrevivência desta língua.  

Adaptado de www.ethnologue.com e http://www.khomanisan.com/about-us/  

http://www.ethnologue.com/
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2. Agora ouve esta língua e vê como vivem os Khomani. 

 

UNESCO: Saving Endangered Languages 

Tribo: Khomani San 

Língua: N|u 

Local: Kalahari 

Tempo: 2’16 

 

Tradução do texto para Português: 

 

«palavras como chuva…» 

 

Eu nasci em Kalahari e ouvia palavras, tais como o nome para a «erva com a perna 

comprida». Eu não sabia de onde vinham estas palavras, até que um dia eu descobri 

que esta era uma língua, a língua N|u. Eu falo a língua da minha mãe, a língua 

esquecida, a nossa língua e é como uma luz na escuridão. Na terra da minha mãe, 

chove uma vez por ano na areia de Kalahari. As gotas parecem palavras de uma língua 

perdida.  

 

Só algumas mulheres (5) falam N|u nesta região. Esta é a língua da minha mãe e eu 

gosto muito dela. A língua vive dentro de mim e eu estou muito agradecida por isso. 

As nossas crianças devem aprender a língua, assim como os nossos avós nos 

ensinaram. 

 

Eu sou uma criança Khomani. 

 

Quando nós nascemos foi assim que os nossos pais e mães nos ensinaram. Mais 

ninguém nos ensinou. Nós bebemos o leite. 

 

O nosso povo vende os seus próprios artefactos aos turistas para ganhar dinheiro. Em 

tempos, esta terra pertenceu aos nossos bisavôs. Esta terra foi-nos agora devolvida. 

Agora podemos sentar-nos neste chão. 
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Anexo 11.6. Ficha de trabalho «Cria uma forma de escrita para a língua N|u!» 
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JP, 3 anos 
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DA, 4 anos 
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MI, 6 anos 

 

MA, 5 anos 
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Anexo 12. Materiais da sessão 7 «Uma viagem pelo 

mundo das línguas e dos sons» 

Anexo 12.1. Tabuleiro do jogo 
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Anexo 13. Exemplo de suporte figurativo da BPF 

 

CLASSIFICAÇÃO COM BASE NA SÍLABA INICIAL 

 

Silva, A. C. (2008). Bateria de provas fonológicas (2ª edição revista). Lisboa: ISPA Editores. 
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Anexo 14. Exemplo da folha de respostas da BPF 

 
Nome: ____________________________________________________ Idade: ______ 

Grupo: ________________________________________________________________ 

 

Classificação com base na sílaba inicial 

 

 

Exemplos:   a) bolo / nariz / navio / moinho 

  b) ilha / ouro / arroz / iogurte 

 

 

Itens Comentários Pontuação 

1. uva / asa / unha / ilha   

2. enxada / ouriço / agulha / apito   

3. rolo / sapo / figo / roupa   

4. coelho / machado / piano / macaco   

5. garrafa / galinha / pijama / moeda   

6. tesoura / casaco / moinho / cavalo   

7. vaso / pipa / mesa / vaca   

8. chupa / fato / faca / bico   

9. janela / menina / tomate / torrada   

10. girafa / panela / cenoura / palhaço   

11. bota / jarro / ninho / bola   

12. saco / sapo / burro / mota   

13. laranja / medalha / lagarto / pinheiro   

14. sino / data / dado / folha   

 Total  
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Anexo 15. Resultados dos testes de normalidade 

 

 
Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

GE (pré-teste) ,160 21 ,170 ,916 21 ,071 

GC (pré-teste) ,159 21 ,176 ,896 21 ,029 

GE (pós-teste) ,133 21 ,200
*
 ,942 21 ,243 

GC (pós-teste) ,143 21 ,200
*
 ,929 21 ,134 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

GE (pré-teste) Mean 31,7619 3,54623 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 24,3646  

Upper Bound 39,1592  

5% Trimmed Mean 30,5079  

Median 28,0000  

Variance 264,090  

Std. Deviation 16,25086  

Minimum 9,00  

Maximum 78,00  

Range 69,00  

Interquartile Range 17,00  

Skewness 1,217 ,501 

Kurtosis 2,184 ,972 

GC (pré-teste) Mean 30,9048 4,08243 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 22,3890  

Upper Bound 39,4206  

5% Trimmed Mean 30,0714  

Median 28,0000  

Variance 349,990  

Std. Deviation 18,70803  

Minimum 10,00  

Maximum 67,00  
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Range 57,00  

Interquartile Range 32,00  

Skewness ,625 ,501 

Kurtosis -,806 ,972 

GE (pós-teste) Mean 51,4762 5,57786 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 39,8410  

Upper Bound 63,1114  

5% Trimmed Mean 51,5714  

Median 45,0000  

Variance 653,362  

Std. Deviation 25,56094  

Minimum 9,00  

Maximum 92,00  

Range 83,00  

Interquartile Range 44,00  

Skewness ,105 ,501 

Kurtosis -1,306 ,972 

GC (pós-teste) Mean 33,9048 4,25603 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 25,0268  

Upper Bound 42,7827  

5% Trimmed Mean 33,2143  

Median 32,0000  

Variance 380,390  

Std. Deviation 19,50360  

Minimum 7,00  

Maximum 74,00  

Range 67,00  

Interquartile Range 36,50  

Skewness ,240 ,501 

Kurtosis -1,069 ,972 
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Anexo 16. Tabela de pontuações do GE no pré-teste 

da BPF 

 

 

Crianças Testes de CF Total 

Nome 
(abrev.) 

Idade 
(anos; 
meses) 

 

Classificação  Supressão Segmentação   

silábica 

 
(14) 

fonémica  

 
(14) 

silábica 

 
(14) 

fonémica 
 

(24) 

silábica 
 

(14) 

fonémica 
 

(14) 

 
 

(94) 

MI 6;1 12 10 4 1 12 7 46 

BI 5;11 5 7 8 0 12 1 33 

PL 5;10 6 3 3 0 12 1 25 

LE 5;8 13 12 9 0 14 0 48 

FR 5;8 8 3 5 0 10 1 27 

RU 5;8 12 5 8 0 12 0 37 

MA 5;4 2 5 0 2 9 4 22 

LA 5;3 7 4 9 2 11 5 38 

MV 5;2 3 7 8 0 14 2 34 

NU 5;1 11 4 1 0 12 0 28 

LG 5 13 14 3 13 12 4 59 

DA 4;11 4 3 3 1 9 1 21 

IN 4;10 12 11 4 0 11 0 38 

CA 4;10 14 13 7 19 14 11 78 

MM 4;7 5 2 0 0 13 0 20 

RO 4;6 3 0 1 1 13 0 17 

JO 4;4 8 5 7 0 9 0 29 

CM 4;4 6 6 5 0 11 0 28 

JP 4 5 0 0 0 4 0 9 

BE 3;11 0 0 3 0 6 0 9 

AM 3;10 5 3 6 0 7 0 21 

Média 4;11 7,33 5,57 4,48 1,86 10,8 1,76 31,8 

DP 0,66 4,15 4,24 3,06 4,84 2,68 2,91 16,3 
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Anexo 17. Tabela de pontuações do GC no 

pré-teste da BPF 
 

 

Crianças Testes de CF Total 

Nome 
(abrev.) 

Idade 
(anos; 

meses) 

 

Classificação Supressão Segmentação  

silábica 

 
(14) 

fonémica 

 
(14) 

silábica 

 
(14) 

fonémica 
 

(24) 

silábica 
 

(14) 

fonémica 
 

(14) 

 

 
(94) 

JS 6;1 11 6 5 1 14 0 37 

CO 5;11 14 9 12 0 14 0 49 

MN 5;10 9 4 6 0 11 0 28 

MC 5;9 14 7 4 0 13 0 38 

CN 5;9 12 8 7 0 11 1 39 

GA 5;8 9 5 5 0 12 0 21 

MT 5;5 14 14 12 6 13 4 63 

CT 5;4 9 4 13 0 13 0 39 

MR 5;4 9 6 4 20 11 0 50 

SO 5;4 11 14 4 18 13 7 67 

SV 4;10 6 4 0 0 12 0 22 

PD 4;10 13 7 12 19 11 0 62 

FA 4;9 6 3 1 0 11 0 21 

LR 4;9 0 0 0 0 10 0 10 

FO 4;7 0 0 0 0 12 0 12 

AP 4;7 8 9 0 0 11 0 28 

CR 4;6 0 0 0 0 12 0 12 

RA 4;4 2 0 0 0 10 0 12 

IS 4 3 0 0 0 6 0 12 

MB 3;9 0 0 4 0 13 0 17 

MS 3;8 1 0 0 0 9 0 10 

Média 4;11 7,19 4,76 4,23 3,04 11,5 0,57 30,9 

DP 0,70 5,15 4,44 4,60 6,80 1,83 1,72 18,7 

 

Anexo 18. Médias, desvios-padrão e consistência 

interna da BPF 

 

Subtestes da BPF Média DP α de Cronbach 

Classificação silábica 

Classificação fonémica 

Supressão silábica 

Supressão fonémica 

Segmentação silábica 

Segmentação fonémica 

10,4 

6,6 

6,7 

4,7 

11,7 

1,0 

2,98 

2,47 

4,33 

6,02 

2,17 

1,33 

,77 

,64 

,89 

,94 

,70 

,58 

Silva, A. C. (2008). Bateria de provas fonológicas (2ª edição revista) (p. 16). Lisboa: ISPA Editores. 
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Anexo 19. Resultados do GE no pré-teste da BPF 

por idades 

 

 

 

Anexo 20. Resultados do GC no pré-teste da BPF 

por idades 

 

 

 

Nota: O recurso a gráficos cronológicos por oposição a gráficos de barras comparativas justifica-se 

somente por uma mais fácil visualização e comparação dos resultados. 
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Anexo 21. Resultados do teste t de Student para amostras independentes 

 

Group Statistics 

 categ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pré-teste 1,00 21 31,7619 16,25086 3,54623 

2,00 21 30,9048 18,70803 4,08243 

Pós-teste 1,00 21 51,4762 25,56094 5,57786 

2,00 21 33,9048 19,50360 4,25603 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pré-teste Equal variances assumed 1,556 ,220 ,159 40 ,875 ,85714 5,40758 -10,07199 11,78628 

Equal variances not 

assumed 
  

,159 39,232 ,875 ,85714 5,40758 -10,07865 11,79294 

Pós-teste Equal variances assumed 2,958 ,093 2,504 40 ,016 17,57143 7,01615 3,39127 31,75159 

Equal variances not 

assumed 
  

2,504 37,393 ,017 17,57143 7,01615 3,36040 31,78245 
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Anexo 22. Tabela de pontuações do GE no pós-teste 

da BPF 

 

         Crianças Testes de CF Total 

Nome 
(abrev.) 

Idade 
(anos; 

meses) 

 

Classificação  Supressão Segmentação   

silábica 

 

(14) 

fonémica  

 

(14) 

silábica 

 

(14) 

fonémica 
 

(24) 

silábica 
 

(14) 

fonémica 
 

(14) 

 

 

(94) 

MI 6;6 14 11 9 12 13 14 67 

BI 6;3 14 13 8 0 13 0 48 

PL 6;4 12 13 7 20 13 10 75 

LE 6 14 12 14 21 14 14 89 

FR 6 14 13 13 12 12 9 73 

RU 6 11 8 13 13 13 3 61 

MA 5;9 9 4 1 1 14 1 30 

LA 5;8 14 14 11 19 14 8 80 

MV 5;7 13 10 11 17 13 13 77 

NU 5;6 10 2 10 0 13 0 35 

LG 5;5 14 14 13 23 14 14 92 

DA 5;3 10 6 6 3 9 0 34 

IN 5;2 11 8 5 0 13 0 37 

CA 5;2 14 12 13 18 14 13 84 

MM 5 11 2 0 0 11 0 24 

RO 4;11 9 4 13 0 13 0 39 

JO 4;9 10 7 14 2 12 0 45 

CM 4;9 13 6 11 0 13 0 43 

JP 4;5 5 0 0 0 4 0 9 

BE 4;3 0 0 5 0 12 0 17 

AM 4;2 8 3 4 0 7 0 22 

Média 5;4 11 7,71 8,62 7,67 12,1 4,71 51,5 

DP 0,66 3,53 4,78 4,67 8,89 2,53 5,98 25,7 

 

  



111 

 

Anexo 23. Tabela de pontuações do GC no 

pós-teste da BPF 

 

         Crianças Testes de CF Total 

Nome 
(abrev.) 

Idade 
(anos; 

meses) 

 

Classificação Supressão Segmentação  

silábica 

 

(14) 

fonémica 

 

(14) 

silábica 

 

(14) 

fonémica 
 

(24) 

silábica 
 

(14) 

fonémica 
 

(14) 

 

 

(94) 

JS 6;5 13 7 9 2 13 0 44 

CO 6;4 13 12 12 0 14 0 51 

MN 6;3 9 7 5 0 11 0 32 

MC 6;1 14 6 3 0 14 1 38 

CN 6 11 1 7 0 12 0 31 

GA 6 9 8 7 14 13 0 51 

MT 5;11 12 5 10 13 13 1 54 

CT 5;11 14 4 14 11 13 1 57 

MR 5;11 10 5 4 11 13 0 43 

SO 5;10 14 12 4 22 12 10 74 

SV 5;3 5 5 0 0 12 0 22 

PD 5;3 12 11 11 12 8 0 54 

FA 5;2 7 5 0 0 11 0 23 

LR 5;1 0 0 0 0 7 0 7 

FO 5 2 0 0 0 11 0 13 

AP 4;11 10 8 6 13 14 0 51 

CR 4;10 0 0 0 0 8 0 8 

RA 4;8 6 2 0 0 9 0 17 

IS 4;5 1 0 0 0 12 0 13 

MB 4;2 0 0 1 0 13 0 14 

MS 4 6 0 0 0 9 0 15 

Média 5;4 8 4,67 4,43 4,67 11,5 0,62 33,9 

DP 0,71 5,01 4,09 4,64 6,89 2,14 2,18 19,5 
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Anexo 24. Resultados das crianças de 3-4 anos do 

GE no pré-teste e no pós-teste 

 

 

 

Anexo 25. Resultados das crianças de 5-6 anos do 

GE no pré-teste e no pós-teste 

 

 

 

 
 

p = 0,07 

p = 0,01 
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Anexo 26. Resultados do teste t de Student para amostras emparelhadas 

  

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 GE Pré-teste – 

GE Pós-teste 

-19,71429 16,49892 3,60036 -27,22450 -12,20407 -5,476 20 ,000 

Pair 2 GC Pré-teste – 

GC Pós-teste 

-3,00000 10,07472 2,19848 -7,58596 1,58596 -1,365 20 ,188 
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Anexo 27. Convenções utilizadas nas transcrições 
 

 

Notação utilizada 

 

 

Comportamento verbal / Dado situacional 

 

 

D 

 

Dinamizadora 

ED Educadora 

E1 Educadora estagiária 1 

E2 Educadora estagiária 2 

M Mãe de criança 

P1 Pai de criança 1 

P2 Pai de criança 2 

I Irmão de criança 

ALS Uma ou mais crianças a falarem 

simultaneamente  

T Todas as crianças em coro 

PALAVRA (maiúsculas) Palavra proferida em voz alta 

palavra (negrito) Palavra enfatizada 

palavra (itálico) Palavra estrangeira 

Ahm Gaguejo, hesitação 

Uhm Concordância 

<SIL> Silêncio 

/ Pausa breve (< 2 segundos) 

// Pausa longa (> 2 segundos) 

<INT> Interrupção 

<IND> Inaudível, incompreensível 

+ Suspensão de frase com entoação ascendente 

… Suspensão de frase com entoação descendente 

? Questão 

. Marca de fronteira de frase 

<texto em itálico> Indicações cénicas 

(…) Texto não transcrito 
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Anexo 28. Identificação das crianças nas 

transcrições e caracterização (sexo e idade) 

 

 

Nomes (abrev.) 

 

Sexo 

 

Idade (à data da sessão1) 

 

MI 

 

Feminino 

 

6;3 

BI Feminino 6;1 

PL Masculino 6;1 

LE Feminino 5;11 

FR Masculino 5;11 

RU Masculino 5;10 

MA Feminino 5;7 

LH Feminino 5;7 

MV Feminino 5;4 

NU Masculino 5;4 

LG Feminino 5;4 

DA Feminino 5;1 

IN Feminino 5 

CA Feminino 4;10 

MM Feminino 4;9 

RO Masculino 4;7 

JO Masculino 4;7 

CM Feminino 4;4 

JP Masculino 4;2 

BE Masculino 4 

AM Feminino 3;10 

AT* Feminino 5;7 

* não participou no estudo, por ter estado ausente nos testes de avaliação da CF 
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Anexo 29. Transcrições das sessões de SDL 

Anexo 29.1. Transcrição da sessão «Conhecemos tantas 

línguas!» 
 

Sessão 1 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 13 de março de 2009 

[01:38:17]. 

 

001 D Olá a todos. 

 

002  T OLÁ. 

 

003  D Então hoje a Fada Oriana pediu-me para vos vir ler uma história.  

 

004  LG <INT> É a história d' A menina sem nome. 

 

005  D É a história d' A menina sem nome./ Muito bem LG. 

 

006  FR Mas ela sabe ler? 

 

007  D Algumas coisas/ não é? 

 

008  LA Eu sei. Ali é um <a> e pode-se ler /ɐ/. 

 

009  D Pois é. Muito bem.// Então vamos olhar aqui para esta menina… 

 

010  LA Ela não tem nome. 

 

011  D Não tem nome./ É estranho não é? Uma menina sem nome… 

 

012  LG Então como ela nasceu? 

 

013  D Como é que ela nasceu? Sem nome? Como é que eles deixaram? 

 

014  LA E como a chamavam? 

 

015  LE Chamavam Ó MENINA SEM NOME… 

 

016  T <Risos> 

 

017  D Pois. Podia ser… / Vamos ver sobre o que será esta história./ Vamos 

abrir…// Mas antes vamos perguntar à Fada Oriana./ Por favor Fada 

Oriana podemos abrir este livro para ver a história?// Será que ela 

deixa? 
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018  ED Se as estrelas não mexerem. 

 

019  D Então vamos lá. <Abre o livro> Estão a ver a nossa menina? 

 

020  ALS Sim. 

 

021  D E vocês já viram onde é que ela está deitada? 

 

022  RO Numa pedra. 

 

023  D Numa pedra? / Isto de que cor é? 

 

024  LE Branco. 

 

025  D Branco. 

 

026  LE Branco como a neve. 

 

027  D Muito bem./ O que será? Será neve? 

 

028  LG Sim é uma rocha de neve. 

 

029  LE Uma rocha de gelo. 

 

030  D Diz-se uma rocha de gelo? 

 

031  LE <INT> Uma ilha. 

 

032  D Um blo+ 

 

033 ALS Bloco de gelo. 

 

034 D Um bloco de gelo./ Coitadinha/ ela deve estar como muito calor… 

 

035 ALS Frio. 

 

036 D Está cheia de frio./ E o que é que está aqui à volta? 

 

037 ALS Água. 

 

038 D Então a menina está no+ 

 

039 ALS Mar. 

 

040 D Está no mar. 

 

041 LE E tem ali um peixe. 

 

042 D Sim e tem aqui um peixinho./ Agora olhem para esta imagem./ O que é 
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que aconteceu ao gelo? 

 

043 ALS Está mais pequeno. 

 

044 D Pois está. O que é que lhe aconteceu? 

 

045 LE Derreteu. 

 

046 D Pois foi. Derreteu./ E quem temos aqui? 

 

047 ALS Os pescadores. 

 

048 D Pois é. E a menina está presa nas redes./ O que é que lhe terá 

acontecido? 

 

049 LA Não sei. Ela pode ter caído. 

 

050 D Então vamos ouvir a história/ e começamos pelo título. 

 

051 LE A MENINA SEM NOME. 

 

052 D Era uma vez…/ É assim que começam todas as histórias/ não é? 

  

053 ALS Sim. 

 

054 D <Lê a história> «Era uma vez uma menina muito pequenina que 

viajava pelo mar num grande bloco de gelo. A menina ia sozinha. 

Tinha-se perdido…» Uma menina num bloco de gelo…/ De onde é 

que ela terá vindo? 

 

055 LG Da neve. 

 

056 D Da neve. 

 

057 ED Vamos pensar. 

 

058 LE Parece um esquimó. 

 

059 D Parece um esquimó. Muito bem. 

 

060 ED Onde é que vivem os esquimós? 

 

061 LE Na neve. 

 

062 ED Aonde? Em que parte? 

 

063 CA No Pólo Norte. 

 

064 D Muito bem./ Onde é que é o Pólo Norte? Levanta-te e aponta ali no 

mapa./ Consegues? 
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065 CA É ali onde está o urso polar. 

 

066 ED Muito bem. 

 

067 D Será que a nossa menina veio do Pólo Norte?/ Vamos ver…// Olha 

chegaram a E1 e a E2. Querem contar-lhes a nossa história?/ O que é 

que vimos até agora? 

 

068 LE É a menina sem nome e foi a Fada Oriana que pediu à Mónica para 

nos vir contar. 

 

069 E1 Que fixe. 

 

070 D E onde é que vive a menina. 

 

071 LE Num bloco de gelo. 

 

072 D Ela não vivia no bloco de gelo. Tinha-se perdido e foi encontrada lá./ 

E estava com mais alguém no bloco de gelo? 

 

073 RU Sim. Estava com os peixes. 

 

074 ALS <Risos> 

 

075 D Então vamos continuar a ler. <Continua a ler a história> «Passados 

alguns dias o bloco de gelo já era mais pequeno…» O que é que lhe 

estava a acontecer? 

 

076 ALS Derretia. 

 

077 D Estava a derreter. A menina estava a ficar cheia de fome. O estômago 

já estava a fazer barulho… 

 

078 LE <INT> Por que é que ela não comia o peixe? 

 

079 D Como é que ela ia comer o peixe? 

 

080 FR Assim. <Fazendo o gesto> Atirava um pau. 

 

081 LA Apanhava-o com uma cana de pesca. 

 

082 D Mas ela não tinha lá paus nem canas de pesca./ Então estava cheiinha 

de fome e também tinha frio e estava muito cansada. 

 

083 MA Estava com sono? 

 

084 D Também. <Continua a ler a história> «Quando o bloco de gelo tinha 

fundido quase por completo, uns pescadores recolheram a menina nas 

suas redes…» Que sorte não foi? Ser apanhada pelos pescadores… 
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085 LA Não. 

 

086 FR Sim. 

 

087 LA Os pescadores podiam comer a menina… 

 

088 FR Os pescadores não comem meninas. 

 

089 LE Pois não. Eles têm lá uma panela para cozer os peixes e ela também 

pode comer lá. 

 

090 D <Continua a ler a história> «O mestre do barco perguntou-lhe como 

se chamava/ mas a menina não entendia a língua do mestre…» 

Porquê? Por que é que ela não entendia a língua? 

 

091 LA Porque era chinesa? 

 

092 D Era chinesa? 

 

093 ED Por que é que dizes que era chinesa? 

 

094 D Nós já tínhamos visto de onde é que ela era. 

 

095 LE Do Pólo Norte. 

 

096 D Os esquimós não falam chinês. 

 

097 LE Falam outra língua. 

 

098 D Exatamente. Os esquimós falam outra língua./ E era a mesma língua 

do pescador?  

 

099 ALS Não. 

 

100 D Não era a mesma língua. Então eles não se estavam a enten+ 

 

101 ALS der. 

 

102 D Ele perguntou-lhe como ela se chamava mas ela não entendia e não 

disse nada./ Então vamos ver o que acontece. <Continua a ler a 

história> «Levaram a menina ao chefe da polícia./ Ninguém foi capaz 

de conseguir saber de que país era a menina. Não compreendia nada e 

para mais não tinha passaporte…»// Vocês sabem o que é um 

passaporte? 

 

103 ALS Não. 

 

104 LG É um livro com a nossa fotografia. 
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105 ED Fotografia mais quê? 

 

106 LG Nome e… 

 

107 ED E a nossa impre+ 

 

108 LE Impressão digital. 

 

109 D E tem o sítio de onde nós+ 

 

110 ALS Somos. 

 

111 D E a nossa nacionalidade./ Qual é a tua nacionalidade LG? 

 

112 LG Brasileira. 

 

113 D E tu LA? 

 

114 LA Tenho duas. 

 

115 D Tens duas? 

 

116 LA A minha mãe é Alemanha mas eu nasci em Coimbra. 

 

117 D Então tens duas ou só tens uma? 

 

118 LA Uma. 

 

119 D E que nacionalidade é? 

 

120 LA <SIL> 

 

121 D Qual é a tua nacionalidade RU? Qual é o país onde nasceste? 

 

122 RU Bélgica. 

 

123 D Foi na Bélgica que nasceste? 

 

124 RU Não. 

 

125 D Nasceste em Portugal. 

 

126 RU Sim. 

 

127 D Então quem nasceu aqui em Portugal tem a nacionalidade portu+ 

 

128 ALS guesa. 

 

129 LA E tu? 
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130 D Eu também. Nasci em Portugal. Tenho nacionalidade portuguesa. 

 

131 RU E a AT? 

 

132 ED Onde é que nasceste AT? Na Índia? 

 

133 AT <SIL> 

 

134 ED Nasceste na Índia ou em Portugal?/ Nasceste na Índia não foi? 

 

135 AT <Acena afirmativamente> 

 

136 ED E a mãe da AT também nasceu na Índia e o pai também./ Então com é 

que se chama a nacionalidade? 

 

137 ALS Índia. 

 

138 D India+ 

 

139 ALS Indiana. 

 

140 D Muito bem. Nacionalidade indiana./ Então temos aqui a nossa menina 

que não tinha passaporte e eles não conseguiam saber a nacionalidade 

dela/ nem de onde ela tinha vindo/ nem qual era o nome dela// porque 

ela não conseguia falar a mesma+ 

 

141 ALS Língua. 

 

142 D Então vamos ver o que é que lhe acontece mais./ Os pescadores 

levaram-na ao chefe da polícia e agora onde é que ele a terá levado?/ 

Quem é este senhor? 

 

143 ED Olhem bem. 

 

144 D Tem aqui uma coroa. 

 

145 ALS O rei. 

 

146 D O chefe da polícia levou-a ao rei./ E explicou-lhe que não sabia de 

onde era nem como se chamava esta menina. Então o que é que disse o 

rei? <Continua a ler a história> «O rei pensou um instante e logo 

disse "Uma vez que é uma menina/ que seja tratada como todas as 

meninas"…»// Como é que todas as meninas são tratadas? 

 

147 LE Bem. 

 

148 D Sim. E ela foi tratada muito bem naquele país./ O que é que lhe 

aconteceu?/ Estão aqui uns meninos a brincar não é? 

 

149 ALS Sim. 
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150 D E a menina o que é que está a fazer? 

 

151 FR A ver peixes. 

 

152 D Esta ali a ver a água e os peixes./ Ela está a brincar com as outras 

meninas? 

 

153 ALS Não. 

 

154 LG Está triste. 

   

155 D Está triste. Porquê? 

 

156 RU Porque elas não brincam com ela./ E porque não tem ali os pais. 

 

157 D Pois é. É verdade.<Continua a ler a história> «Mas era difícil tratá-la 

como todas as meninas/ porque naquele país todas as crianças tinham 

nomes/ menos ela// E todas sabiam qual era a sua nacionalidade/ 

menos ela.»// Então o que é que acontecia? Eles quando queriam jogar 

com ela como é que faziam? 

 

158 FR Falavam chinês. 

 

159 D Por que é que tu dizes que falavam chinês? Tu consegues falar chinês? 

 

160 FR Não. 

 

161 D Ah então é isso./ Eles falavam-lhe numa língua que ela não 

compreendia./ Por isso é que vocês estão a dizer chinês/ porque é uma 

língua que vocês não compreendem não é?// Ora/ mas eles podiam 

comunicar de outra forma… 

 

162 LA Assim. <Faz gestos> 

 

163 D Com+ 

 

164 LA Gestos. 

 

165 D Pois mas ela se calhar não queria brincar porque estava triste e não 

tinha ali os pais./ Então vamos ver o que é que lhe acontece mais. 

<Continua a ler a história> «Ela era diferente das outras crianças e 

não gostava das mesmas coisas que elas gostavam.»// Olhem aqui para 

este desenho. O que é que todas as crianças estão a fazer? 

 

166 LE Uma árvore de Natal. 

 

167 D Estão a fazer uma árvore de Natal./ E estão onde? 

 

168 FR Dentro da casa. 
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169 D Ao quentinho e à lareira/ aconchegadas./ E ela onde é que ela está? 

 

170 LA Está na neve. 

 

171 D Porquê? 

 

172 LG Porque é para mostrar como ela fazia antes. 

 

173 D Sim na sua terra. Porque ela vivia num país frio e sente-se bem no frio/ 

a brincar com a neve/ enquanto os outros meninos têm que estar ali 

quentinhos à lareira.// Então vamos continuar. <Continua a ler a 

história> «Apesar de todos gostarem muito da menina ninguém 

conseguiu que ela deixasse de ser diferente das outras crianças …»// 

Eles gostavam dela? 

 

174 ALS Gostavam. 

 

175 D Só que ela continuava a ser diferente?/ Por que é que ela era 

diferente?/ Porque falava uma língua+ 

 

176 ALS Diferente. 

 

177 D E o que é que aconteceu agora? <Continua a ler a história> «Passado 

uns dias o filho do rei adoeceu gravemente…»// Ah// Mas a Fada 

Oriana disse-me para não ler a partir daqui./ Porque temos de pensar o 

que é que acontece a seguir./ Temos de usar a nossa imagina+ 

 

178 ALS ção. 

 

179 D O filho do rei adoeceu gravemente e agora o que é que acontece? 

 

180 LA Ahm/ morre. 

 

181 D Morre? Isto é uma história feliz. A Fada Oriana não ia trazer uma 

história triste. 

 

182 LA Desmaia. 

 

183 D E mais? 

 

184 FR Vai ao médico. 

 

185 D Veio o médico/ mas era uma doença muito grave. 

 

186 LE É aquela… Diabetes. 

 

187 D Eles não sabiam qual era a doença. Era muito rara e muito grave. 

 

188 LE Eu sei. Eu só estou a tentar lembrar-me do nome. 
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189 ED <Risos> 

 

190 D Era uma doença da qual eles nunca tinham ouvido falar.// O que é que 

o filho do rei terá a ver com a nossa menina sem nome? 

 

191 ALS <SIL> 

 

192 ED O que é que vocês gostavam que acontecesse? 

 

193 LG Que ele não ficasse muitos dias doente. 

 

194 D Então como é que ele vai ser curado? 

 

195 LE O médico. 

 

196 ED Mas já vimos que ele não conhecia aquela doença. Era muito estranha 

e se calhar até tinha vindo de outro país. 

 

197 D E o que é que vai acontecer à nossa menina? Será que ela vai ficar 

assim sozinha e triste para sempre? 

 

198 LA Não. Eles vão descobrir qual é a doença. 

 

199 RU E ela vai voltar para casa. 

 

200 D Então vamos deixar o livro aqui…// Onde é que está a marca? 

 

201 ED Havia aí uma naquele cantinho. 

 

202 D Então vamos por aqui a marca para sabermos onde ficámos./ Então a 

nossa menina vinha de um país muito distante// não falava a mesma+ 

 

203 ALS Língua. 

 

204 D E ninguém a conseguia+ 

 

205 ALS Perceber. 

 

206 D Então vocês já viram que temos aqui o vosso mapa e neste mapa temos 

a vossas fotografias./ Por que é que vocês têm aqui as vossas 

fotografias? 

 

207 NU Porque não são de Aveiro. 

 

208 ED <INT> Porque não são de Portugal. Nós só temos ali as fotografias dos 

meninos que não são de Portugal. 

 

209 D Então e quem é que está aqui? 
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210 ALS A AT. 

 

211 D A AT vem de onde? 

 

212 ALS Da Índia. 

 

213 ED E chegou ontem da Índia. 

 

214 D E fizeste boa viagem. 

 

215 AT <Acena afirmativamente> 

 

216 D E demoras muito tempo a chegar a Portugal? 

 

217 ED <INT> Mas a mãe disse-me que ela ontem já queria vir. Ela estava 

com muitas saudades. 

 

218 D Então temos aqui a AT que vem da Índia./ E quem é que temos aqui? 

 

219 ALS A LA. 

 

220 D A LA. 

 

221 ED Por que é que a LA ali está? 

 

222 D A LA nasceu em Coimbra. Coimbra é Portugal. 

 

223 LA Porque a minha mãe nasceu em Alemanha. 

 

224 D Na Alemanha.// E depois temos aqui o RU./ Por que é que estás ali 

RU? 

 

225 RU O meu pai nasceu na Bélgica. 

 

226 D E depois temos aqui a AM que não está cá. 

 

227 ED A AM está doente. 

 

228 D E por que é que ela está ali no mapa? 

 

229 LA Porque o pai é inglês. 

 

230 D E a AM…// Que língua é que fala a AM? 

 

231 ALS Inglês. 

 

232 RU Eu também sei falar francês. 

 

233 D Muito bem./ Então vamos ver quem é que temos aqui mais? 
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234 ED O JO e a MV./ JO diz lá por que é que estás ali. 

 

235 JO Porque nasci na Venezuela. 

 

236 ED E a mãe é Venezuelana./ Mas o pai nasceu em Portugal. 

 

237 D E depois aqui temos no Brasil…  

 

238 ALS A DA. 

 

239 LA A LG. 

 

240 D E+ 

 

241 ED A CA parece que há aqui uma confusão./ A CA tinha-me dito que o 

pai nasceu no Brasil. Mas depois eu falei com ele e parece que ela vai 

é muitas vezes ao Brasil não é? 

 

242 CA É. 

 

243 D Vocês repararam que quando estava a falar do Brasil a LG disse 

algumas palavras de forma diferente/ não foi?/ O que é que tu 

disseste?/ Como é que tu disseste Catarina? 

 

244 LG Catarina. <Com sotaque> 

 

245 LA Ela fala com sotaque. 

 

246 D Sim ela fala com o sotaque do Brasil./ Mas que língua é que se fala no 

Brasil? 

 

247 LA Falam português do Brasil. 

 

248 D Muito bem./ E nós aqui falamos o português da Europa/ o português 

europeu./ Mas é a mesma língua.// Então digam-me lá outras línguas 

que vocês sabem falar.<Assinala a pétala da biografia linguística que 

tem esta indicação> 

 

249 ED Todos falamos o quê? 

 

250 LE Português. 

 

251 D Português europeu./ E quem é que fala português do Brasil? 

 

252 LA A DA e a LG. 

 

253 D E há aqui uma menina que não está cá hoje e que fala outra língua. 

 

254 ED E que fala muito bem. 
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255 RU A AM. 

 

256 D Muito bem. A AM fala o quê? 

 

257 ALS Inglês. 

 

258 D E tu sabes falar francês? 

 

259 RU Um bocadinho. 

 

260 D Mas percebes? 

 

261 RU Antes percebia mais. 

 

262 D Percebias mais do que agora./ Então há línguas que nós falamos e 

línguas que nós conhecemos mas não conseguimos falar./ Então o RU 

diz que percebe francês. 

 

263 ED E a LA percebe alemão. 

 

264 D Percebes tudo tudo tudo? 

 

265 LA Mais ou menos. 

 

266 D E que outras línguas é que nós percebemos? 

 

267 CM Inglês. 

 

268 D Percebes inglês? 

 

269 CM Sim. 

 

270 D Porque a AM te ensina algumas palavras em inglês/ não é? 

 

271 CM Sim. 

 

272 LE Eu percebo espanhol. 

 

273 D Percebes espanhol? Quem é que também percebe espanhol? 

 

274 ALS EU. <Muitas crianças levantam o braço> 

 

275 RU Nós tivemos uma amiga nossa que esteve cá. 

 

276 ED A Pilar que falava espanhol. 

 

277 D Sim e que foi fazer aquelas atividades na Universidade. 

 

278 ED A mãe era espanhola e falava tudo para ela em espanhol.// Mas é 

engraçado que a irmã/ a Ana/ que andou com a LA e com a LE…// 
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ainda ontem passei por ela e ela veio e deu-me um beijinho…// a Ana 

fala português europeu mas a Pilar falou sempre espanhol. 

 

279 D E tu JO? Tu falas espanhol? 

 

280 ED A mãe fala sempre com ele em espanhol. 

 

281 D Na Venezuela falam espanhol não é? 

 

282 JO Sim. 

 

283 LG A minha mãe tem uma amiga italiana e eu percebia assim um 

bocadinho. 

 

284 D Eu também percebo um bocadinho de italiano porque é uma língua 

parecida com a nossa não é? 

 

285 LG Sim. E ela esteve cá na Páscoa. 

 

286 D E mais? Que línguas é que vocês não percebem mas já ouviram falar? 

 

287 LA Francês. 

 

288 D Não percebes mas já ouviste falar. 

 

289 RU Chinês. 

 

290 LE Japonês. 

 

291 RU Inglês. 

 

292 ED Mas o NU sabe falar algumas coisas em chinês./ Diz lá uma palavra. 

 

293 NU <IND> 

 

294 D E o que é que quer dizer? 

 

295 NU Não sei. Foi o meu pai que me ensinou. 

 

296 D Então tens de perguntar ao teu pai o que é que quer dizer.// Ai mas eu 

ainda não perguntei à AT?/ AT que língua é que tu falas? 

 

297 RU É Índia. 

 

298 D Vamos ouvir a AT./ Que língua é que tu falas? 

 

299 AT <SIL> 

 

300 D É o Hindi? 
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301 ED Quando a mamã fala para ti…/ não é inglês pois não querida? 

 

302 AT <Acena negativamente> 

 

303 ED Fala em quê?/ É Hindi como diz a Mónica? 

 

304 D Pois ela pode não saber o nome da língua. Temos de perguntar à mãe 

da AT. 

 

305 ED Pois porque ela pode perceber o que a mamã lhe diz naquela língua 

mas pode não saber o nome da língua. 

 

306 D Então nós vamos perguntar à tua mãe para saber o nome da língua.// E 

agora digam-me lá que línguas é que vocês gostavam de aprender? 

 

307 RU Inglês. 

 

308 NU Chinês. 

 

309 LE Espanhol. 

 

310 NU Assim falava chinês com o meu pai. 

 

311 D Vamos perguntar à E1 e a E2 que língua é que elas gostavam de 

aprender? 

 

312 E1 Eu gostava de saber/ árabe. 

 

313 D Vocês já ouviram falar no árabe? 

 

314 RU Eu já. 

 

315 D É uma língua muito diferente da nossa. 

 

316 LA Eu queria aprender africano. 

 

317 D Não há uma língua chamada africano./ Em África falam-se várias 

línguas./ Falam inglês/ falam francês// crioulo… 

 

318 FR Eu gostava de aprender australiano. 

 

319 D Também não há australiano. Na Austrália falam inglês./ E onde é que 

se fala mais o inglês? 

 

320 CA Na Inglaterra. 

 

321 RU Nos Estados Unidos./ Lá comem cachorros com salsichas. 

 

322 D E com mostarda não é? 
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323 RU Com molho. 

 

324 D Sabes porquê? Porque eles têm pouco tempo para comer e então saem 

dos empregos vão à rua comem aquele cachorro e já estão prontos para 

o resto do dia. 

 

325 ED E faz muito bem à saúde não é meninos? 

 

326 ALS NÃO. 

 

327 D Então agora vamos fazer uma atividade muito gira./ Eu vou-vos 

mostrar como é que é?/ Vamos pintar as pétalas destas flores./ E como 

é que vamos pintar?// Então aqui diz «As línguas que falo». <Lê as 

instruções da ficha de trabalho> Eu vou fazer para mim./ Eu falo/ 

português/ espanhol/ inglês e alemão./ Então vou pintar quantas 

pétalas? 

  

328 RO Três. 

 

329 D Três? 

 

330 ALS Quatro. 

 

331 D Quatro. E vou pintá-las todas da mesma cor? 

 

332 ALS Não. 

 

333 D Não. De cores diferentes. Porque são línguas+ 

 

334 ALS Diferentes. 

 

336 D Então vou pintar de uma cor o português/ de outra cor+  

 

336 LA O inglês e o alemão. 

 

337 D E de outra cor o espanhol./ E depois aqui «As línguas que eu percebo». 

<Lê as instruções da ficha de trabalho> Eu percebo francês e percebo 

também alguma coisa de italiano./ Então aqui vou pintar duas pétalas. 

 

338 LE E vão seis. 

 

339 D E vão seis. E já são muitas línguas.// E aqui vou pintar «As línguas que 

já ouvi falar». <Lê as instruções da ficha de trabalho> Chiiii// são 

tantas./ Se calhar não chega uma flor./ Eu como sou mais velha do que 

vocês já ouvi falar muitas línguas./ Quando vocês crescerem também 

vão ouvir muitas mais línguas do que as que ouviram até agora.// E 

depois aqui vão pintar «As línguas que gostavam de aprender». <Lê as 

instruções da ficha de trabalho>/ Eu gostava de aprender Russo. 

 

340 LE Russo? Faz muito frio… 
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341 D Sim. Na Rússia faz muito frio.// Então vamos fazer uma coisa. Vamos 

pôr-nos ali à volta da mesinha e eu vou dar uma destas folhas a cada 

um/ e vocês vão pintar as pétalas como eu fiz aqui./ Está bem?/ E 

depois pedem ajuda a mim à E1 ou à E2 para escrever o nome das 

línguas. <As crianças colocam-se à volta da mesa e a dinamizadora 

distribui uma folha a cada uma> 

 

342 ED Cada cor representa uma língua./ Por exemplo/ como a Mónica 

disse...// Eu sei falar francês porque tive muitos anos de francês./ É a 

língua que se calhar eu falo melhor./ E o francês como eu falo muito 

bem/ vou pintar de verde./ O inglês/ como falo mais ou menos/ vou 

pintar de amarelo.// O português como falo muito bem/ vou pintar de 

azul/ do céu azul. 

 

342 LE Já sabia. 

 

344 ED As línguas cada uma tem uma cor./ E cada menino escolhe a cor que 

quer para a língua./ Porque depois tem a legenda do outro lado.// 

Como nós fazemos as legenda quando fazemos os registos.// Para mim 

pode ser verde o francês mas para a LA pode ser azul.// Então primeiro 

vão pintar as línguas que falam./ Na primeira flor. 

 

345 D Na primeira flor vão pintar as línguas que falam./ Não podem por aqui 

o japonês/ pois não? 

 

346 ALS Não. 

 

347 D Porque não falam japonês./ Depois aqui as línguas que percebem. 

 

348 LE Português. 

 

349 D Sim também percebem português./ Então vão pintar o português da 

mesma cor que pintaram a outra flor. 

 

350 ED Pois./ Tem de ser a mesma cor porque é a mesma língua. 

 

351 D Isso é muito importante./ A mesma cor para a mesma língua. 

 

352 ED FR/ De que cor é que vais pintar o português? 

 

353 FR Azul. 

 

354 ED Azul./ Então// o português tem de ser sempre azul. 

 

355 D E depois aqui pintam as línguas de que já ouviram falar./ E na última 

flor/ as línguas que gostavam de aprender. 

 

356 LA Eu gostava de aprender todas. 
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357 D Sim./ Mas tens de escrever os nomes.// Depois podem ir acrescentando 

quando ficarem mais velhos.// Eu por exemplo quando tinha a vossa 

idade só sabia falar português e espanhol./ Agora já sei falar mais 

línguas./ Já sei falar o alemão e o inglês. 

 

358 ED Vá/ peguem nas folhinhas e escrevam o vosso nome./ Está aqui uma 

linha para vocês escreverem e aqui diz «NOME». 

 

359 T (…) <As crianças escrevem os seus nomes e a data, pintam as pétalas 

das flores com a ajuda das educadoras e da dinamizadora que 

escrevem as legendas>  

 

370 ED Os meninos que terminaram podem ir lá para fora brincar./ Digam até 

para a semana à Mónica. 

 

371 ALS Adeus Mónica. 

 

372 D Adeus./ Até para a semana. 
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Anexo 29.2. Transcrição da sessão «Que sons têm as 

línguas?» 
 

Sessão 2 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do prolongamento do JI 1, no dia 20 de 

março de 2009 [01:28:10]. 

 

001 D Estão todos bem sentados?/ Sim? 

 

002  T Sim. 

 

003  D Então hoje vamos fazer umas atividades que têm a ver/ não sei… <Pega 

numa caixa colorida> Eu tenho aqui uma caixa./ Ninguém está curioso em 

saber o que é que eu tenho aqui nesta caixa?  

 

004  T SIM. 

 

005  D Sim?/ Então eu vou dar umas pistas/ está bem? 

 

006  T Sim. 

 

007  D Então eu tenho aqui umas imagens de alguns objetos/ uns são assim grandes/ 

outros são pequeninos/ têm formas diferentes// uns têm assim uns 

buraquinhos para fazer sons/ outros têm cordas… 

 

008  LG Os/ os instrumentos musicais. 

 

009  D Boa. São instrumentos musicais. São imagens de instrumentos musicais.// E 

vocês conhecem instrumentos musicais?/ Muitos? 

 

010  T Sim. 

 

011  D Então vamos cá ver+ 

 

012  CA <INT> Muitos muitos não. 

 

013  D Muitos muitos não./ Alguns não é? 

 

014  RU <INT> Eu sei todos. 

 

015  D Todos?/ Então vamos cá ver se vocês conhecem este? <Mostra a imagem de 

uma flauta> 

 

016  T FLAUTA. 

 

017  D É uma flauta não é?// Eu depois quero ver se vocês sabem os sons que fazem 

as flautas.// E este é um+ <Mostra a imagem de um tambor> 

 

018  ALS TAMBOR. 

 

019  LE <INT> BATERIA. 
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020  D Pois/ a bateria também tem tambores/ mas aqui na imagem só está um 

tambor.// E depois vamos ver o que temos mais… / Deixa ver…/ É um 

objeto com cordas…<Mostra a imagem de uma viola> 

 

021  T VIOLA. 

 

022  LE Por falar em viola/ a minha mana toca viola de arco/ mas só que é de arco. 

 

023  D Viola de arco ou violino? 

 

024  LE É viola de arco./ Eu é que vou tocar violino… 

 

025  D Ai é?/ Muito bem.// E agora este instrumento vocês conhecem todos não 

conhecem? <Pega na imagem de um piano sem o mostrar> 

 

026  LE <INT> Contrabaixo? Violoncelo? 

 

027  D BE.// Deixa cá ver se o BE sabe o que isto é… <Mostra a imagem de um 

piano> 

 

028  ALS <IND> 

 

029  ED Chiu…/ É o BE… 

 

030  BE Piano. 

 

031  D Piano./ Boa BE.// E agora este aqui é muito difícil/ muito difícil… <Pega na 

imagem de um xilofone sem a mostrar> 

 

032  LE <INT> Maracas? 

 

033 D Não é maracas… 

 

034 LE <INT> Contrabaixo? 

 

035 D Também não é contrabaixo… 

 

036 LE <INT> Violoncelo? 

 

037 D Vamos ver se o JO sabe… <Mostra a imagem de um xilofone> 

 

038 ED <INT> É o JO que responde.// É o JO. 

 

039 D <SIL> Sabes o que é JO?// Nunca viste?// O PL já sabe… 

 

040 RU Eu também sei. 

 

041 ED Ó PL.// A Mónica já disse que podias falar?// Quem tinha posto primeiro o 

dedo no ar era a CM. 

 

042 CM <SIL> Xilofone. 

 

043 D Agora nós vamos ver se vocês conseguem adivinhar quais são os sons que eu 
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vou pôr ali atrás+// Eu vou pôr os sons destes instrumentos/ e depois vocês 

vão-me dizer qual é/ está bem? 

 

044 RU Eu já ouvi um barulho… 

 

045 D Vamos cá ver se eu consigo pôr aqui…// os sons dos instrumentos.// Não 

dizem nada/ ouvem primeiro/ e depois quando eu perguntar já dizem.// Então 

vamos ver/ o que é que nós temos aqui… <Coloca o registo áudio de um 

piano> 

 

046 ALS PIANO. 

 

047 LE BATERIA. 

 

048 D Não era uma bateria era um piano não era?// Vamos ver quem é que sabe 

agora o próximo…// Mas só dizem no final/ está bem?// Quando eu 

perguntar.// Vamos ver este… <Coloca o registo áudio de um xilofone> 

 

049 ALS Xilofone. 

 

050 D Então aquela parte em que só dizem quando eu perguntar?// Quem é que 

fixou isso?// Quase ninguém… 

 

051 ALS A CM. 

 

052 D Só a CM.// Só depois de eu perguntar… 

 

053 ED Só quando a Mónica perguntar. 

 

054 D Então vamos cá ver mais um… <Coloca o registo áudio de uma flauta> 

 

055 LE Flauta. 

 

056 ED A Mónica já perguntou? 

 

057 D Eu ainda não perguntei/ pois não LE?// Ali a DA está a pôr o dedo no ar.// 

Estão a ver?// É assim que eu quero que vocês façam// Quando querem falar 

põem o dedo no ar/ assim eu já vos pergunto.// DA/ diz lá o que era. 

 

058 DA Flauta. 

 

059 D Era uma flauta/ muito bem.// Então agora vão ouvir/ uma canção// e nessa 

canção tem vários instrumentos musicais.// Eu quero que vocês me digam 

quais os instrumentos musicais que estão na canção/ está bem?/ Conseguem 

fazer isso?// Eu tenho a certeza que vocês conhecem a canção.// Vamos ver 

aqui se vocês conhecem esta canção… <Coloca a canção «Foi na loja do 

mestre André»> 

 

060 ALS <Algumas crianças cantam a canção> 

 

061 D Quem é que está atento aos instrumentos?/ Quem é? 

 

062 ALS EU. 
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063 D Vocês já sabem quais são os instrumentos/ não sabem?// O JP estava ali 

muito atento.// Vamos ver se ele sabe… 

 

064 JP Eu tenho esta canção. 

 

065 D Tens esta canção.// E sabes que instrumentos é que lá estavam? 

 

066 ED Olha/ ouve a pergunta JP. 

 

067 D Ouve agora está bem?// Que instrumentos é que tu ouviste? 

 

068 JP Uma flauta. 

 

069 D Uma flauta./ Boa JP// Vamos ao RU. 

 

070 RU Um piano. 

 

071 LG Tambor. 

 

072 D Quem é que disse um tambor? 

 

073 LG Eu.  

 

074 D Boa// E qual foi mais?/ Aparecia outro. 

 

075 PL O pifarinho. 

 

076 D O pifarinho é a flauta/ não é?// Qual é que era o outro? 

 

077 LE VIOLA. 

 

079 D Era uma espécie de viola./ Sabem como é que se chama?/ É um rabecão.// É 

uma viola assim muito alta/ parece um contrabaixo/ mas chama-se rabecão.// 

Então e outra coisa…// Em que língua é que estava esta canção? 

 

080 ALS Em português. 

 

081 D Em português?/ Era?/ Toda a gente acha que é em português?// E é em 

português do Brasil/ ou não? 

 

082 LE Português onde nós falamos. 

 

083 LA <INT> Português europeu. 

 

084 D Boa LA. É o Português europeu.// E eu vi que vocês estiveram a fazer a 

vossa biografia/ não foi? <Mostra a cartolina com a flor da biografia 

linguística da turma que as crianças realizaram durante a semana como 

atividade de extensão da Sessão 1> Eu estou a ver aqui muitas ou poucas 

línguas? 

 

085 ALS Muitas. 

 

086 D Muitas.// Quer dizer que vocês conhecem muitas línguas.// Boa.// Eu fiquei 

muito contente porque vocês…/ Nesta pétala aqui…/ Diz aqui…<Lê> As 
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línguas que gostaríamos de+// aprender.// E vocês têm aqui muitas línguas.// 

Vocês querem aprender estas línguas todas? 

 

087 ALS Todas não. 

 

088 RU <INT> SIM. Eu quero todas. 

 

089 D Então/ E porque é que vocês querem aprender línguas? 

 

090 LE Para falarmos. 

 

091 CA Para podermos falar com as outras pessoas. 

 

092 LE A minha mãe tem uma amiga espanhola// e quando eu quero falar com ela/ 

ela não percebe nada do que eu digo… 

 

093 D Pois/ e tu querias aprender a falar espanhol/ que era para poderes falar com 

ela/ não é.// É como a menina sem nome.// Ela não sabia falar outras 

línguas…/ Lembram-se da história // <IND> Há aqui espanhol/ esloveno// 

quem é que disse o esloveno?  

 

094 LE Foi a MI. 

 

095 D Queres aprender esloveno?// Porquê? 

 

096 MI Ahm. 

 

097 ED Isso é uma língua de muito longe// deve ser muito difícil… 

 

098 D Então/ aqui estão muitas línguas que vocês gostavam de aprender.// Mas 

também têm aqui muitas línguas que vocês já conhecem/ aqui deste lado… 

<Indica a pétala da biografia linguística intitulada «As línguas que nós 

conhecemos»> Para além do português europeu/ não é/ estão aqui outras 

línguas como o inglês/ o espanhol/ o francês… 

 

099 RU <INT> Sou eu. 

 

100 D O alemão não é? 

 

101 LE Espanholito. 

 

102 D Então agora nós vamos ver/ ali na parede/ uns vídeos de umas canções… 

 

103 ED <INT> Ó Mónica/ desculpe/ aqueles meninos que estão ali/ passarem aqui 

para trás// virem ao contrário// exatamente… 

 

104 D Mais para trás/ se não não conseguem ver. 

 

105 ED  Os mais altos vêm para trás. 

 

106 D A AT já está// está toda a gente/ já?// Então é assim./ Vamos ver uns vídeos 

de umas canções// e agora atentos às línguas que são…// Vamos ouvir uma 

canção em+/ francês// RU tens de estar atento para ver se descobres qual é 

que é a francesa// em espanhol// o JO vai descobrir não é JO// em inglês… 
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107 AM <INT> Eu falo bem inglês. 

 

108 D Pois falas bem inglês. 

 

109 ED <INT> Ela hoje disse-me que sabia o abecedário.// Nós tivemos que ir ao 

dicionário por causa de uma coisa.// Então eu estava à procura das letras// a/ 

b/ c/d/ e/ e ela disse-me que sabia o abecedário todo em inglês.  

 

110 D Muito bem AM/ muito bem. 

 

111 AM <INT> A cantar. 

 

112 ED A cantar. 

 

113 D E outra canção em+/ alemão// muito bem.// Então como é que nós vamos 

fazer? 

 

114 CA Nós também sabemos alemão/ A LA…// a mãe// ahm // já cá veio. 

 

115 D Pois já/ ela já veio cá contar uma história não foi?/ A mãe da LA.  

 

116 PL E em inglês também. 

 

117 D Também// em inglês. 

 

118 CA E para que é isso? <Apontando para as raquetes coloridas> 

 

119 D Então temos aqui umas raquetes coloridas… 

 

120 CA <INT> Mas para que é isso? 

 

121 D E eu vou explicar para que é… 

 

122 LG <INT> Eu sei/ eu sei. 

 

123 D Sim… 

 

124 LG <IND> É para nós levantarmos nas línguas que são// ahm… 

 

125 D Boa. 

 

126 LG Que tu vais dizer// ahm// a amarela/ a azul/ e a verde… 

 

127 D A LG adivinhou// muito bem// 

 

128 CA Não percebi bem ela a falar. 

 

129 D Não percebeste?// Então vamos cá explicar outra vez// não é LG?// Mas a LG 

disse muito bem… 

 

130 ED <INT> Mas há mais meninos / Mónica desculpe/ a LG lembra-se do ano 

passado ver na Universidade// mas há mais meninos que lá foram…  
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131 LE POIS É. 

 

132 ED Então explica tu/ a ver se ela percebe. 

 

133 LE É// ahm/ é para // a Mónica vai explicar/ era// o azul era// quando fosse// uma 

//ahm… 

 

134 D uma música em+ 

 

135 LE A música// ahm… 

 

136 D Em inglês// o azul é quando aparecer a música em inglês/ vocês levantam a 

raquete+// azul… 

 

137 LE <INT> Nós levantamos. 

 

138 D Muito bem LE.  

 

139 CA Agora já percebi. 

  

140 D A amarela+/ se for em espanhol… 

 

141 PL <INT> Inglês. 

 

142 D Não/ em inglês era azul. 

 

143 CA Não/ alemão/ alemão// também é igual… 

 

144 D Esta é em espanhol/ que é a amarela// depois/ a verde// é o+// alemão/ e a 

branca// é o francês./ Vamos repetir a ver se toda a gente sabe?// Então/ azul+ 

 

145 ALS Inglês. 

 

146 D Amarelo+ 

 

147 CA Francês. 

 

148 ALS Espanhol. 

 

149 D Depois a verde é+ 

 

150 ALS Alemão. 

 

151 LE E o branco é francês. 

 

152 D E o branco é francês./ Boa.// Então vamos…// Não sei se dá para todos os 

meninos…// mas vamos distribuir assim.// Eu vou dar o verde do alemão à 

LA/ porque a LA vai descobrir/ não é// e o espanhol aqui ao JO// depois o 

RU fica com o branco// e a AM fica com+/ o azul. 

 

153 MI <INT> E nós? 

 

154 LE Eu quero a branca/ eu quero a branca. 
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155 CM Eu quero inglês// YES. 

 

156 ALS Eu quero alemão. 

 

157 D Eu só vou distribuir as outras raquetes/ quando todos estiverem sosse+/ 

gados/ está bem? 

 

158 MI Eu quero inglês. 

 

159 E1 Olha/ assim não vai ficar bem na fotografia para a Mónica. 

 

160 E2 Chiu. 

 

161 PL Eu posso ser branco? 

 

162 DA Eu queria o alemão? 

 

163 D Esta é para a AT. 

 

164 LG Eu quero o amarelo. 

 

165 D Pronto.// Olha…/ A LG vai fazer com o RU/ está bem LG?/ Quando aparecer 

a canção em francês…// Então vamos à primeira música?// Vamos à primeira 

música?// Só levantam no final da música/ está bem?// A cor certa… 

 

166 LA Mas tem de ser silêncio. 

 

167 D Tem de ser com muito+ 

 

168 PL Atenção. 

 

169 D E muito silêncio// está bem?// Então vamos cá ver/ a primeira canção… 

Posso pôr?// Está toda a gente sossegada?// Sim? <Coloca a canção em 

espanhol «Susanita tiene un ratón». Algumas crianças cantam a versão 

portuguesa desta canção/ outras levantam as raquetes amarelas> Então? 

 

170 LA É espanhol. 

 

171 D Era em espanhol// boa// o JO acertou logo/ não foi? 

 

172 LE Eu meti// eu meti. 

 

173 D Muito bem/ e a LE também// então esta era a…. 

 

174 LE <INT> Eu para a segurar fiz assim. 

 

175 D Então esta era a canção de que animal? 

 

176 LE <A cantar> A Ritinha tem um ratinho muito pequenininho…  

 

177 D Essa é a versão em que língua?// Em português não é?// Mas esta aqui é em 

espanhol não é?// Então… E como é que se diz rato em espanhol?// Alguém 

sabe? <Mostra a imagem de um rato em cartolina> JO/ sabes dizer rato em 

espanhol? 
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178 JO <Abana a cabeça negativamente> 

 

179 D É muito parecido.// É ra-tón. 

 

180 E1 Digam todos digam todos. 

 

181 ALS Ratón. 

 

182 E1 Agora/ espera aí //todos ao mesmo tempo/ como se fosse uma orquestra.// 

Um/dois/ três+ 

 

183 T Ratón/ ratón. 

 

184 D Muito bem. 

 

185 E2 Em que língua? 

 

186 ALS Em espanhol. 

 

187 D Muito bem.// E o que é que ele comia?/ O que é ele comia? 

 

188 ALS Chocolates. 

 

189 LE Bolas de berlim/ bolas de Berlim. 

 

190 D Chocolates/ boa. <Mostra a imagem de uma tablete de chocolate em 

cartolina> Mas chocolate em espanhol/ será que é muito diferente? 

 

191 LE <Com pronúncia espanhola> Chocolate. 

 

192 D É isso/ chocolate. <Com pronúncia espanhola> É parecido/ não é? 

 

193 ALS Chocolate/ chocolate/ chocolate… <Com pronúncia espanhola> 

 

194 D Muito bem/ e o que é que ele jogava?// Ele aparecia ali/ a fazer um jogo…/ 

que era o jogo+ 

 

195 LG Xadrez. 

 

196 D Boa/ boa LG… <Mostra a imagem de um jogo de xadrez em cartolina> 

Como é que se dirá xadrez em espanhol? 

 

197 LE É/ é… 

 

198 D É a-je-drez/ a-je-drez. 

 

199 ALS A-je-drez / a-je-drez. 

 

200 E2 A-je-drez // suspirem // a-je-drez. 

 

201 ALS A-je-drez. 

 

202 E1 Olha/ agora outra vez todos ao mesmo tempo/ a ver se vocês conseguem// 
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um/ dois/ três/ ajedrez. 

 

203 T AJEDREZ. 

 

204 D Muito bem/ muito bem// e ele ficava assim deitadinho /como uma coisa 

chamada almofada nos pés… <Mostra a imagem de uma almofada em 

cartolina.> E será que almofada é muito diferente em espanhol? // é al-mo-

ha-da // al-mo-ha-da. 

 

205 CA <Com ligeiro sotaque espanhol> Almofada. 

  

206 D Almohada. 

 

207 ALS Almohada. 

 

208 D Então já vimos aqui algumas palavras em espanhol/ e o que é que vocês 

acharam?/ Era muito difícil? 

 

209 CA Algumas vezes era muito// o ajedrez… 

 

210 D O xadrez era um bocadinho mais difícil. 

 

211 CA Tinha aquele som… 

 

212 PL E também a almofada/ era um bocado mais complicado… 

 

213 E1 <INT> É complicado?/ Que som é que tu tiras em relação ao português// em 

português nós dizemos almofada/ em espanhol é almohada/ certo? 

 

214 D É muito diferente? 

  

215 E1 Qual é que nós tirámos?// O que é que os espanhóis não dizem que nós 

dizemos? 

 

216 E2 Qual é o som que sai? 

  

217 LG É o [f]. 

 

218 E2 Muito bem LG/ em português é almofada/ tem um [f]/ em espanhol é 

almohada/ não dizemos o [f]. 

 

219 D Então é muito diferente da nossa? 

 

220 ALS NÃO. 

 

221 D Tiram-se algumas letras/ acrescentam-se outras/ mas não é muito diferente/ 

pois não?// Então/ já vimos a música em espanhol/ vamos ver a próxima em 

que língua está? 

 

222 ALS Sim. 

 

223 D Então vamos ver a próxima música… 

 

224 E1 Os meninos têm que estar com atenção// com muita atenção. 
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225 D Com muita atenção/ está bem? <Coloca a música em inglês «Under the 

sea»> Vejam se conseguem perceber alguma palavra… 

 

226 ALS <Levantam as raquetes azuis> 

 

227 D Eu acho que vocês acertaram. 

 

228 LA É em inglês. 

 

229 D Muito bem/ é em inglês// a AM colocou logo a raquete no ar/ não foi AM? 

 

230 CM Eu também. 

 

231 D E sabem de que filme é esta música? 

 

232 LG É da Pequena Sereia. 

 

233 D E vocês sabem como é que se diz sereia em inglês? 

 

234 CA Mostra a foto. 

 

235 D Eu mostro a foto// vamos ver aqui a foto da pequena sereia… <Mostra a 

imagem de uma sereia em cartolina> 

 

236 MI Isso é que é difícil de dizer… 

 

237 D É difícil?// AM sabes como é que se diz? 

 

238 AM Ariel. 

 

239 D Ariel é o nome dela// mas como é que se diz sereia em inglês? 

 

240 CM <IND> 

 

241 D É mermaid/ mer-maid. 

 

242 ALS Mer-maid. 

 

243 MI É mermeida/ quase mermeida… 

 

244 E1 AM/ sabes dizer/ AM/ vamos ouvir a AM. 

 

245 AM Mermaid. 

 

246 D Mermaid é sereia.// É parecido ao português?// sereia/ mermaid… 

 

247 T NÃO. 

 

248 LA Eu gosto mais de sereia. 

 

249 E1 Porque é que gostam mais de sereia? 

 

250 CA Porque é mais bonito. 



145 

 

 

251 E2 <INT> Porque já conseguem/ dizer/ não é? 

 

252 CA Mas quando nos esquecermos deste nome e aprendermos esse/ e já nos 

habituarmos/ gostamos mais desse.  

 

253 E1 Muito bem CA. 

 

254 D Então e onde é que eles estavam? 

 

255 ALS NO MAR. 

 

256 D No mar.// Como é que se dirá mar em inglês? 

 

257 CA Olha / tu tens de mostrar a foto para nós conseguirmos// ahm… 

 

258 E1 Não sabes AM? 

 

259 ALS <IND> 

 

260 D <Mostra uma imagem do mar em cartolina> Sea. 

 

261 AM Sea. 

 

262 D Sea/ boa// parece-se com uma palavra que vocês conhecem/ não? 

 

263 CA Parece uma nota musical. 

 

264 ALS Dó/ ré/ mi/ fá/ sol/ lá/ SI. 

 

265 ALS SI/ SI. 

 

266 PL Isso assim é fácil/ já sabemos dizer. 

 

267 D E agora há aqui outra que vocês já sabem de certeza… <Mostra uma imagem 

de um peixe em cartolina> Sabem como é que se diz peixe/ em inglês? 

 

268 ALS FISH. 

 

269 D Boa/ muito bem. 

 

270 LE Eu já sabia. 

 

271 CA Nós já sabemos/ porque ela <apontando para a LE> trouxe um livro que 

tinha fish// está ali… 

 

272 AM É o amigo da Ariel. 

 

273 E1 É um fish. 

 

274 ALS Fixe. 

 

275 E2 Olha/ não é fixe/ de fixe. <Levanta o dedo polegar> É fish. 
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276 ALS <Com pronúncia inglesa> Fish. 

 

277 D Vamos lá ver quem é que consegue dizer? 

 

278 E2 Um/ dois/ três/ fish. 

 

279 T FISH. 

 

280 D Muito bem/ grande pronúncia// muito bem// então vamos ouvir a próxima 

can+ 

 

281 ALS ção. 

 

282 E2 Senta-te bem BE/ olha o próximo vídeo. 

 

283 D Queres dizer alguma coisa? <Dirigindo-se à BI que tem o dedo levantado> 

 

284 BI Eu tenho o puzzle deste filme. 

 

285 D Tens o puzzle desse filme?/ E já o fizeste?/ E gostaste de o fazer. 

 

286 BI Sim. 

 

287 PL Já podes pôr. 

 

288 D Já está toda a gente? <Coloca o vídeo da canção francesa «Le ragga des 

pingouins»> 

 

289 PL Ah/ já sei qual é este. 

 

290 ALS Eu tenho esta música. <Algumas crianças dançam, outras tentam cantar e 

outras colocam as raquetes brancas e verdes no ar> 

 

291 D Então em que língua é que é? 

 

292 PL É português. 

 

293 ED O PL diz que é português/ concordam? 

 

294 ALS NÃO / FRANCÊS. 

 

295 D Boa. 

 

296  RU Eu percebi/ só que// ahm// algumas coisas. 

 

297 D Percebeste algumas coisas/ não foi RU? 

 

298 RU O PL é que disse que não era/ e depois eu disse que sim. 

 

299 D Então onde é que estão as raquetes brancas? 

 

300 RU Mas isso não valia a pena/ eu sabia/ as canções todas// eu sabia ver… 

 

301 CA Eu não percebi/ mas sabia ver. 
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302 D Então esta é a canção dos pinguins// como é que se dirá pinguim em francês? 

<Mostra a imagem de um pinguim em cartolina> É pingouin. 

 

303 CA Pingouin? 

 

304 D Vamos dizer todos pin-gouin? 

 

305 T Pin-gouin/ pingouin. 

 

306 D É parecido/ não é?// Pinguim / pingouin… 

 

307 CA É mais parecido do que sereia. 

 

308 D E o que é que eles estavam a fazer? <Mostra uma imagem de pinguins a 

dançar> 

 

309 LE Um pinguim a dançar. 

 

310 E1 Como é que será que se dirá dançar? 

 

311 D É danser. 

 

312 ALS Danser. 

 

313 AM Não/ não é assim// não… 

 

314 D É em francês/ está bem AM// não é inglês… 

 

315 E2 Agora é français. <Risos> 

 

316 D E eles faziam assim com os pés e com as mãos// como é que se dirá pé e 

mão? 

 

317 CA Ai/ isso tu é que tens que dizer. 

 

318 D Vamos ouvir/ então// pied… <Mostra a imagem de um pé> 

 

319 ALS Pied. 

 

320 D E mão/ como é que é mão? 

 

321 CA Mão é mãoê. <Risos> 

 

322 D Main. <Mostra a imagem de uma mão> 

 

323 ALS Main. 

 

324 E1 Pied/ le pied ou la pied ?// le pied. <Levantando o pé> Main// la main. 

<Levantando a mão. Algumas crianças copiam os gestos das educadoras, 

repetindo as palavras> 

 

325 CA Parece mã de mamã. 
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326 PL Parece um poema. 

 

327 D Então já vimos que o português e o francês/ até são mais ou menos 

parecidos/ ou o que é que vocês acham? 

 

328 ALS Sim. 

 

329 D E já vimos que o espanhol também era parecido/ o inglês é que não tinha 

muito a ver.// As palavras que eram uma coisa em inglês/ em português eram 

outra/ não era?// Era diferente…// Então já só falta uma não é MI/ que é o+ 

 

330 ALS ALEMÃO. 

 

331 D Então vamos ouvir a canção em alemão?// Mas eu quero que vocês me digam 

se percebem como é que se diz vaca em alemão. 

 

332 E2 Para conseguirem perceber como se diz vaca / o que é que precisam de fazer? 

 

333 ALS Ouvir bem. 

 

334 E2 Ouvir/ e estar como muita aten+ 

 

335 ALS ção. 

 

336 E1 Qual é o sentido que nós vamos usar? 

 

337 ALS A audição. 

 

338 ALS E a visão. 

 

339 CA A boca é para estar a descansar. 

 

340 LE E o nariz também.  

 

341 D Podem baixar as raquetes verdes/ senão cansam os braços// só levantam no 

final/ está bem?// Então vamos pôr aqui a canção em alemão… <Coloca a 

canção em alemão «Die Kuh von Malibu».> 

 

342 E1 Vamos ouvir em alemão// olha os sentidos BE. 

 

343 D Vamos ver quem é que conseguiu perceber/ como é que se dirá vaca? 

 

344 LE Samaio? 

 

345 MI Malibu? 

 

346 D É uma palavra que nós também temos em português? 

 

347 RU Vaca. 

 

348 D Vaca é em português/ sabem como é que se diz?// é Kuh… 

 

349 ALS Kuh? <Risos> 
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350 D E já agora/ quem é que sabe o que quer dizer cou em francês? 

 

351 RU Pescoço. 

 

352 D Boa RU// então já vimos que há palavras parecidas/ que em várias línguas 

querem dizer coisas diferentes.// Kuh quer dizer vaca em alemão e pescoço 

em francês/ mas escrevem-se de maneira diferente.// Vamos aprender a dizer 

futebol em alemão?// A como é que se diz futebol em inglês? <Mostra uma 

imagem com um jogo de futebol, onde está escrito Toor> 

 

353 LG Toor. 

 

354 D A LG estava a dizer que aqui se lê Toor// sabem o que é quer dizer Toor? // 

quando nós marcamos um go+ 

 

355 ALS lo. 

 

356 D Em alemão é Toor// quando estão a ouvir na televisão um relato de futebol/ 

na Alemanha eles dizem Toor… 

 

357 ALS TOOR. <Levantam os braços como se estivessem a celebrar a marcação de 

um golo> 

 

358 D Então vamos aprender a dizer futebol// Fussball. 

 

359 ALS Fussball. 

 

360 D Fuss que é pé/ e ball que é bola. 

 

361 E2 E como se dizia em francês pé? 

 

362 ALS Pied. 

 

363 D Em alemão é Fuss// e agora/ vou-vos ensinar uma palavra assim+ <Abrindo 

os braços> Grande ou pequena? 

 

364 ALS Grande. 

 

365 D Porquê?/ Porque em alemão eles costumam juntar as palavras/ então/ quando 

nós escrevemos a palavra toda/ fica assim/ a ocupar quase o quadro todo// e 

então para aprendermos a dizer// o que é isto? <Mostra a imagem de uma 

chuteira em cartolina> 

 

366 ALS Chuteira. 

 

367 D Então para aprendermos a dizer chuteira/ temos de juntar futebol e sapato// 

então como é que se dizia futebol/ que eu já me esqueci? 

 

368 ALS Fussball. 

 

369 D E agora sapato é Schuh. 

 

370 ALS Schuh/ Schuh. 
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371 D E tudo junto? 

 

372 CA Fussballschuh. 

 

373 D Muito bem. 

 

374 ALS Fussballschuh. 

 

375 RU <IND> 

 

376 D Vamos ouvir o RU/ RU diz… 

 

377 RU Lá no Naruto há um jogo que é// chinês/ quando eles fazem a <IND> dizem 

xu-xu.  

 

378 D Boa/ então essa é uma palavra parecida em chinês/ porque shoe também é 

sapato em inglês.// Então vamos repetir Fussballschuh? 

 

379 ALS Fuss-ball-schuh. 

 

380 E2 Agora todos juntos. 

 

381 T FUSSBALLSCHUH. 

 

382 D Muito bem// e agora// então o alemão é parecido ao português ou é diferente? 

 

383 LE DIFERENTE. 

 

384 PL É o francês/ que é parecido ao português. 

 

385 E1 E também havia outra língua que era parecida com o português. 

 

386 D Qual era JO? 

 

387 LE O espanhol? 

 

388 D Boa/ era o espanhol// e quais é que não eram parecidas?// era o+ 

 

389 CA Inglês. 

 

390 D E o+ 

 

391 MI Francês. 

 

392 E1 Não/ o francês não era parecido ao português? 

 

393 RU É o alemão. 

 

394 D É o alemão e o inglês// mas o alemão e o inglês têm algumas coisas 

parecidas// o Schuh era parecido… 

 

395 E1 E como é que era aquela palavra/ que nós tínhamos em português/ que se 

dizia em alemão diferente. 
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396 ALS Kuh. 

 

397 D Essa vocês fixaram bem.// Então agora vamos entregar as raquetes/ e vamos 

fazer… 

 

398 LE <INT> Jogos? 

 

399 D Vamos fazer dois jogos/ mas eu quero que vocês trabalhem em grupinhos/ 

que é para nós ficarmos com cada um deles… <A dinamizadora e as 

educadoras formam os grupos de trabalho> (…) 

 

400 D Então eu vou explicar o que é que todos têm de fazer está bem?// Então o 

primeiro jogo/ é o jogo do intruso.// Quem é o intruso?/ É aquele que não 

pertence ao mesmo grupo/ é o intruso.// Então/ o que é que vocês têm que 

ver?/ Têm que ver/ quatro imagens/ e ver qual delas é que não rima.// O que é 

que são palavras que rimam? 

 

401 LE São palavras como pão…/ agora tem que ser/ balão/ porque se não não 

rima… 

 

402 D Ouviram o que disse a LE?/ mão e… 

 

403 LE <INT> PÃO. 

 

404 D Pão e balão rimam/ e se for/ por exemplo pé/ rima? 

 

405 ALS NÃO. 

 

406 D Não rima/ pois não?/ Então/ o que é que vocês têm de fazer?/ Eu vou-vos dar 

quatro imagens/ e vocês têm de ver qual delas é que não rima com as outras// 

essa é o intruso/ está bem? <Distribui as imagens do jogo do intruso> 

 
[foram efetuados registos áudio e vídeo de apenas um grupo] 

 

407 LE Saxofone/ telefone// rimam… 

 

408 MV Não é/ é xilofone… 

  

409 LE <INT> telefone/ já descobrimos// é o xilofone com o telefone. 

 

410 LE Mónica/ já descobrimos/ é xilofone com telefone… 

 

411 D Então o que é que nós temos aqui?/ isto é um+ 

 

412 BI Xilofone. 

 

413 D Um+ 

 

414 MV Saxofone. 

 

415 D Um+ 

 

416 LE Telefone. 

  

417 D E um+ 
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418 BI Piano. 

 

419 D Então// xilofone/ saxofone/ telefone/ piano. 

 

420 LE Rimam os três. 

 

421 D Então qual é que não rima? 

  

422 LE Aquele. <Apontando para o piano> 

 

423 D Então este é o+ 

 

424 ALS Intruso. 

 

425 D Boa/ muito bem. (…) Então já todos descobriram quais são os intrusos?/ 

Conseguem todos ver e ouvir bem? <Dirigindo-se a todos os grupos, 

sentados numa roda> 

 

426 ALS SIM. 

 

427 D Então vamos ver o primeiro grupo./ Então vocês tinham um+ <As crianças 

vão mostrando as imagens dos objetos do jogo do intruso> 

  

428 LA Aquecedor. 

 

429 D Sim/ aquecedor ou radiador// tinham um+ 

 

430 ALS TAMBOR. 

 

431 D Uma+ 

 

432 ALS Flor. 

 

433 D E uma+ 

 

434 ALS Flauta. 

 

435 D Então/ qual deles é que não rimava// o que é que vocês descobriram? 

 

436 LG Eu sei// flauta com tambor… 

 

437 D E com os outros/ também não rimava. 

 

438 LG É só um intruso. 

 

439 D Sim/ é só um intruso// que é a+ 

 

440 ALS Flauta. 

 

441 D Todos os outros meninos concordam? 

 

442 ALS SIM. 
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443 LG <IND> Mas nós é que fizemos// <IND> os outros meninos é só agora // 

porque estão a aprender como é que foi// 

 

444 D Sim// agora estão todos os meninos a aprender// todos aprendem qual é que é 

o intruso.// Agora vamos ver o próximo grupo está bem?// Então o que é 

vocês tinham? <As crianças vão mostrando as imagens dos objetos do jogo 

do intruso> 

 

445 DA Um peixe. 

 

446 D E depois o que é que tinham mais? 

 

447 LA Um pato. 

 

448 E2 Rima com peixe/ pato? 

 

449 ALS Não. 

 

450 LA Com peixe não… 

 

451 PL Rato. 

 

452 E2 Rima com peixe ou rima com pato? 

 

453 ALS Pato. 

 

454 LA E o gato. 

 

455 E2 Sim// o pato com o gato/ e o rato. 

 

456 CM O peixe é o intruso. 

 

457 D Muito bem. Vocês conseguiram descobrir muito bem/ e rápido// E ali os 

outros meninos também descobriram rápido não foi? 

 

458 LE SIM/ este é o intruso. <Segurando a imagem de um piano> 

 

459 D Eles dizem que é o piano// vamos ver se será o piano…// Então o que é que 

nós temos aqui?/ É um+ 

 

460 PL Xilofone. 

 

461 D Um saxo+ 

 

462 ALS fone. 

 

463 D Um+ 

 

464 ALS PIANO. 

 

465 D E um+ 

 

466 ALS Telefone. 
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467 D Então// eles tinham ou não razão? 

 

468 LE O piano é o intruso. 

 

469 E2 Porquê LE? 

 

470 LE Porque começa por um <p>/ <p>… 

 

471 E1 É por começar por um <p>?// Pensa lá um bocadinho/ porque é que piano é o 

intruso… 

 

472 LG Porque não rima. 

 

473 E2 Porque não rima/ não é por começar por <p>… 

 

474 D Vamos lá ver as palavras/ o que é que é igual?// telefone/ saxofone/xilofone// 

Então quais são as palavras que rimam?// São aquelas que são iguais/ no+/ no 

início ou no fim? 

 

475 E2 Se calhar é no início? 

 

476 ALS NÃO/ é no fim… 

 

478 D Então/ as palavras que rimam são aquelas que são iguais no+ 

 

479 ALS Fim. 

 

480 D Então o que é que nós aprendemos hoje?/ Vamos lá recapitular… 

 

481 RO Os instrumentos… 

 

482 D O que é que aprendemos dos instrumentos? 

 

483 LG O xilofone. 

 

484 D Sim/ alguns não conheciam// e ouviram o som do xilofone e viram a imagem 

não foi? 

 

485 E2 Aprenderam os nomes dos instru+ 

 

486 ALS mentos. 

 

487 D E mais/ o que é que aprenderam mais?// O que é estivemos a ouvir? 

 

488 CA Estivemos a ouvir filmes/ em várias línguas… 

 

489 D Muito bem/ e que línguas eram? 

 

490 ALS Inglês. 

 

491 PL Francês/ alemão… 

 

492 D e+ 
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493 LE ESPANHOL. 

 

494 D Muito bem/ e alguém aprendeu alguma palavra? 

 

495 LE Vaca/ kuh. 

 

496 E1 E quem é que sabe uma palavra em/ espanhol/ que aprendeu hoje? 

 

497 E2 O que é que nós precisamos para dormir?  

 

498 ALS Uma almofada. 

 

499 E1 E como é que se diz almofada em espanhol? 

 

500 LG Almohada. 

 

501 E2 Almohada/ muito bem LG.// E rato?/ ra+ 

 

502 ALS tón/ ratón. 

 

503 D E em inglês/ aprenderam alguma coisa?/ Como é que se dizia mar? 

 

504 ALS Sea. 

 

505 D Boa… 

 

506 E2 E peixe? 

 

507 ALS FISH. 

 

508 D E destas línguas/ qual é que vocês gostaram de aprender? 

 

509 LA Alemão. 

 

510 RU Francês. 

 

511 ALS ALEMÃO. 

 

512 CM Inglês. 

 

513 E2 Porquê inglês? 

 

514 CM Não sei. 

 

515 E2 E tu qual é que gostavas de aprender? 

 

516 PL Espanhol. 

 

517 E2 Porquê? 

 

518 PL Porque é igual. 

 

519 E2 Será que é mesmo igual?/ Algumas palavras são parecidas não é? 
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520 E1 E a LE/ que língua é que gostavas de aprender? 

 

521 LE Espanhol. 

 

522 E2 Porquê? 

 

523 LE Porque gostava de aprender// para falar com a mãe do JO. 

 

524 E2 Ó LE/ e o que é que dizias à mãe do JO/ em espanhol? 

 

525 LE Muitas coisas. 

 

526 E2 Ui// muitas coisas/ dizias que gostavas muito do JO/ não era? 

 

527 LE E de brincar com ele// e com a AM. 

 

528 E1 Então querias aprender a língua da AM/ que é o quê? 

 

529 LE Inglês. 

 

530 E1 E a língua do JO/ qual é? 

 

531 LE O espanhol. 

 

532 PL Eu quero a língua do RU. 

 

533 E1 Que é qual? 

 

534 ALS Francês. 

 

535 E1 E eu queria aprender/ sabem qual? 

 

536 RU Inglês. 

 

537 E1 Não. 

 

538 RU Belga. 

 

539 E1 Até é uma língua/ assim/ fácil… 

 

540 PL Português? 

 

541 E1 Brasileiro… 

 

542 PL Yes/ eu sabia. <IND> 

 

543 D Pronto/ agora nestes minutinhos que faltam// vão lá fora dar uma corridinha/ 

para libertarem essa energia toda/ está bem? 

 

544 E2 Então vão todos buscar as mochilas/ que estão lá em cima/ e depois brincam 

um bocadinho lá fora… 
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Anexo 29.3. Transcrição da sessão «Os animais também 

falam línguas!» 
 

Sessão 3 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 27 de março de 2009 

[01:33:10]. 

 

001 D Boa tarde.// Então está toda a gente nos sítios?// Toda a gente me vê bem?// 

Eu ponho-me mais aqui para este lado.// Toda a gente consegue ver-me e 

ouvir-me bem? 

 

002  ALS Sim. 

 

003  D Então/vocês lembram-se/ na outra semana quando estivemos ali na outra 

sala…// O que é que estivemos a fazer?// Quem é que se lembra? 

  

004  ALS <IND> 

 

005  D Um de cada vez… 

 

006  ED Têm que contar à IN que não esteve cá./ Olha a LE pôs o dedo no ar. 

 

007  LE Eu quero contar… 

 

008  ED Então vamos deixar a LE contar o que estivemos a fazer. 

 

009  LE Estivemos a ver filmes/ músicas de outras línguas/ e a seguir estivemos a 

fazer o jogo do intruso.// É o instrumento// ahm// que é diferente no fim// que 

é o intruso… 

 

010  D Pois é// lembram-se do saxofone/ telefone/ xilofone/ piano// piano não 

rimava// era o intruso. 

 

011  LE Eu lembro. 

 

012  D As palavras que rimam são aquelas que no fim são iguais.// Então e os 

filmes?// Eram canções de que línguas? 

 

013  LE FRANCÊS/ espanhol. 

 

014  PL Francês/ inglês. 

 

015  D Vamos deixar a MI/ que a MI levantou o dedo.// MI diz lá quais é que eram 

as línguas? 

 

016  MI Francês/ espanhol// ahm// inglês// e português. 

 

017  LE Alemão. 

 

018  D Boa/ e vocês ainda se lembram de alguma palavra que tenham aprendido na 

semana passada? 
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019  PL Eu sei// vaca é Kuh. 

 

020  D Essa fixaram-na logo// pois// E como é que se dizia rato em espanhol? 

 

021  LE Almofada era almohada. 

 

022  D Boa LE/ muito bem. 

 

023  ED Em que língua?/ Em espanhol?// É parecido não é? 

 

024  CA Almohada./ Parece que a almofada está amuada… <Risos> 

 

025  D Muito bem.// E eu estava a perguntar como é que se dizia rato em espanhol./ 

E era muito parecido não era? 

 

026  ALS Era ratón. 

 

027  D Ratón/ boa… 

 

028  LE <Com pronúncia espanhola.> Chocolate.  

 

029  D Muito bem./ Vocês ainda se lembram de muita coisa… E depois/ eu sei que// 

eu deixei ali uns vídeos// ali no computador// com outras línguas de outros 

países/ assim de muito mais longe.// Quem é que esteve a ver? 

 

030  LG Eu. 

 

031  D Boa LG./ O que é que estiveste a ver? 

 

032  LG Ahm// era brasileiro… 

 

033 D Que línguas eram?// Tinha português do Brasil… 

 

034 LG Português europeu. 

 

035 D E era que filme?// Aquilo era de um filme… 

 

036 LG Era do// da //ahm// não… 

 

037 LE Um era do// ahm// como é que se chama //daquele… 

 

038 D Mas os// os filmes que vocês estiveram a ver ali/ eram todos do mesmo 

filme/ que era do Mogli… 

 

039 LE Ah/ pois// é o que eu estou a dizer// o que nós vimos/ no prolongamento… 

  

040 D Sim/ está bem. 

 

041 LE Era daqui… 

 

042 D Era da pequena sereia/ não era? 

 

043 ED Não/ sabe// porque eles já tinham visto aqui no computador// e depois 
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levou-se para lá com o datashow… 

 

044 D Ah/ pronto/ está bem… 

 

045 ED Por isso é que ela estava a dizer que era daqui… 

 

046 D Daqui/ mas viram além/ pronto.// E que línguas é que eram?/ Tinham 

português do Brasil/ não era LG? 

 

047 LE Português europeu… 

 

048 D Muito bem./ E que outras línguas é que tinha? 

 

049 LA Alemão. 

 

050 ED Alemão?/ Havia alemão?/ Aqueles que estavam ali não… 

 

051 IN Espanhol. 

 

052 ED Diz IN…. 

 

053 IN Em espanhol// água diz-se agua. 

 

054 ED A IN já viveu em Espanha. 

 

055 D Não sabia IN. 

 

056 ED Não foi?/ Viveu em Madrid não foi?// A mãe disse-me hoje… 

 

057 D Não sabia que tinhas vivido em Espanha. 

 

058 LG E indiano. 

 

059 D Ah/ Aparecia o hindi… 

 

060 ED Quem é que descobriu que era a língua indiana? 

 

061 ALS A AT. 

 

062 ED Foi a AT.// E o que é que nós vimos mais? Foi só o som? 

  

063 PL As letras. 

 

064 ED As letras eram iguais?// O abecedário é dife+ 

 

065 ALS rente. 

 

066 MI Parecia chinês. 

 

067 ED Não é igual.// É também muito desenhado como o chinês/ mas não é igual. 

  

068 D Vamos perguntar à AT se ela conseguiu perceber alguma coisa da música.// 

Percebeste a música?/ Aquela em hindi? 
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069 AT Sim. 

 

070 D Percebeste tudo?/ É a língua que tu falas com a tua mãe? 

 

071 AT Sim. 

 

072 D É ?// Já descobrimos qual é a língua que a AT fala com a mãe.// É o hindi. 

 

073 ALS Indiano. 

 

074 D E o que é que vocês acharam das canções?// Eu por exemplo ao ouvir a 

canção em hindi achei que era muito bonita/ que a língua era muito bonita… 

 

075 MI As letras pareciam que era chinês. 

 

076 D Parecia que era chinês/ porquê é que dizes isso MI? 

 

077 LG Porque são muito desenhadas. 

 

078 D Ah/ são muito desenhadas.// São diferentes das nossas… 

 

079 LE São símbolos. 

 

080 D São símbolos. Boa/ muito bem. 

 

081 LG São caracteres. 

 

082 ED São caracteres.// A mãe da AT quando veio da Índia…// Vocês repararam 

como ela vinha tão bonita?// Como é que ela vinha com os braços?/ Vinha 

com os braços todos quê? 

 

083 LG Todos pintados. 

 

084 ED Todos pintados com desenhos e com letras./ Vinha tudo misturado não era 

AT? 

  

085 D E o que é que vocês acharam das canções que ouviram?// Havia em hindi e 

havia também em árabe.// E em tailandês… 

 

086 PL Ahm. 

 

087 D O que é que vocês acharam?// Acharam que era muito diferente? 

 

088 ED Eu não percebi nada. 

 

089 LE Árabe? <IND> <Faz uns ruídos com a língua.> 

 

090 ED Sim.// Ouvimos em árabe. 

 

091 LE <IND> Não percebi quase nada… 

 

092 D Mas descobriram assim algum som que eles usavam mais/ nessas línguas?// 

Gostaram de ouvir aquelas línguas? 
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093 MI Sim. Eu gostei. 

 

094 D Acharam muito diferente? 

 

095 MI Gostei do árabe/ do espanhol// francês… 

 

096 D Então gostaram de muitas línguas.// Então podemos aprender muitas 

línguas.// Ainda só vimos algumas das línguas que existem no mundo.// 

Sabem quantas línguas existem no mundo? 

 

097 T Não. 

 

098 D Quem é que faz uma ideia?/ Quem é que quer sugerir um número? 

 

099 PL Trezentas. 

 

100 D Trezentas? 

 

101 ED Eu ia dizer para aí…/ Se calhar há mais// dialetos… 

 

102 PL Cinquentas. 

 

103 D Cinquenta é menos do que trezentas. 

 

104 RO Mil. 

 

105 D O RO está mais próximo.// Mais do que mil… 

 

106 LE Mil e trezentas. 

 

107 D Mais do que mil e trezentas. 

 

108 PL É um número infinito. 

 

109 D Não é infinito. 

 

110 LG Mil e seiscentos. 

 

111 D Mais/ mais// Sabem quantas são?// Mais de seis mil línguas… 

 

112 ED Meu Deus… 

 

113 D É mil/ mais mil/ mais mil/ mais mil/ mais mil/ mais mil/ seis mil línguas…. 

 

114 PL Seis mil?// Chiii… 

 

115 RO Acertei? 

 

116 D Eram mil vezes seis// é muito mil/ não é?// Então vocês lembram-se das 

canções que ouvimos.// Apareciam o quê?// Uma vaca/ não era?// Aparecia 

um rato… 

 

117 PL Um peixe. 
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118 D Isso são o quê?// Peixe rato/ vaca… 

 

119 LG Animais. 

 

120 D São animais/ muito bem.// Então hoje vamos falar sobre animais.// Vocês 

conhecem muitos animais? 

 

121 LE Abelhas. 

 

122 ED Abelhas. 

 

123 D E vocês conhecem os sons que os animais fazem? 

 

124 ALS SIM. 

 

125 D Então vamos fazer aqui um jogo.// Eu vou pedir a alguns meninos…/ Vou 

pedir à DA para vir aqui escolher uma carta com um animal.// <A criança 

levanta-se> Não podes mostrar está bem?// Só para tu veres./ Escolhe lá./ <A 

criança escolhe uma carta> Muito bem. Agarraste neste e agora anda para 

aqui./ Vês a carta e agora vais tentar imitar este animal mas sem usar sons/ só 

com gestos.  

 

126 ED O RO já está a ver./ O RO já não joga./ Se está a espreitar não joga. 

 

127 D Qual será o animal? <A criança coloca as mãos no chão e começa a 

gatinhar> 

 

128 PL É um gato. 

 

129 D Muito bem. É um gato./ Como é que adivinhaste? 

 

130 PL Porque dá para ver aqui as orelhas. 

 

131 D Ah./ Então não adivinhaste pelos gestos mas fizeste batota. 

 

132 ED Então o PL não joga. 

 

133 D Então vou chamar outro menino para vir aqui escolher uma carta./ Pode ser o 

JO. <A criança levanta-se e tira uma carta> Agora vais imitar ali sem som/ 

sem som. 

 

134 ALS É um cão. <A criança coloca as mãos no chão e começa a gatinhar muito 

depressa e a saltar> 

 

135 D Porquê?/ O cão andou mais depressa do que o gato não foi?/ Também deu 

assim uns saltos.// Então vamos ver agora quem é que vem jogar. 

 

136 ALS Eu. 

 

137 FR Eu quero. 

 

138 D Eu escolho./ AT. <A criança levanta-se e tira uma carta>/ Vamos ver quem 

é que a AT vai tentar imitar. <A criança abre os braços e movimenta-os de 

cima para baixo> 
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139 ALS Borboleta. 

 

140 ALS Pássaro. 

 

141 D Muito bem. É um pássaro.// Então o que é que nós vimos?/ Que nós 

conseguimos adivinhar qual é o animal/ mesmo sem recorrer ao som./ Mas se 

fosse com som era mais fácil ou mais difícil? 

 

142 ALS Mais fácil. 

 

143 D Era mais fácil./ Por exemplo o gato/ como é que era DA? Como é que tu 

fazias o gato com som? 

 

144 DA Miau. 

 

145 D Muito bem./ E como é que o JO fazia o cão? 

 

146 JO Woof. 

 

147 ALS Ão. 

 

148 D Ui./ Uns dizem que é woof outros dizem que é ão./ Já vamos ver o que é que 

será./ E como é que a AT fazia o passarinho? 

 

149 AT Piu. 

 

150 ALS Piu piu piu. 

 

151 D Será que os animais fazem de facto estes sons?/ Ou será o que nos fazemos 

para os imitar? 

 

152 PL O que nós fazemos para os imitar. 

 

153 D É isso. Os animais fazem determinados sons/ mas nós para os imitar o que é 

que fazemos? 

 

154 PL Uma outra voz. 

 

155 D É uma espécie de uma outra voz. Sabem como é que se chama? É o-no-ma-

to-pei-a. 

 

156 PL Onotopeia. 

 

157 D O-no-ma-to-pei-a./ Vamos tentar dizer todos. 

 

158 D, 

ALS 

O-no-ma-to-pei-a. 

 

159 D Quem é que já consegue dizer sozinho? 

 

160 LE Onomatopeia. 

 

161 D Tem seis sílabas. É uma palavra muito grande./ Então o que é uma 
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onomatopeia? É o som que nós fazemos para imitar o som dos animais. 

 

162 PL Onomatopeia. 

 

163 ALS Onomatopeia. 

 

164 D Então vamos fazer outro jogo./ Posso explicar? 

 

165 ALS Podes. 

 

166 D Então é assim…/ Vocês vão ouvir dois sons./ Um som é o som do animal/ e 

o outro som é a onomatopeia/ ou seja o som que nós fazemos para o imitar./ 

Vocês têm de me dizer qual é o primeiro e qual é o segundo. 

 

167 CM Onomatopeia. 

 

168 D Muito bem CA. 

 

169 ED <Escreve a palavra onomatopeia no quadro> 

 

170 D A ED já está a escrever./ Vejam/ tem seis sílabas. 

 

171 ED O-no-ma-to-pei-a. 

 

172 ALS O-no-ma-to-pei-a. 

 

173 ED Vamos ver quantas sílabas tem. 

 

174 ALS Uma/ duas/ três/ quatro/ cinco/ seis. 

 

175 ED Muito bem. 

 

176 D Então vamos ouvir dois sons./ Qual é que é o som do animal e qual é que é a 

onomatopeia? <Coloca o primeiro exemplo áudio de um pássaro real a 

piar> 

 

177 PL É um pássaro. 

 

178 D E agora vou-vos mostrar o segundo som. <Coloca o segundo exemplo áudio 

de uma onomatopeia do som de um pássaro> 

 

179 PL É o som que nós fazemos. 

 

180 D Então qual é que era o primeiro som? 

 

181 PL Era o do animal. 

 

182 D Era o do animal/ que era um+ 

 

183 ALS Pássaro. 

 

184 D E qual é que era o segundo som? 

 

185 PL Era nosso. 
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186 D É o som que nós+ 

 

187 PL Fazemos. 

 

188 D Que é? 

 

189 ALS Piu piu piu. 

 

190 PL É a onomatopeia. 

 

191 ALS Onomatopeia. 

 

192 D Vamos ouvir outro som? 

 

193 ALS Sim. 

 

194 ED Temos de estar com o ouvido muito à escuta./ Porque estamos a fazer um 

trabalho muito difícil que é/ distinguir o som que nós fazemos para imitar os 

animais e os sons mesmo dos animais./ Também temos que estar com a boca 

fechada./ E se fecharem os olhinhos ainda ouvem melhor. 

 

195 D Vamos lá. <Coloca o terceiro exemplo áudio de uma onomatopeia do som 

de um gato> Primeiro som./ E agora o segundo som. <Coloca o quarto 

exemplo áudio do som de um gato a miar> 

 

196 LA É um gatinho./ Este é o som verdadeiro. 

 

197 D E o primeiro? Como é que era o primeiro? 

 

198 ALS É o nosso. 

 

199 D Então como é que nós fazemos para imitar o gatinho? 

 

200 ALS Miau miau miau miau. 

 

201 D Muito bem. 

 

202 LE Onomatopeia. 

 

203 D Boa LE.// Vamos ver mais um? 

 

204 ALS Sim. 

 

205 D <Coloca o quinto exemplo áudio do som de uma vaca a mugir> 

 

206 ALS É uma vaca. <Risos> 

 

207 D Vamos ao segundo som? 

 

208 PL O primeiro é o deles. 

 

209 D <Coloca o sexto exemplo áudio de uma onomatopeia do som de uma vaca> 

Então o primeiro som era+ 
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210 ALS O som de uma vaca verdadeira. 

 

211 D E o segundo som era+ 

 

212 CA O nosso. 

 

213 PL Onomatopeia. 

 

214 D E como é que nós fazemos? 

 

215 ALS Muuuuu. 

 

216 ED A IN diz que tem e eu também já tive uma vez que trouxe da Holanda…/ 

porque na Holanda há muitas vacas// um coisinho/ agora já há à venda no 

Imaginarium/ que se vira ao contrário e depois faz o som dos animais. 

 

217 D Agora vamos descobrir uma coisa diferente./ Será que em todas as línguas as 

onomatopeias são iguais? 

 

218 ALS Não. 

 

219 D Há pouco alguém estava a dizer que ão ão era como fazia o cão/ mas woof 

woof também./ Sabem porquê? 

 

220 LE Porque woof woof é noutra língua. 

 

221 D Muito bem LE. 

 

222 ED Foi ela que falou woof woof ou foi a LA? 

 

223 D Não/ foi o JO que disse que o cão fazia woof woof. 

 

224 ED Mas a mamã da LA disse-me que tinham estado a falar sobre isso?/ Não 

queres dizer aos meninos? 

 

225 LA <Encolhe os ombros> 

 

226 ED Não te lembras? 

 

227 D Não faz mal porque agora vais relembrar.// Então a LE disse/ e muito bem/ 

que woof woof é noutra língua./ Sabem que língua é? 

 

228 PL É espanhol. 

 

229 LE Não é nada/ é inglês. 

 

230 D Pois é/ o cão em inglês faz woof woof.// E como é que fazem os gatos? 

 

231 ALS Miauuu. 

 

232 D É parecido/ meow.// E o galo? 

 

233 ALS Cocorocó. 
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234 D Será que em inglês o galo também faz cocorocó? 

 

235 ALS Não. 

 

236 D AM/ sabes como é que faz o galo em inglês? 

 

237 AM <Faz uma cara pensativa> 

 

238 D Vamos deixar a AM pensar. 

 

239 CA Ela é pequenina. 

 

240 D Pois é.// Não te lembras AM? 

 

241 AM <Abana a cabeça> 

 

242 D Então vamos ouvir aqui como faz o galo em diferentes línguas/ a ver se a 

AM se lembra como é em inglês. <Coloca o registo áudio das onomatopeias 

do galo em línguas diferentes. As crianças repetem os sons>/ Então o que 

ouviram são as onomatopeias de que animal? 

 

243 ALS Do galo. 

 

244 D Em várias línguas./ Mas vocês conseguiram sempre perceber que era um 

galo./ Porquê? 

 

245 PL Porque ele cantava. 

 

246 LE Era em muitas línguas. 

 

247 D As onomatopeias eram parecidas ao som do animal/ não eram? 

 

248 ALS Sim. 

 

249 D Conseguimos sempre perceber que é um galo. 

 

250 LE Conseguimos. 

 

251 D Vamos perguntar à AM se ela conseguiu descobrir como era em inglês. 

 

252 PL É o primeiro. 

 

253 D Conseguiste descobrir como era? 

 

254 AM Não. 

 

255 D É cock-a-doodle-doo. 

 

256 PL Como? 

 

257 D Cock-a-doodle-doo. 

 

258 PL Então isso é como se diz em Inglaterra. 
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259 ED Diz lá tu AM que eu não sei. 

 

260 AM Cock-a-doodle-doo. 

 

261 MA Cock-a-doodle-doo. 

 

262 D Boa/ a MA conseguiu. 

 

263 PL Cock-a-doodle-doo. 

 

264 D Muito bem./ Então agora eu quero que vocês vão lá para fora e me digam que 

animais é que conseguiram ouvir./ Está bem? 

 

265 ALS SIM.  

 

266 ED Pode não ser só sons de animais. 

 

267 D Sim. Podem ser outros sons.  

 

268 ED Vamos devagarinho/ pé ante pé/ a ver quem é que consegue descobrir mais 

sons. (…) 

 

269 D Então um de cada vez/ um de cada vez/ vão-me dizer que sons é que 

ouviram./ Eu vou perguntar está bem?/ BI que sons é que tu ouviste? 

 

270 BI Carros. 

 

271 D Ouviste os sons dos carros./ PL que sons ouviste? 

 

272 PL Ahm// Motas. 

 

273 D Motas. / E tu JP. 

 

274 JP Carros e motas. 

 

275 D RO/ que sons é que tu ouviste? 

 

276 RO Um passarinho. 

 

277 D Boa/ um passarinho./ Já temos carros motas e um passarinho./ E tu IN? 

 

278 IN Ambulância. 

 

279 D Uma ambulância. Muito bem./ LA. 

 

280 LA Meninos. 

 

281 D Meninos./ E o que é que estavam a fazer os meninos? 

 

282 LA A fazer barulho. 

 

283 D Estavam a falar? 
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284 LA Sim. 

 

285 D DA. 

 

286 DA Pássaros. 

 

287 D Pássaros e mais? 

 

288 DA Ambulância. 

 

289 D Então ouviram carros motos ambulâncias/ meninos e pássaros./ Alguém 

ouviu algum som diferente destes?/ A MI estava muito atenta. Diz lá MI. 

 

290 MI O vento. 

 

291 D O vento. Como é que faz o vento. 

 

292 ALS Vuuuuu vuuuuuuu. 

 

293 D E hoje havia muito vento? 

 

294 ALS Não. 

 

295 MI E eu ouvi também um carro que passou e tinha o rádio ligado./ Com música. 

 

296 PL Eu também ouvi diferentes carros a fazer outro barulho. 

 

297 D Pois é. Os carros fazem barulhos diferentes./ Depende das marcas não é?/ se 

são a gasolina ou a gasóleo. 

 

298 ED E até depende se nós aceleramos mais ou se aceleramos menos. 

 

299 D E aqui eles fazem muito barulho porque aceleram depois da passadeira. 

 

300 PL Eu também ouvi pizza. 

 

301 D Pizza? O que é que tu ouviste? 

 

302 PL Foi a ca../ foi a mota/ e tinha/ahm/ era da pizza. 

 

303 ED Ah. A mota das pizzas./ As pizzas não se ouvem. 

 

304 LA Cheiram. 

 

305 ED Cheiram./ Boa LA. 

 

306 D Alguém ouviu outro som? 

 

307 LG Eu. 

 

308 D Sim LG. 

 

309 LG As malas. 
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310 D As malas./ Porque hoje é sexta-feira e os meninos da universidade vão de fim 

de semana./ Então trazem as malas com rodinhas e elas a arrastar…/ Como é 

que fazem as malas? 

 

311 ALS Trrrrrrrrrr trrrrrrrrr ttttttttt. 

 

312 D Muito bem./ E mais MV? 

 

313 ED O JO está com o dedo no ar. 

 

314 D Então vamos ouvir a MV e depois o JO. 

 

315 MV Eu ouvi também/ahm// muitas coisas. 

 

316 ED Mas diz lá uma coisa. 

 

317 MV Ahm… 

 

318 D Então vamos ouvir primeiro o JO enquanto tu pensas. 

 

319 ED Eu estou sempre a dizer/ só levantam o dedo quando sabem o que vão dizer. 

 

320 JP Ouvi um carro. 

 

321 D Já tínhamos dito JO/ mas muito bem. 

 

322 CM Eu ouvi um gato. 

 

323 D Ouviste um gato?/ Então de animais só ouviram um gato e+ 

 

324 ALS Um pássaro. 

 

325 PL Eu também ouvi um cão. 

 

326 D Então ouviram um cão um gato/ e um pássaro. 

 

327 PL Eu ouvi vários lá em cima/ no céu. 

 

328 D E nas árvores também./ Aqui vocês não ouvem vacas e ovelhas… 

 

329 PL Pois não. Isso é só na quinta. 

 

330 D Então agora vamos fazer um jogo. 

 

331 MA <INT> Eu ouvi a natureza. 

 

332 D A natureza? Qual é o barulho da natureza? 

 

333 MA Eu ouvi moscas. 

 

334 LA Eu ouvi uma abelha. 

 

336 ALS Bzzzzzzz bzzzzzzz. 
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336 A4 Eu ouvi uma vespa. 

 

337 D Então vamos olhar para ali. Já viram que está ali um animal. 

 

338 ALS É uma vaca. 

 

339 D Então eu vou explicar./ Vamos fazer um jogo que também é parecido ao jogo 

do intruso. Isto porquê?/ Nós vamos ouvir quatro sons./ Quatro 

onomatopeias de animais./ Ou seja os sons que nós fazemos para imitar os 

sons dos animais./ E são onomatopeias em línguas diferentes./ Então vamos 

ouvir três onomatopeias de uma vaca e vai aparecer ali outro animal que é o 

intruso./ E nós temos que adivinhar qual é./ Então vamos ouvir os primeiros 

sons. <Coloca o registo áudio da primeira série do jogo da caça ao intruso> 

Então quem é que já sabe? 

 

340 PL Guitz guitz guitz. 

 

341 D Sim. Esse era o intruso./ E sabes de que animal é? 

 

342 PL Era o terceiro som. 

 

342 D Muito bem./ E que animal é que vocês acham que seja? 

 

344 LE Um coelho. 

 

345 D Será?/ Têm que se lembrar que pode ser em outras línguas. 

 

346 LE Um esquilo. 

 

347 D Será um esquilo? 

 

348 LG Um rato. 

 

349 D Eu vou-vos dizer qual é./ É um porco em romeno. 

 

350 PL Porco? 

 

351 ED Não chegávamos lá. 

 

352 D Então vamos pôr o porco aqui no três. <Coloca a imagem do porco por 

baixo do número 3>/ Então eu vou-vos dizer os sons. No primeiro era beu 

que é como a vaca faz em húngaro. 

 

353 ALS Beu. 

 

354 D Depois era em português. Como é que é em português? 

 

355 T Muuuuuuuu. 

 

356 D Depois temos o porco que em romeno… Romeno é a língua de que país? 

 

357 LA Roma. 

 

358 D Roma? Roma é uma cidade. É a capital da Itália./ Romeno é a língua da 
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Roménia./ Não tem aqui o mapa para vermos onde fica a Roménia? 

 

359 ED O mapa não. 

 

370 D Pode ser o globo./ Vamos ver aqui no globo./ A Roménia fica na Europa. 

Vocês sabem os continentes não sabem? 

 

371 T Sim. 

 

372 D Na Europa./ Então eu vou-vos mostrar onde fica a Roménia./ <Aponta com o 

dedo a localização do país> A Roménia fica aqui. Estão a ver?/ Eu já mostro 

para aí./ Estão a ver aqui Portugal ao pé do Oceano. E a Roménia fica aqui. 

 

373 MI Quase perto. 

 

374 D Sim se virmos que o mundo é este globo então a Roménia fica perto./ Mas 

ainda são muitos quilómetros. 

 

375 PL Pois. 

 

376 JP Eu não consigo ver. 

 

377 D Então eu já vou mostrar aqui ao JP. 

 

378 ED Não tem aí bostik?  

 

379 D É isso. Vou pôr aqui e já todos conseguem ver bem. <Coloca um pedaço de 

bostik na localização da Roménia e um pedaço maior na localização de 

Portugal> Então o maior é Portugal e o bocadinho mais pequeno é a 

Roménia./ Podem ir passando/ sentados está bem? <O globo vai rodando de 

mão em mão e as crianças observam a localização de Portugal e da 

Roménia> A Roménia que é onde falam+ 

 

380 PL Romeno. 

 

381 D Muito bem./ E como é que faz o porco na Roménia? 

 

382 T Guitz guitz. 

 

383 D Então agora vamos continuar o jogo? 

 

384 T Sim. 

 

385 D Então agora vai ser este animal. <Cola uma imagem de um cão no quadro> 

 

386 ALS É um cão. 

 

387 D Então agora vão ouvir três onomatopeias de um cão e um som que é o 

intruso. <Coloca o registo áudio da segunda série do jogo da caça ao 

intruso> 

 

388 PL Eu sei. 

 

389 LE É… 
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390 D Calma. Vou pôr outra vez. 

 

391 LE É o terceiro. 

 

392 D É mesmo./ Então o primeiro som que vocês ouviram foi raus raus que é o 

som do cão em grego. 

 

392 ALS Raus raus. 

 

394 D E como é que faz o cão em árabe?/ Era o segundo som./ Ao ao. 

 

395 ALS Ao ao ao ao. 

 

396 D E depois a seguir o terceiro som era neigh neigh. 

 

397 ALS Neigh neigh 

 

398 PL Era o intruso. 

 

399 D Neigh é o som do cavalo em inglês. 

 

400 PL Ih pá. 

 

401 D Como é que faz o cavalo em português? 

 

402 ALS Ihhhhhh ihhhhhh. 

 

403 D Em inglês faz neigh./ Então vamos pôr ali o cavalo debaixo do terceiro som. 

<Coloca a imagem do cavalo por baixo do número 3> 

 

404 PL É sempre o terceiro. 

 

405 D Faltava ver como é que faz o cão em romeno que era o quarto som./ É ham 

ham. 

 

406 ALS Ham ham. 

 

407 D E como é que faz em português? 

 

408 ALS Ão ão. 

 

409 D E como é que faz em inglês. 

 

410 ALS Woof woof. 

 

411 D Muito bem./ Vamos ouvir então mais um. <Coloca a imagem de um gato no 

quadro> 

 

412 PL Ai é o gatinho. Miau miau miau. 

 

413 D Então vamos ver como é que o gatinho faz em outras línguas e ver onde está 

o intruso. <Coloca o registo áudio da terceira série do jogo da caça ao 

intruso> 
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414 LE É quase igual. 

 

415 D Tens de estar atenta. 

 

416 PL É o último. 

 

417 D Então apareciam três onomatopeias de um gato muito parecidas e uma última 

que era o quê? 

 

418 ALS Era um cão. 

 

419 MA O intruso é o cão. 

 

420 D Então onde é que vamos pôr o cão? 

 

421 PL No quatro./ Eu ponho. 

 

422 D Está bem. Consegues lá chegar acima? 

 

423 LE Eu consigo. 

 

424 PL Eu também. <Coloca a imagem do cão por baixo do número 4> 

 

425 D Então ouvimos três onomatopeias de um gato que era muito parecidas. Mas a 

primeira era em grego que é a língua da+ 

 

426 LA Grécia. 

 

427 D Grécia muito bem. O segundo era em polaco… 

 

428 PL O meu amigo é polaco. 

 

429 D E o polaco é a língua de que país?/ Vamos ver aqui no mapa. 

 

430 ED Polaco é da po+ 

 

431 PL Polaca. 

 

432 ED Não. 

 

433 D O teu amigo é polaco e é da Poló+ 

 

434 PL nia. 

 

435 D Boa. Então vamos ver onde é? 

 

436 PL É aqui na água? 

 

437 D Não./ Eu vou mostrar./ Aqui é Portugal e aqui é a Polónia. 

 

328 ALS Tão perto. 

 

439 PL Não. É muito longe./ É mil quilómetros. 
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440 D É mais longe ainda.// Pronto já não temos tempo para fazer o outro jogo mas 

vocês podem fazer com a E1 e a E2. 

 

441 ALS Qual é? Qual é? 

 

442 D É o jogo do labirinto sonoro. 

 

443 PL Eu não sei como é esse jogo. 

 

444 D Então eu vou explicar como é que é/ para depois poderem jogar durante a 

semana está bem?/ Então cada um tem uma folha destas... <Mostra as folhas 

do tabuleiro do jogo do labirinto sonoro> E vão ouvir vários sons e depois 

vão seguindo com o lápis./ Se ouviram a vaca põem aqui o lápis e depois 

ouvem o cavalão põem aqui o lápis/ e depois ouvem o cão põem aqui o 

lápis… 

 

445 PL Ah./ É tipo mais ou menos ligar as coisas. 

 

446 D Sim. Ligar as coisas depois de ouvirem os sons. 

 

447 CA O som que ouvirmos pomos uma marca/ o som que ouvirmos pomos uma 

marca e depois o som que ouvirmos pomos uma marca. 

 

448 D É isso. E podem fazer este jogo durante a semana quando quiserem está 

bem? 

 

449 T Sim. 

 

450 D Então vamos cá recapitular o que é que hoje aprendemos.  

 

451 ALS <Várias crianças colocam o dedo no ar> 

 

452 D BI. O que é que aprendemos hoje? 

 

453 BI Chiii tanta coisa. 

 

454 D Aprendemos aquela palavra muito grande. Como é que era? 

 

455 ALS Onomatopeia. 

 

456 PL Tem seis sílabas. 

 

457 D E o que é que era a onomatopeia? 

 

458 LE Era a nossa voz. 

 

459 D São os sons que nós fazemos para imitar os sons dos+ 

 

460 ALS Animais. 

 

461 D E o que é que vocês descobriram mais hoje?/ As onomatopeias eram sempre 

iguais? 

 



176 

 

 

462 MI Não. 

 

463 D As onomatopeias podem ser diferentes. Porquê? 

 

464 CA Porque são de várias línguas. 

 

465 D É isso mesmo. Então nós temos uma onomatopeia em português para o som 

do cão por exemplo que é+ 

 

466 ALS Ão ão. 

 

467 PL E em inglês é woof woof. 

 

468 D Muito bem. 

 

469 PL E em espanhol? 

 

470 D Em espanhol é guau guau. 

 

471 ALS Guau guau. 

 

472 AT Eu ouvi muito o gato. 

 

473 D E como é que faz o gato. 

 

474 AT Miau miau miau miau miau. 

 

475 D E nas outras línguas era muito diferente? 

 

476 CA Não. Era mais ou menos parecido. 

 

477 D E ainda se lembram como é que fazia o cavalinho em inglês? 

 

478 ALS <SIL>. 

 

479 D Neigh. 

 

480 ALS Neigh. 

 

481 D E agora durante a semana podem ouvir com a E1 e a E2 uma canção que de 

certeza a AM conhece/ que se chama/ Old MacDonald had a farm. 

Conhecem?  

 

482 LE Eu conheço. <Cantarola a música> 

 

483 D É essa mesmo. 

 

484 E1 Boa. 

 

485 LE Eu depois ensino. 

 

486 E1 Querem ouvir? 
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487 ALS Sim. 

 

488 E1 Só se os meninos se portarem bem. 

 

489 D E a canção Old MacDonald had a farm é em que língua? 

 

490 ALS Inglês. 

 

491 D Então nessa música aparecem os sons dos animais em que língua? 

 

492 ALS Em inglês. 

 

493 D Então vão aprender como faz o cão como faz o cavalo como faz/ a ovelha e 

outros animais./ E a canção tem um livro que eu depois vou dar à E1 para 

vocês depois treinarem. E se quiserem fazem também o jogo do labirinto 

sonoro. Está bem? 

 

494 ALS SIM. 

 

495 D Então até para a semana. 

 

496 ALS Adeus. 
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Anexo 29.4. Transcrição da sessão «E tu, como celebras 

a Páscoa?» 
 

Sessão 4 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE do JI 1, no dia 03 de abril de 2009 

[01:00:59]. 

 

001 D Da última vez que eu aqui vim estivemos a falar de animais não foi? 

 

002  ALS Sim. 

 

003  D E ainda se lembram de algum animal? 

 

004  LE Hoje vamos falar do coelho da Páscoa. 

 

005  D Pois é. A LE já se está a adiantar. 

 

006  CM A mãe da LG e o pai da AM vão dizer como é que é a Páscoa/ ahm/ no seu 

país. 

  

007  D Pois é./ Então nós vamos ouvir um bocadinho de uma canção que trouxe a 

mãe da LG. <Coloca a tocar canção do coelho da Páscoa numa versão em 

português do Brasil. No final as crianças batem palmas> Canção muito gira 

não é?/ É uma versão da canção que nós temos também em português 

europeu./ A LE estava ali a fazer os gestos… 

 

008  LE Esta é em português do Brasil. 

 

009  D Esta foi em português do Brasil.// E como é que é a canção do coelhinho em 

português europeu? 

 

010  ED <Cantando> De olhos vermelhos… 

 

011  ALS <Cantando> De pelo branquinho/ aos saltos bem altos/ eu sou o coelhinho. 

  

012  ED <Cantando> Comi uma cenoura… 

  

013  ALS <Cantando> Com casca e tudo. Ela era assim tão grande que eu fiquei um 

barrigudo. 

 

014  ED <Cantando> Dou saltos prá frente… 

 

015  ALS <Cantando> Dou saltos pra trás. 

 

016  ED <Cantando> Eu sou um coelhinho de que tudo sou capaz. 

 

017  LG Mas nós já conhecemos esta canção. 

 

018  ED Mas não conheciam em português do Brasil. 

 

019  D E o que é que vocês acharam? 
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020  RU <INT> Mas agora assim a cantar neste português nós gostamos. 

  

021  ED O RU está a dizer que em português não gosta mas em português do Brasil 

gosta. 

 

022  D Então nós hoje vamos falar do coelhinho/ do coelhinho da Páscoa./ E o que é 

que faz o coelhinho da Páscoa? O que é que ele traz às crianças? 

 

023  ALS OVOS. 

 

024  LE De chocolate. 

 

025  D Ai. Então como é que é? Um coelho traz ovos? E de chocolate?/ Não devia 

ser uma galinha? 

 

026  ALS Não. 

 

027  D Então os coelhos põem ovos? 

 

028  LG Deitam ovos de chocolate. 

 

029  ED Olhem lá. A E1 e a E2 já explicaram por que é que/ por que é que se fala no 

coelho e não na galinha./ Vamos lá pensar./ Por que é que será que é um 

coelho? 

 

030  FR Um coelho é um animal. 

 

031  ED Sim. Mas elas explicaram. Porquê? 

 

032  MI Porque os coelhos não dão ovos? 

 

033 ED Mas por que é que puseram os coelhos a fazer de conta que põem ovos?// 

Porque os coelhos têm muitos quê? 

 

034 LE Muitos filhos. 

 

035 LG Porque eles reproduzem muito. 

 

036 ED Porque eles se reproduzem muito./ Quando eles têm filhinhos não têm um ou 

dois como nós. 

 

037 LE Não. Têm muitos. 

 

038 ED Têm muitos. 

 

039 D Então nós vamos ouvir uma história/ que vai contar a mãe da LG/ em 

português do Brasil/ sobre um coelho/ e nós vamos ver qual é que é a história 

do coelho.// Então vamos ouvir a história do coelho da Páscoa./ E depois 

vão-me dizer se acham que esta história é verdade ou se não é verdade.  

<Os pais da criança LG contam a história e o filho mais velho representa-a 

com fantoches. No final as crianças batem palmas> (…)  

Então vamos ver…/ primeiro agradecer à mãe ao pai e ao irmão da LG. 

Estava muito gira a história./ E agora vamos ver quem é que conseguiu 
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perceber a história.// Quem é que quer contar a história outra vez? 

 

040 LA Eu. 

 

041 D Então a história começa com quem? <Mostra uma apresentação Power 

Point com a história> 

 

042 LA Com o Pai Natal? 

 

043 D Sim. E o que é que lhe acontece. 

 

044 RO Dá prendas. 

 

045 D Sim dá prendas./ Quando? 

 

046 ALS No dia de Natal. 

 

047 PL Já passou há muito tempo. 

 

048 D Pois já. E na Páscoa o que é que ele faz?/ Ele está ali com um problema. Qual 

é? 

 

049 ALS Ovos. 

 

050 D Ele vai perguntar aos duendes o que é que ele vai dar na Páscoa. E o que é 

que os duendes lhe dizem? 

 

051 ALS Ovos. 

 

052 D Eles não dizem logo ovos. Eles dizem que há uma coisa de que as crianças 

gostam muito. 

 

053 PL Chocolate. 

 

054 D Chocolate./ Ele decide dar chocolate às crianças na Páscoa./ E como é que 

ele vai fazer isso? 

 

055 CM Vai comprar. 

 

056 D Comprar? 

 

057 ALS Não. 

 

058 LE Vai à… 

 

059 ED Quem é que disse comprar? <Algumas crianças levantam o dedo> Ai que eu 

fico tão triste. 

 

060 LE Eu não fui. 

 

061 D <Risos> Então vamos ver o que é que ele vai fazer./ Os duendes sabem que 

o chocolate se faz da árvore do cacau./ Vocês já ouviram falar da árvore do 

cacau? 
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062 ALS Sim. 

 

063 PL E já vimos. 

 

064 D Já viram? 

 

065 PL Nós vimos no computador./ É no Descubra o mundo. 

 

066 D Então já viram como é que é a árvore./ Então eles vão à árvore e vão 

pintar…/ De que cor? 

 

067 RU Preto. 

 

068 ED Preto? O chocolate? 

 

069 ALS Castanho. 

 

070 D Eles vão pintar de castanho os frutos da árvore do cacau./ E depois o que é 

que isto faz lembrar? O que é que parece? 

 

071 LE Ovos. 

 

072 D Parecem ovinhos de chocolate./ Parece um ovo diz este duendinho./ Então o 

que é que o Pai Natal decide? 

 

073 PL Dar ovos. 

 

074 D Dar ovos. Mas estamos na Páscoa.../ Que estação do ano é que começa por 

esta altura? 

 

075 LG A Primavera. 

 

076 D E começa o+ 

 

077 LG Calor. 

 

078 D Calor. Muito bem. 

 

079 LE Começam a nascer as florezinhas. 

 

080 D Também. Começa a ficar mais quentinho. E quando vocês comem chocolate 

e há calor o que é que acontece ao chocolate? 

 

081 ALS Derrete. 

 

082 D Pois é. Então o Pai Natal estava com um problema. Qual é que era o 

problema do Pai Natal? 

 

083 LG Ele queria… 

 

084 LE <INT> Não sabia como é que ia dar os chocolates muito depressa e então 

teve uma ideia/ o coelhinho da Páscoa. 

  

085 D Boa. Muito bem LE./ Então eram muitas crianças e ele tinha que dar o 
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chocolate a todas elas o mais rapidamente possível. Então ele pensou quem é 

que é rápido? 

 

086 ALS O coelhinho da Páscoa. 

 

087 D E então a partir daí o coelhinho da Páscoa passou a dar+ 

 

088 LE Ovos às crianças. 

 

089 D E como é que ele fazia? Ele chegava lá batia à porta e dizia toma lá um ovo 

da Páscoa? 

 

090 LE Não. 

 

091 FR Ele saltava. 

 

092 ED Sim. Que é para ser rápido./ Mas como é que ele dava os ovos? 

 

093 FR Escondia. 

 

094 D Escondia. É isso FR. 

 

095 LE Escondia os ovinhos no quintal. 

 

096 D Pois é./ Então ele diz <Lê a história> «Deixa-os escondidos. As crianças são 

espertas. Sempre encontram.»// Então o que é que vocês costumam fazer na 

Páscoa? Os vossos pais também deixam escondidos os ovos no quintal para 

vocês encontrarem? 

 

097 ALS NÃO. 

 

098 D Então se calhar isto é uma tradição de outro país. 

 

099 MI Não. Cá os pais também dão ovos aos filhos. 

 

100 ED Mas não escondem pois não? 

 

101 D E são só os pais? 

 

102 ALS Não. 

 

103 MI Os avós. 

 

104 D Os avós? 

 

105 LE Os tios. 

 

106 ED Os tios? 

 

107 LE Os primos. 

 

108 D Os pa+ 

 

109 LE drinhos. 
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110 D Os padrinhos costumam dar aos afilhados na Páscoa uma prenda não é?/ E 

que prenda pode ser? 

 

111 LE Ovos. 

 

112 PL Notas. 

 

113 D Ninguém recebeu o folar. 

 

114 LG Sim. 

 

115 D E o que é que é o folar? 

 

116 LG É um bolo. 

 

117 LE É um bolo com ovinhos. 

 

118 ED Nós no ano passado fizemos folar. É um bolo salgado… 

 

119 LE Não. Doce. 

 

120 D Hum.// O folar pode ser diferente de zona para zona. Por exemplo na Guarda/ 

de onde eu sou/ o folar é um pão com azeite./ É um pão muito grande com 

azeite.// Então os padrinhos oferecem aos afilhados esse pão que é muito 

bom torradinho com manteiga. 

 

121 ED O azeite vem de que árvore? 

 

122 ALS Da oliveira. 

 

123 ED Muito bem./ Se calhar na Guarda há muitas oliveiras./ Então as pessoas 

aproveitam o azeite para a sua alimentação./ Na terra da E1…/ lembram-se 

como é que era o folar? Era com quê? 

 

124 PL Era salgado. 

 

125 ED Em Trás-os-Montes é salgado e leva o quê? 

 

126 FR Presunto. 

 

127 ED Presunto/ chouriço…// Estão a ver o folar também pode ser salgado. Em 

Trás-os-Montes é salgado porque lá as pessoas têm… O que é que eu disse?/ 

Têm muito calor ou muito frio? 

 

128 ALS Frio. 

 

129 ED Então eles aproveitam o fumo das lareiras para porem as chouriças./ Então 

fazem o folar com as chouriças. Aproveitam o que têm. 

 

130 E2 Na minha zona é pão-de-ló. 

 

131 ED E aqui tem ovos. 
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132 D O folar varia de sítio para sítio./ E será que noutros países as pessoas fazem a 

mesma coisa na Páscoa? 

 

133 ALS Não. 

 

134 ED Se calhar não. Se no mesmo país há tanta diferença. Há folares salgados/ há 

folares com azeite/ há folares com ovos// se calhar nos outros países ainda é 

mais diferente. 

 

135 D Então nós vamos ver como é que é a Páscoa à volta do mundo./ Eu escolhi 

alguns países dos quais vocês já ouviram falar… 

 

136 LG <INT> Brasil. 

 

137 D No Brasil/ na Inglaterra/ na Alemanha e na Venezuela. 

 

138 ED O JO está de férias. 

 

139 D Oh que pena./ Mas nós vamos ver como é e depois perguntamos ao JO se é 

mesmo assim./ Então vamos ver como é a Páscoa à volta do mundo. 

<Mostra o Power Point sobre este tema> Então vamos começar pelo Brasil. 

 

140 CA A nossa terra é muito pequenina. 

 

141 D <Risos> Pois é. Comparada como Brasil. 

 

142 CA É miniatura. 

 

143 ED Olha é miniatura mas vale muito. 

 

144 D Então vamos perguntar aqui à mãe e ao pai da LG/ como é que se festeja a 

Páscoa no Brasil./ O que é que costumam fazer? 

 

145 P1 Há uma tradição interessante que é queimar o Judas. 

 

146 D <Apontando para o Power Point> É este boneco? 

 

147 P1 É. É o Judas./ Vocês sabem que tinha o Judas né? 

 

148 PL Foi o que matou Jesus. 

 

149 P1 Matou não. Ele traiu./ Então o pessoal no Brasil tá meio bravo com esse 

Judas aí./ Não gosta dele. 

 

150 ALS <Risos> 

 

151 P1 Então/ eles fazem um boneco para imitar o Judas e colocam fogo no boneco. 

Colocam as bombas no/ ahm/ no… 

 

152 M <INT> Prá dizer que não é bom acusar/ trair/ isso é muito errado./ Então é 

uma maneira do povo dizer/ oh/ não gostou dessa atitude/ você traiu Jesus e 

isso não foi legal/ isso não foi bom./ Então essa queima do boneco representa 

isso. 
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153 ED Não se acusa não é PL? 

 

154 M Não se acusa e não se trai. 

   

155 D Eu pus também o Carnaval aqui nesta imagem <indica o Power Point> 

porque o Carnaval marca a despedida das coisas boas. 

 

156 P1 É verdade./ Porque a Páscoa é o final da Quaresma./ A Quaresma é o tempo 

em que as pessoas têm que ficar/ meditando mais/ pensando mais/ e então/ 

ahm// sem comer carne… 

  

157 M Alguns comem/ outros não. 

 

158 P1 Então o Carnaval é a festa que tem antes de começar a Quaresma/ prá todo o 

mundo aproveitar prá comer muita carne/ dançar bastante/ ficar muito alegre 

para depois pensar bastante durante a Quaresma/ que são quarenta dias antes 

da Páscoa.// E também se come uma coisa que se come muito em Portugal/ lá 

come-se no dia da Páscoa/ na/ ahm// na sexta-feira né? 

  

159 M É. 

 

160 P1 Que é o bacalhau. 

 

161 M Porque na sexta-feira da Paixão não se come carne./ Então no Brasil é muito 

comum comer bacalhau/ porque lá no Brasil não tem tanto bacalhau como 

aqui/ bacalhau lá é muito caro também// porque como tem pouco/ é difícil de 

encontrar/ ele é caro.// Então as pessoas guardam/ economizam/ para ter um 

prato de bacalhau na sexta-feira da Paixão./ Como não se pode comer carne é 

muito comum pratos com bacalhau/ ou outro peixe. 

  

162 D Hum hum./ Eu pus também ali <indica o Power Point> ahm/ a Paixão/ pois 

é hábito também fazerem algumas dramatizações/ peças/ sobre este tema. 

 

163 P1 Ah./ Tem cidades que fazem festas muito grandes só disso/ um teatro com 

centenas de pessoas… 

 

164 D <Indicando a imagem do Power Point> Estão a ver ali aquele teatro em 

baixo do lado esquerdo?  

 

165 ALS Sim. 

 

166 P1 Então nas ruas fantasiam um grupo de soldados romanos eles colocam a cruz 

e tudo o mais./ E é interessante que eles enfeitam as ruas/ com areia 

colorida.// Então expõem as ruas como se fossem tapetes de areia colorida no 

chão/ ficam as ruas todas bonitas./ Então as pessoas vão passando durante o 

dia da Páscoa/ aquilo vai atrapalhando ali/ mas na manhã/ né?// de noite/ com 

todas as pessoas/ com os artistas/ com areia colorida fazem os sinos/ os 

desenhos e/ ahm/ escrevem coisas na rua/ e de manhã as pessoas passam 

naquela areia e misturam tudo. 

 

167 D E eu pus também uma praia <indica o Power Point> porque uma grande 

parte dos portugueses vai para o Brasil na Páscoa. 

 

168 T <Risos> 
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169 M No Brasil nós não temos/ ahm/ essas férias longas que vocês têm na Páscoa. 

É só a quinta/ sexta e sábado/ e a gente acaba com o Domingo de Páscoa./ 

São só quatro dias. 

  

170 LG Aqui é muito melhor. 

 

171 T <Risos> 

 

172 ED O que é aquilo ali? <apontando para a imagem de uma sobremesa no Power 

Point> 

 

173 D Aquilo ali em cima/ deixe-me só ir ver… 

 

174 P1 É rapadura. 

 

175 D Rapadura?/ Eu vi e acho que era/ paçoca? 

  

176 P1 Paçoca. 

 

177 I Mham. 

 

178 ED Ele sabe o que é/ paçoca.// Ele vai explicar o que é paçoca/ porque ele disse 

mham…/ É porque quê? 

 

179 ALS Gosta. 

 

180 ED Gosta. 

 

181 D Estão a ver a imagem ali em cima? 

 

182 I É um doce de amendoim que há./ Come-se assim simples e tudo/ É muito 

doce e muito bom./ Come-se na Páscoa. 

 

183 ED Nós aqui comemos amêndoas na Páscoa e eles lá comem paçoca./ Se calhar é 

porque lá há muito amendoim/ nós aqui temos muitas amendoeiras em 

Portugal. 

 

184 P1 Lá não tem./ Lá tem muito amendoim. 

 

185 ED Pois./ Então cada país utiliza aquilo que tem. 

 

186 LE É uma coisa diferente. 

 

187 D Pois./ Então vamos ver algumas palavras…/ Não sei se querem dizer mais 

alguma coisa sobre a Páscoa e as tradições no Brasil? 

 

188 P1/M Não. 

 

189 D Não?/ Então a Páscoa no Brasil…/ Vocês conseguiram perceber o que 

disseram o pai e a mãe da LG não? 

 

190 ALS Sim. 
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191 D Conseguiram perceber bem? 

 

192 ALS Sim. 

 

193 D Isto porque o português do Brasil e o português europeu são+ 

 

194 LG A mesma língua. 

 

195 D Sim ambas são português./ E o que é que é diferente?/ Vocês conseguiram 

perceber quando eles estiveram a contar a história…/ O que é que é 

diferente? 

 

196 LE É/ é/ é… 

 

197 D Eu vou pedir à mãe da LG para ler as palavras que ali estão à volta e vocês 

vão estar atentos para ver o que é que é diferente. 

 

198 M <Lê as palavras que estão no Power Point> Ovo de chocolate/ cesto/ 

coelho// Feliz Páscoa. 

 

199 PL Coelho. 

 

200 ED Mas o que é que é diferente? 

 

201 ALS Coelho. 

 

202 ED As palavras não eram iguais? 

 

203 ALS Eram. 

 

204 D São as mesmas. 

 

205 ED Então o que é que é diferente? 

 

206 LG Os sons. 

 

207 D Boa LG. 

 

208 ED O som/ a pronúncia. 

 

209 D Vocês já viram tão giro que é dizer chocolate em português do Brasil? 

 

210 LE Chocola+/ Ai não. 

 

211 T <Risos>  

 

212 ED <Com pronúncia do português do Brasil> Chocolate. 

 

213 ALS <Repetem a palavra> Chocolate. 

 

214 D É muito engraçado não é?/ A forma como dizem as palavras é diferente./Mas 

também há palavras que são diferentes./ Vocês ouviram como é que se dizia 

Pai Natal em português do Brasil? 
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215 PL Pai Natau. 

 

216 E1 Não é Pai Natau. 

 

217 LG Papai Noel. 

 

218 ED Parece que estão a cantar não é? 

 

219 ALS <Risos. Algumas crianças repetem as palavras Papai Noel e chocolate> 

 

220 D Mas é a mesma língua./ E há formas diferentes de falar português em vários 

sítios do mundo./ Vocês sabem onde é que se fala o português? 

 

221 PL Em Portugal. 

 

222 D Em Portugal. Só? 

 

223 ALS Brasil. 

 

224 D No Brasil./ E mais? 

 

225 RO Índia. 

 

226 D Na Índia de facto havia muitas zonas onde se falava o português. 

 

227 ED Em Macau. 

 

228 PL Na Madeira. 

 

229 D A Madeira é Portugal. 

 

230 ED A Madeira e os Açores é Portugal./ O nosso Portugal é Portugal Continental 

e o outro é as ilhas./ Mas quando forem à Madeira nunca digam que são de 

Portugal./ As pessoas ficam muito chateadas./ Ficam ficam/ a sério./ Porque 

eles também são portugueses/ só que vivem nas ilhas./ Nós somos 

portugueses do continente.// E os Açores a mesma coisa.  

 

231 RU A Guiné. 

 

232 ED A Guiné já é diferente./ Já é outro país. 

 

233 RU Eu tenho um <IND> que é na Guiné. 

 

234 D Eu pus ali um mapa para vocês verem que há muitos sítios onde se fala 

português./ Alguém estava a dizer na Guiné. 

 

235 RU Sim. 

 

236 D Na Guiné-Bissau também se fala português./ E outro país em África onde se 

fala português.// Ango+ 

 

237 ALS Angola. 

 

238 D Angola/ Guiné-Bissau/ Moçambique// São Tomé e Príncipe.// Já viram tantos 
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países em África onde se fala o português? 

 

239 RU Cabo Verde. 

 

240 D Cabo Verde./ Muito bem. 

 

241 ED Boa. 

 

242 D E ainda Timor-Leste./ São muitos sítios onde se fala o português.// Então 

vamos continuar a ver as tradições da Páscoa e vamos ver o que se faz na 

Venezuela./ Hoje não está cá o JO…// <Indicando o Power Point> Vocês 

estão a ver ali onde fica a Venezuela? 

 

243 ALS Sim. 

 

244 D Fica ao pé do Brasil não é?// Então vamos ver o que é que se faz na 

Venezuela na Páscoa.// Estão a ver ali em baixo? <Apontando para a 

imagem do powe Point>/ Também costumam queimar o Judas./ Portanto é 

uma tradição da América Latina queimar o Judas./ Quem é que era o Judas?  

 

245 FR Foi o que matou Jesus. 

 

246 D Matou não/ traiu. 

 

247 ED Mas ele tem um bocadinho de razão. Se o Judas não tivesse traído Jesus/ os 

maus não sabiam onde é que ele estava para depois o matarem. 

 

248 FR Porque a minha avó disse/ porque ela tem lá um placard em casa e disse-me. 

 

249 ED O Judas foi contar aos maus onde é que Jesus estava./ Depois eles foram 

buscá-lo./ Então se o Judas não tivesse traído Jesus/e eles não sabiam onde é 

que ele estava e ele não tinha morrido. 

 

250 D Por isso é que o Judas simboliza todas as coisas más. 

 

251 FR A minha avó contou-me a história// o Jesus estava cheio de sangue. 

 

252 ED Pois estava. Os meninos já viram a história. 

 

253 NU Pois foi. 

 

254 D Então na Venezuela também queimam o Judas na Páscoa/ mas fazem outras 

coisas./ E comem coisas muito boas./ Olhem ali em cima <aponta para o 

Power Point> Estão a ver em cima? 

 

255 ALS Sim. 

 

256 D São cabellos de angél. 

 

257 ED Do lado esquerdo? 

 

258 D Sim. 

 

259 ED Parecem fios de ovos mas são castanhos. 
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260 D É que cabellos de angél traduzido é cabelos de anjo. 

 

261 ED Ah. 

 

262 D Depois no meio é dulce de lechoza/ e é com papaia.// Eles utilizam muitos 

frutos e frutos secos durante a Páscoa. 

 

263 CM Papaia. 

 

264 D Com papaia. 

 

265 CM Papaia papaia. 

 

266 LE É muito bom. 

 

267 D E eles também costumam comer/ aliás beber…/ vocês estão a ver ali? 

 

268 ALS Cerveja. 

 

269 D Não é cerveja./ Chama-se guarapita. 

 

270 RU Guarapita? Parece com francês. 

 

271 D E leva açúcar de cana…// Estão a ver ali? 

 

272 ALS Laranja. 

 

273 D Laranja/ açúcar de cana.// E também põem um bocadinho de uma bebida 

alcoólica que pode ser vodka ou rum./ Por isso é só para pessoas mais velhas. 

 

274 ED Para adultos. 

 

275 D É. Para adultos.// Aqui em baixo/ estão a ver do lado direito?/ É maçapão./ 

Vocês já comeram maçapão? 

 

276 ALS Não. 

 

277 NU Já 'tivemos ali todos a comer/ e era maçapão. 

 

278 E1 Ah? 

 

279 NU Nos meus anos. 

 

280 ED Os bolos dos meninos/ às vezes não têm uma cobertura branca com que 

fazem os desenhos? 

  

281 RU Ah. Já sei. 

 

282 ED Isso é o maçapão. 

 

283 NU Nos meus anos eu pus/ eu pus o… 

 

284 ED Puseste?/ Como é que foi o teu bolo?  
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285 NU Pedi à minha avó para fazer um bolo de porcos e a minha avó pediu ao 

pasteleiro para fazer… 

 

286 ED Um bolo de porcos? 

 

287 ALS <Risos> 

 

288 NU Sim. E o pasteleiro fez os leitões e a porca. 

 

289 ED Ah./ E ele fez isso em maçapão. Foi isso? 

 

290 NU A porca não era. 

 

291 ED A porca era de quê? De louça? 

 

292 NU Era/ era/ ahm/ era de chocolate. 

  

293 ED Era de chocolate. Então era tudo para comer. 

 

294 NU E chocolate branco./ E os leitões é que eram de maçapão.// E eu comi os 

leitões./ Eu e a minha irmã… 

 

295 T <Risos> 

 

296 D E vocês estão a ver ali uma flor? <Indica o Power Point> 

 

297 PL Rosa. 

 

298 D Não é uma rosa. Olhem bem. 

 

299 RU Roxa. 

 

300 D É uma flor roxa. 

 

301 LE Lilás lilás. 

 

302 D Sabem como é que se chama? 

 

303 PL Violeta. 

 

304 D Orquídea. 

 

305 ED Por acaso não parece muito. 

 

306 D Não parece muito mas de facto é uma orquídea./ Porque na Venezuela eles 

costumam enfeitar as ruas e as igrejas/ principalmente/ com orquídeas./ E as 

orquídeas são uma flor muito cara./ Mesmo muito cara.  

 

307 LE E muito bonitas. 

 

308 D Então na Venezuela que língua é que se fala que eu já me esqueci? 

 

309 LE Espanhol. 
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310 D Então vamos ver como é que se diz ovo e como é que se diz coelho em 

espanhol. 

 

311 ED Quem é que quer ler ali? <Indica as palavras que estão escritas no Power 

Point> 

 

312 LE Espanholito. 

 

313 ALS Hu//e// huevo. 

 

314 D Huevo. Muito bem./ De chocolate. 

 

315 ED Chocolate é igual./ Mas huevo+ 

 

316 ALS É diferente. 

 

317 LE Huevo. 

 

318 D E coelho? 

 

319 ED <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Conejo.  

 

320 D <Lendo a palavra em espanhol> Conejo. 

 

321 ED Conejo. 

 

322 D Quem é que consegue dizer. 

 

323 ALS Co/ne/jo. Conejo. 

 

324 LE Mas tem um jota. 

 

325 D É verdade. Tem um jota. Só que em espanhol o jota lê-se [x]./ Conejo. 

 

326 LE Conejo. 

 

327 D Muito bem.// Então vamos ver o que é que acontece na Inglaterra./ E vamos 

perguntar ao pai da AM o que é que acontece na Inglaterra na Páscoa./ Como 

é que celebram a Páscoa? 

 

328 ED Olhem a Inglaterra ali. <Aponta para o mapa no Power Point> Estão a ver? 

 

329 D Então vamos ouvir o pai da AM. 

 

330 P2 Ok./ O que é que nós temos aqui?/ Por exemplo na Inglaterra o que é que nós 

temos?// Temos no lado esquerdo <indica a imagem no Power Point> 

bolinhos que chamam-se hot cross buns. 

 

331 AM Hot cross buns. 

 

332 P2 Que são típicos de Inglaterra./ Então são redondos/ são docinhos/ e têm essa 

cruz em cima/ e leva por dentro/ ahm/ às vezes as pessoas põe lá especiarias/ 

tipo canela./ É muito tradicional comer isto na época/ na altura da Páscoa.// 



193 

 

Vamos lá ver o que é que nós temos mais…//Essa imagem do meio do lado 

de cima não estou a conhecer… 

 

333 D São panquecas. 

 

334 P2 Ah pois. São panquecas.// Isto é Shrove Tuesday que é / a terça-feira / ahm… 

 

336 D Nós aqui não temos um nome específico para a terça-feira. 

 

336 P2 Pois pois./ Shrove Tuesday nós fazemos panquecas.// E lá também/ pronto/ 

ahm/ no meio há uns pessoas a dançar./ Nós podemos ver.// Isto é/ ahm/ é 

típico/ ahm// na Páscoa/ mas também em toda esta época/ quer dizer/ na 

Primavera// então nós fazemos isto na Páscoa e também em/ ahm/ em Maio./ 

São algumas pessoas que estão a dançar e também a cantar/ têm/ ahm/ ahm// 

lenços/ estão a dançar com lenços e às vezes têm paus de madeira que fazem 

tac-tac-tac… 

 

337 D São os Morris dancers. 

 

338 P2 Sim. Morris dancers./ É um tradição muito antiga/ ahm/ que nós fazemos 

isso/ e também podemos ver lá em baixo/ nós temos esse/ ahm/ as flores/ de 

enfeitar… 

 

339 D Daffodils. 

 

340 P2 Sim. Daffodils. 

 

341 D São os narcisos. 

 

342 P2 Narcisos./ E do lado direito temos/ nós temos uma menina com um chapéu 

bonito/ que chama-se em inglês Easter bonnet./ E dentro desta tradição/ no 

ano passado/ quando estivemos em Inglaterra/ a minha filha mais velha 

construiu um na escola/ ok?/ Então a tradição de fazer isso é enfeitar o 

chapéu com coisas bonitas/ flores/ e tem lá parece um coelhinho/ uns 

pintainhos de/ de/ de Páscoa. 

 

342 D E costuma até fazer-se concursos com o Easter bonnet/ para ver qual deles é 

o mais bonito. 

 

344 P2 Sim. 

 

345 D Em vez de fazerem os típicos concursos de Carnaval para ver qual é o fato 

mais bonito/ costumam fazer para ver qual é o chapeuzinho mais bonito. 

 

346 P2 Outra tradição que tem um bocado a ver com essa/ esse chapéu/ na Páscoa 

costumava-se comprar/ vestir roupa nova./ Hoje já não faz muito sentido/ 

todos nós felizmente temos/ capacidades de comprar roupa suficiente para 

nós/ mas antigamente comprar roupa/ era uma coisa que as pessoas só fazia 

de vez em quando/ e era tradição comprar roupa nova na Páscoa./ Isto um 

bocado no sentido de renovar/ de/ de renascimento/ de ser coisas novas na 

Páscoa./ E as pessoas diziam coisas tipo se a pessoa não comprar esta roupa 

nova na Páscoa/ que os cães iam cuspir/ e que os pássaros iam deitar cocó em 

cima… 
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347 T <Risos> 

 

348 P2 Se a pessoa não vestia roupa nova na Páscoa. 

 

349 D Por cá também/ as pessoas… 

 

350 ED <INT> Eu no Domingo de Páscoa… 

 

351 D Pois no Domingo de Páscoa as meninas estreavam o vestido de Primavera. 

 

352 ED Tudo a ir às compras durante as férias. Tudo./ Se não vêm os passarinho e 

olha… 

 

353 ALS <Risos> 

 

354 D Então vamos ver o que é que acontece…/ Não sei se o pai da AM quer dizer 

mais alguma coisa… 

 

355 P2 Não não. 

 

356 D Então vamos ver aqui as palavras da Páscoa. 

 

357 ED Essas é que vai ser mais difícil de ler. 

 

358 D Essas são fáceis. Ainda vêm em alemão. 

 

359 LE <Começa a ler as palavras como se fossem portuguesas> Bu-bu-ni. 

 

370 ED Será que é assim que se lê? 

 

371 D Bunny. 

 

372 LE O coelho é bunny. 

 

373 D Muito bem. 

 

374 ALS Bunny bunny bunny. 

 

375 D É o coelhinho da Páscoa. Easter bunny. 

 

376 PL Easter bunny. 

 

377 D E mais. 

 

378 ED E galinha como é que se lê? 

 

379 E1 AM como é que se diz galinha em inglês? 

 

380 ED Como é querida?/ Ela sabe? 

 

381 P2 Deve saber. 

 

382 AM Chicken. 
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383 D Muito bem. Chicken. 

 

384 NU Chicken. 

 

385 ED Muito bem. 

 

386 D Vocês não viram um filme que era a Chicken Little? 

 

387 ALS Sim. 

 

388 ED Pois. Então foi disso. 

 

389 D E ovo como é que será?/ Estão a ver ali do lado esquerdo? <Indica a palavra 

escrita no Power Point> 

 

390 ED É parecida com a nossa ou é muito diferente?/ Tem três letras. 

 

391 D Três letras. 

 

392 ED Ovo também tem. 

 

392 PL Tem duas letras iguais. 

 

394 D Boa. Tem duas letras iguais. 

 

395 ED E ovo também tem duas letras iguais. 

 

396 LG Egg. 

 

397 ED Muito bem. 

 

398 D E como é que se diz Feliz Páscoa?/ Vamos perguntar ao pai da AM como é 

que se lê?  

 

399 P2 Ok./ Em inglês dizemos Happy Easter. 

 

400 AM Happy Easter. 

 

401 D Olha a AM a dizer logo. 

 

402 ED Happy Easter. Feliz Páscoa em inglês./ É muito diferente não é?/ As letras 

vocês conhecem mas a posição na palavra é que é muito+ 

 

403 LG Diferente. 

 

404 P2 A palavra Easter é muito parecida com a palavra em português? 

 

405 ALS Não. 

 

406 P2 A palavra Páscoa e a palavra Easter são muito diferentes./ E isto é uma coisa 

que ninguém sabe exatamente de onde veio esta palavra Easter./ Porque 

todos os outros línguas europeus/ todos são mais ou menos parecidos com a 

palavra Páscoa./ São mais ou menos/ pronto/ têm a mesma raiz./ Mas Easter 

é uma palavra completamente diferente./ E não sabemos exatamente donde 
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veio/ donde é que veio esta palavra Easter./ Algumas pessoas dizem que 

teve/ que havia uma deusa que chamava-se Iostra… 

 

407 ED Ah./ Ouçam o pai da AM está a contar uma história. 

 

408 P2 Então havia uma deusa que chamava-se Iostra/ que era/ ahm/ era popular 

com os anglo-saxónicos/ lá há muitos anos./ E também o mês de Abril 

também/ também foi chamado/ ahm// com o mesma palavra Iostra/ e diziam 

que veio dessa palavra./ Outras pessoas dizem que vem da palavra East./ 

Alguém sabe em inglês o que é que quer dizer a palavra East? 

  

409 AM West East. 

 

410 P2 West East North South. 

 

411 ED São os pontos car+ 

 

412 LG Cardeais. 

 

413 D Norte Sul Este e+ 

 

414 LE Oeste. 

 

415 P2 E o Este é onde o sol nasce./ Então como nós estivemos a falar/ esta história 

da Páscoa é de renascimento/ e a palavra East tem este sentido/ do/ do ponto 

cardeal do nascimento do sol./ Se calhar é daí que vem a palavra Easter. 

 

416 D Muito bem. Então já ficámos a aprender um bocadinho mais sobre a Páscoa 

na Inglaterra. 

 

417 ALS Sim. 

 

418 D Então hoje vamos ver também o que é que acontece na Alemanha. 

 

419 ED Não está cá a mãe da LA. Ela não veio./ Ela tinha dito que para o que 

precisassem…/ Ela não veio hoje…. 

 

420 D Então vamos ver onde é que fica a Alemanha. <Indica no Power Point> 

Onde é que fica a Alemanha?/ Em que continente? 

 

421 ED Olhem ali com a rodinha preta a Alemanha. 

 

422 ALS <SIL> 

 

423 D Fica na Eu+ 

 

424 PL Europa. 

 

425 E1 Boa. 

 

426 D Fica na Europa./ E Portugal? Também fica na Europa? 

 

427 ALS Sim. 
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428 D Portugal fica na Europa./ A Inglaterra fica na Europa e a Alemanha também./ 

Então vamos ver o que é que acontece na Alemanha.// Ui/ Estão a ver ali um 

incêndio? <Indica a imagem do Power Point> 

 

429 ALS Sim. 

 

430 D O que é que estarão a queimar? 

 

431 LE Estão a queimar a lenha. 

 

432 D Não é bem lenha. Sabem o que é?/ São árvores de Natal. 

 

433 LE Ah. 

 

434 D Durante o Natal eles têm as árvores decoradas e depois na Páscoa vão 

queimá-las./ Também significa renascer./ Deixam para trás as árvores do 

Inverno e depois na Páscoa vão queimá-las e saltam por cima das fogueiras./ 

Como acontece aqui nos Santos Populares. 

 

435 LE Sim. Eles saltam para dentro das fogueiras. 

 

436 D Para dentro não. 

 

437 LE Ai. Para cima. 

 

328 D Não. <Risos> Saltam por cima das fogueiras. 

 

439 NU <Apontando para a imagem do Power Point> É bacalhau?  

 

440 ED O NU estava a dizer que aquilo era bacalhau. Será bacalhau? 

 

441 D Isto é um peixe./ Porque eles também costumam comer muito peixe/ como 

estava a dizer há pouco a mãe da LG.  

 

442 NU É a mesma coisa. 

 

443 LE O peixe faz bem. 

 

444 D Então durante esta altura antes da Páscoa/ que se chama quaresma/ as 

pessoas costumam comer peixe./ E estão a ver em baixo? <Indica a imagem 

do Power Point>  

 

445 LE São ovinhos. 

 

446 D A tradição de dar ovinhos de chocolate vem da Alemanha./ Foi na Alemanha 

que as pessoas começaram a dar ovinhos de chocolate/ mesmo as pessoas 

maiores/ davam ovinhos de chocolate umas às outras e punham mensagens lá 

dentro/ a desejar Feliz Páscoa por exemplo./ E depois também costumam 

esconder os ovinhos no quintal./ E no Domingo de Páscoa as crianças vão 

com um cestinho à procura dos ovinhos no quintal? 

 

447 ED <Apontando para a imagem do Power Point> E lá em cima no meio? 

 

448 D Lá em cima no meio./ Estão a ver?/ Aquilo é em forma de quê? 
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449 LE Ovelha. 

 

450 D Parece uma ovelha. 

 

451 ED Um carneiro. 

 

452 D Um carneiro./ É o que se costuma comer na Páscoa./ Vocês na Páscoa não 

costumam comer carne? 

 

453 ED Comer cabrito. 

 

454 D É isso./ Cabrito./ Só que ali o cabrito é doce./ É um bolo em forma de 

cabrito. 

 

455 ED Parece que tem coco. 

 

456 D Exatamente./ Chama-se Osterlamm./ Oster que é Páscoa e Lamm que é o 

cordeiro./ Osterlamm.// Vamos ver outras palavras./ Boa Páscoa na 

Alemanha diz-se Fröhlich Ostern.// Quem é que consegue dizer Fröhlich+ 

 

457 ALS Fröhlich. 

 

458 D Ostern. 

 

459 ALS Ostern. 

 

460 LE Fröhlich Ostern. 

 

461 D Muito bem./ Fröhlich Ostern.// E agora uma palavra muito pequenina./ 

Sabem como é que se diz ovo em alemão?/ Vejam aqui do lado esquerdo 

<Indica a palavra Ei no Power Point>  

 

462 ALS <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Ei. 

 

463 ED <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Ei. 

 

464 D Assim é como lemos em português./ Mas em alemão é diferente./ 

Pronuncia-se Ei. 

 

465 LE Ai que me aleijei. 

 

466 ED O <e> vale /a/. 

 

467 D Aqui sim. 

 

468 ED É fácil de dizer. 

 

469 ALS Ai ai ai ai ai. 

 

470 D E agora vamos ver como é que se diz coelhinho da Páscoa. 

 

471 LE Os-ter… 
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472 D Osterhase. 

 

473 ALS Osterhase. 

 

474 D Então como já estão muito cansados/ vamos fazer um jogo com umas coisas 

que tenho ali com chocolate… 

 

475 ALS Ovinhos. 

 

476 D São ovinhos de chocolate./ Então eu vou dar um saquinho a estes meninos 

deste lado/ e eles vão esconder/ lá fora/ os ovinhos./ Está bem?// E depois os 

outros meninos vão tentar+ 

   

477 ALS Encontrar. 

 

478 D Encontrar os ovinhos./ Depois dividimos os ovinhos que encontrarem por 

todos os meninos. 

 

479 ED Vamos então devagarinho./ Vamos primeiro lanchar e depois esconder os 

ovinhos. (…) 
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Anexo 29.5. Transcrição da sessão «Que forma estranha 

de escrever!»  
 

Sessão 5 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 17 de abril de 2009 

[01:46:52]. 

 

001 ED Olha// não dizem nada quando chegam? 

 

002  ALS BOM DIA…. 

 

003  ALS Boa tarde. 

 

004  D Boa tarde/ parece que não almoçaram hoje. (…) 

Então nós vamos começando aqui// vocês agora estiveram algum tempo sem 

vir ao jardim/ não foi?/ O que é que fizeram?// Estiveram em férias/ não foi? 

 

005  ALS Sim. 

 

006  ED Férias de quê? 

 

007  RU Da Páscoa. 

 

008  D Nas férias da Páscoa./ E o que é que vocês fizeram? 

 

009  ED <Dirigindo-se a um aluno que está a fazer sombras na parede através do 

projetor> O PL fez sombras/ teatro de sombras/ não foi PL? 

 

010  D PL/ diz-me lá// o que é que fizeste na Páscoa?// Já foi há tanto tempo/ não 

foi? 

 

011  ED Estragou um bocadito mais os dentes/ não foi PL? 

 

012  D Foi/ com muitas guloseimas…// E houve alguém que tivesse ido a outro país 

nas férias da Páscoa? 

 

013  RU Sim/ fui a Espanha. 

 

014  ED Foste a Espanha nas férias da Páscoa?/ Não me tinhas dito. 

 

015  RU Fui para <IND>. 

 

016  ED Para onde?// Ah/ foi quando foste para a terra do teu avô// no Douro/ não é?/ 

para a quinta. 

 

017  RU Sim. 

 

018  D E já alguém foi a um país chamado Grécia? 

 

019  CA O meu pai já foi. 
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020  D O teu pai já foi à Grécia?/ E tu sabes onde é que fica a Grécia?/ Não?// Então 

eu vou-vos ali mostrar/ para vocês olharem para ali… 

 

021  LG <INT> A Grécia / tem muitas coisas antigas. 

 

022  D É verdade/ na Grécia há muitas coisas antigas// Então nós vamos ver aqui 

algumas imagens. <Projecta o diapositivo inicial com a apresentação da 

Grécia que contém imagens com monumentos e paisagens gregas> 

 

023  ED Uau. 

 

024  D Que giro/ não é?// O que é que têm ali?// Umas casas/ não é?// De que cor é 

que são as casas? 

 

025  ALS Brancas e azuis. 

 

026  D São brancas e azuis. 

 

027  LE Que bonito. 

 

028  LG <IND> 

 

029  D Deixem falar a LG. 

 

030  LG Eu vi num programa que na Grécia/ tem/ ahm/ um amuleto de Afrodite.  

 

031  D Afrodite/ que era uma deusa grega. 

 

032  PL E tem aqui uns bonecos. 

 

033 D Sim/ diz lá PL. 

 

034 ED <INT> O que é que está ali escrito/ naquelas letras? <Aponta para o título do 

diapositivo «Grécia: Que forma estranha de escrever»> 

 

035 LE Grécia/ cu/ cá/ que/ fa… 

 

036 ED Que forma… 

 

037 LE Esta/ estra// estra//  

 

038 LG Estranha. 

 

039 ED Estranha+ 

 

040 LE De / is…/  

 

041 LG De escrever. 

 

042 ED De escrever/ muito bem/ que forma estranha de escrever/ que bem que vocês 

leem. 

 

043 D Será que na Grécia escrevem de outra forma?// Já vamos ver…/ Primeiro 
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vamos ver onde é que fica a Grécia// Estão a ver aqui o mundo… <Projeta 

na parede o mapa da Grécia> 

 

044 PL Tá ali uma bolinha. 

 

045 D Pois está// está ali uma bolinha// vamos ver assim mais de perto…// temos 

aqui a Europa/ não é?// Estão a ver ali a Grécia em baixo? 

 

046 LA Tou// fica ali naquela bolinha. 

 

047 ED Está assinalada com um círculo. 

 

048 D E onde é que fica Portugal?/ No outro círculo/ não é?// CA/ consegues ver 

onde fica Portugal?// Se calhar é melhor passarem para aqui para este lado// 

então// Portugal e a Grécia ficam no mesmo continente// que é o continente 

europeu// e já viram aqui a Grécia com tantas ilhas? 

 

049 ALS Chiii… 

 

050 D Tem muitas// muitas ilhas. <Dirigindo-se a uma criança que colocou o dedo 

no ar> Sim CA. 

 

051 CA Eu já fui aos Açores. 

 

052 D Foste aos Açores que também tem muitas ilhas// é um arquipélago// mas na 

Grécia ainda há mais ilhas do que nos Açores// são cerca de 1400 ilhas. 

 

053 ALS Ah… 

 

054 D Olhem aqui imagens da Grécia. <Mostra o diapositivo com paisagens e 

monumentos gregos> 

 

055 LA Olha o rio…. 

 

056 RU Eu já fui à Grécia com o meu pai. 

 

057 PL Mas foste de carro/ de comboio… 

 

058 RU Não// de avião. 

 

059 CA Eu também fui de avião. 

 

060 D Pois/ quando é assim um sítio muito longe/ nós vamos de avião que é para 

chegarmos mais depressa. 

 

061 LA A CA podia ir de barco ou de avião. 

 

062 ED Sim/ porque foi para uma ilha// porque é que ela foi de avião? 

 

063 RU Porque os Açores são muito longe. 

 

064 ED É por ser muito longe? 

 

065 LA Não/ tem muito mar. 
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066 ED Ela foi para uma ilha que tem água a toda a volta. 

 

067 LA E não pode ir de carro/ porque o carro ia ao fundo. 

 

068 NU E de helicóptero. 

 

069 ED Sim/ também podia ir de helicóptero. 

 

070 D Então já viram ali/ como estava a dizer a LG/ é um sítio que tem muita 

história…/ tem monumentos// já viram ali em baixo? 

 

071 LG Também muita história e tem um museu com/ ahm// com muitas estátuas 

antigas. 

 

072 D Uhm uhm// porque a Grécia tem muitos milhões de anos de história //e de 

arte. 

 

073 LG Eles também sabem muito dos deuses e querem aprender mais. 

 

074 D Uhm uhm/ de deuses antigos. 

 

075 ED As coisas que a LG sabe. 

 

076 D E ali em cima?/ o que é que será? <Apontando para a bandeira da Grécia> 

 

077 PL É a bandeira da Grécia. 

 

078 D Muito bem PL/ já viram?/ É azul e branca. 

 

079 LE É tudo azul. 

 

080 D É porque a Grécia tem muito mar/ já viram ali o mar/ os barquinhos/ aquelas 

casinhas brancas/ é muito gira a Grécia…  

 

081 LG <INT> E também na Grécia/ o museu lá tem // tem/ três irmãs gémeas de lá 

que eram muito antigas. 

 

082 ED Eram três deusas que eram gémeas?/ Eu não sei essa história porque eu 

nunca fui à Grécia. 

 

083 LG E também lá na Grécia as casas são muito brancas/ porque/ ahm/ porque… 

 

084 LA <INT> Porque a neve também é branca. 

  

085 LG Não/ Lá não tem neve.  

 

086 D Porque é que são brancas? / Vamos lá ouvir a LG. 

 

087 LG Porque eles gostam muito de branco/ porque as estátuas dos deuses tinham 

todas branco// e eles querem mostrar que eles gostam muito dos deuses. 

 

088 D Ah/ eu também não sabia/ já descobrimos muitas coisas com a LG. 
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089 ED  Isso foi um documentário que tu viste na televisão? 

 

090 LG Sim. 

 

091 ED Estão a ver os programas bons que vocês podem ver na televisão. 

 

092 RU Sabes o que é que eu vi no fim de semana// o filme do Astérix e do Obélix 

nos Jogos Olímpicos. 

 

093 ED Ah pois/ o Astérix e o Obélix. 

 

094 D Nos Jogos Olímpicos. 

 

095 RU <IND> 

 

096 ED Porque os Jogos Olímpicos começaram na Grécia. 

 

097 LG Eles também gostam muito dos Jogos Olímpicos. 

 

098 D Pois/ porque começaram lá// então eu estive na Grécia por altura do Natal/ e 

quando eu lá estive encontrei uns livros muito giros/ uns livros para crianças/ 

e resolvi comprar. <Mostra os livros infantis escritos no alfabeto grego> 

Estão a ver aqui os livros? 

 

099 ALS Sim. 

 

100 D Só que eu depois cheguei a casa e tive um problema/ eu ia a abrir os livros e 

não consegui perceber nada.// Ora vê lá tu PL/ a ver se consegues perceber// 

abre lá o livro e vê lá se consegues perceber. 

 

101 ED Lê alguma palavra. 

 

102 PL Eu não sei ler. 

 

103 ED Mas alguém que saiba ler// a LG// a LE também lê muito bem// a LA 

também consegue ler algumas coisas… 

  

104 MA E eu também. 

 

105 D <Distribui os livros pelas crianças> Vão passando as folhas e digam-me lá/ 

conseguem ler alguma coisa. 

 

106 ED É uma história. 

 

107 D São histórias.// Vamos lá ver a LE a ver se consegue. 

 

108 LG iso… <tentando ler> 

 

109 ED A LG já começou. 

 

110 PL O <b> é muito esquisito// eu já descobri aqui o <b>. <Apontando para a 

letra beta em grego <β> 

 

111 D Será que é mesmo um <b>? 
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112 ED Parece um <b> com uma perninha. 

 

113 LE Deixa ver o <b>. 

 

114 LG Fujo. 

 

115 ED Como é que é LG? 

 

116 D O que é que isto quer dizer? 

 

117 LG Não sei/ aqui diz fujo. 

 

118 D Será que é isso? 

 

119 LG Agora não sabes. <Dirigindo-se para uma criança que procura o <b> 

esquisito que ela tinha referido> 

 

120 ED LE// não é preciso por a mão na cintura// de zangada. 

 

121 PL É este aqui// olha. 

 

122 D Então quem é que já conseguiu ler alguma coisa?  

 

123 LA Eu não consigo. 

 

124 D A LA não consegue. 

 

125 LE Pa….// pa… 

 

126 LE Olha está aqui um <y> ao contrário. <Apontando para a letra lambda <λ> 

 

127 ED É o que LE?// Um <y> ao contrário? 

 

128 D Mostra lá LE// pois é. 

 

129 ED Muito bem observado. 

 

130 D Então o que é que nós vamos fazer// vamos tentar olhar para os títulos das 

histórias e para as imagens/ a ver se conseguimos descobrir… 

 

131 LE <INT> o que é que o <h> faz? <Olhando para o título de um dos livros> 

 

132 ED Assim um <h> sozinho// ele não está encostado?// Nós temos alguma palavra 

com o <h> sozinho?  

 

133 ALS Não. 

 

134 D Vamos ver aqui os títulos das histórias// quem é que tem o livro do 

Pinóquio? 

 

135 LG Eu. 

 

136 D Ah / a LG tem um livro do Pinóquio/ então vamos ver como é que está ali 
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escrito Pinóquio no livro e como é que nós escrevemos Pinóquio. 

 

137 LE <p> <i> <n> <o>// ahm// 

 

138 D <Mostra um diapositivo com o nome «Pinóquio» escrito em grego 

(ΠΙΝÓΚΙΟ) e em português> Então em grego eles escrevem da mesma 

forma que nós? 

 

139 PL Não/ a primeira letra parece uma portinha. <Apontando para a letra pi <Π> 

 

140 D Pois é a primeira letra parece uma porta. 

 

141 LE <Pi>… 

 

142 D A primeira letra é esquisita/ parece uma porta. 

 

143 LG Tá aqui uma igual. <Apontando para a letra pi <Π> num dos outros livros> 

 

144 D E lê-se Pi-nó-qui-o como nós lemos. 

 

145 PL Olha// olha aqui. 

 

146 D O que é que ali está também estranho? 

 

147 LE É o <m>.  <Confundindo a letra <Π> com o nosso <m>  

 

148 ED Há ali uma letra que nós não costumamos escrever em português. 

 

149 PL É aquela primeira. 

 

150 ED Não// aquela não temos no nosso abecedário nem nunca vimos. 

 

151 LG O <k>. 

 

152 D O <k>/ pois é/ o <k> nós temos por exemplo em palavras como kiwi// mas 

nós não utilizamos o <k> no meio das palavras como aqui está/ pois não?  

 

153 LG Pois não. 

 

154 D Não/ então/ no abecedário grego/ no alfabeto grego eles utilizam o <k> e 

assim uma letra um bocadinho esquisita… 

   

155 PL É aquela. <Apontando para o Π> 

 

156 D Que é o pi// vamos ver aqui outra// então esta história era o Pinóquio// 

Vamos ver Os Três Porquinhos// quem é que tem Os Três Porquinhos?/ é a 

LA/ não é?// Então eu vou-vos ler como se diz em grego. <Lê o título em 

grego (TA TPÍA ГOYPOYNÁKIA: ta tria gourounakia) e algumas crianças 

tentam repetir> Olhem ali/ como é que eu li ali/ foi ta tria… 

 

157 LE O que é que quer dizer ta tria? 

 

158 D Os três/ ta tria// ta/ os// tria/ três// os três// 
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159 ALS Ta tria. 

 

160 D Mas olhem ali// que letra é que está ali naquele círculo. 

  

161 PL O <p>. 

 

162 D É um <p>// só que em grego/ vejam lá como se lê…// tria… 

 

163 PL É um <t>. 

 

164 D Será?// Olhem ali/ nós temos ali um <p>/ mas aquele <p> … 

 

165 IN <INT> Está ali um <l> ao contrário. <Apontando para a letra gama <Г> 

 

166 D Pois é IN. 

 

167 RU <INT> tá aqui um triângulo. <Apontando para a letra delta <Δ> num dos 

livros> 

 

168 D É uma forma de escrita diferente/ não é?// Então vamos ver o que é que está 

diferente aqui neste título/ está bem/ vamos olhar para os círculos? 

 

169 ALS Sim.  

 

170 D Então temos ali um <p> que se lê <r>/ e o que é que tínhamos mais que a IN 

estava a dizer/ tínhamos ali um <l> que se lê <g>. 

 

171 IN Sim/ é aquele. 

 

172 D E depois tínhamos ali outra coisa que nós não utilizamos muito/ o que é? 

 

173 PL Um <k>. 

 

174 D Um <k> já tínhamos visto. 

 

175 IN O <y>. 

 

176 D O <y>/ pois é/ muito bem. 

 

177 LE Este é um bocado esquisito/ tá aqui um <l>… 

 

178 PL Eu já encontrei bué de coisas estranhas/ fogo. 

 

179 LG Deixa ver/ deixa ver. 

 

180 PL Olha para este triângulo. É muito esquisito. 

 

181 D Pois é. 

 

182 PL E o <s>… 

 

183 D E agora O Capuchinho Vermelho/ quem é que tem O Capuchinho Vermelho? 

<Mostra o diapositivo com o título da história em grego (H 

KOKKINOΣKOYΦITΣA) e em português> 
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184 MA Eu/ eu. 

 

185 D MA. 

 

186 LG <INT> Olha/ tenho aqui um <m> ao contrário. <Indicando a letra grega 

sigma <Σ> 

 

187 D Pois é/ então o que é que nós podemos dizer do grego? 

 

188 ED Toma atenção PL. 

 

189 D PL/ o que é que nós podemos dizer da forma como escrevem os gregos? 

 

190 PL O <h> tá sozinho sem nenhuma letra 

 

191 D Pois é. 

 

192 ED Boa. 

 

193 LE É igual a este. 

 

194 D O <h>… 

  

195 RU <INT> E o <o> também tá sozinho sem nenhuma letra. 

 

196 ED E em português nós não podemos ter o <o> sozinho? 

  

197 ALS Sim. 

 

198 ED Quais são as letras que nós podemos ter sozinhas? 

 

199 LG <o>. 

 

200 LA <e>. 

 

201 ED <o>/ <e>/ muito bem. 

 

202 RU <IND> Às vezes tem uma letra. 

 

203 ALS O <a>. 

 

204 ED O <a>/ muito bem// o <a>/ o <e> e o <o>// o <h> não podemos ter sozinho/ 

pois não? 

 

205 ALS Não. 

 

206 LE Há aqui duas maneiras/ não/ de três maneiras// de <e>. <Levantando-se com 

o livro na mão e mostrando à educadora> 

 

207 D Sim/ este é um <e>// mas este só parece um <e>// olha está ali.  <Apontando 

para a letra grega sigma <Σ> do título O Capuchinho vermelho que está 

projetado> Já viram parece um <e>. 
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208 PL Pois/ mas também parece um <m>. 

 

209 D Pois/ parece um <e> ou um <m> ao contrário/ não é// mas é um <s>. 

 

210 ED Parece um <m> a dormir// olhem só. 

 

211 D Então eu vou-vos ler como é que se lê capuchinho vermelho em grego. <Lê o 

título da história O Capuchinho Vermelho (i kokinoskoifitsa) em grego> 

 

212 CA I kokinoskoifitsa? 

 

213 ALS <Risos> 

 

214 ED Que espectáculo/ diz lá outra vez. 

 

215 CA I kokinoskoiftsa. 

 

216 ED Mas ela é grega. 

 

217 D É uma forma muito diferente de+ 

 

218 ALS <Alguns alunos tentam repetir a expressão> 

 

219 D É uma forma diferente de+/ falar e também de+//de quê? 

  

220 ALS Escrever. 

 

221 D Então será que toda a gente escreve… 

 

222 RU <INT> Estão ali dois <o>. <Apontando para a letra omega <ω> presente 

num dos livros> 

 

223 PL Pois/ um ao lado do outro. 

 

224 LE Os chineses têm pontos não têm letras. 

 

225 D Têm o quê? 

 

226 LE Pontos. 

 

227 D Pontos? 

 

228 LE Sim sinais. 

 

229 D Ah / caracteres // e aqui são letras ou são caracteres? 

 

230 ALS Caracteres. 

 

231 D Vocês acham que são caracteres? 

 

232 ALS Não/ são letras.  

 

233 D São letras// então o que é que nós já descobrimos?// que os gregos escrevem 

de uma forma diferente e também utilizam+/ letras/ como nós/ mas é um 
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alfabeto diferente do nosso/ tem letras que são iguais/ letras que são 

diferentes/ letras que não existem/ então será que toda a gente escreve da 

mesma forma? 

 

234 ALS Não. 

 

235 D Não/ vocês sabem a história dos sistemas de escrita? 

 

236 ALS Não. 

 

237 D Querem ouvir a história dos sistemas de escrita?// Então vamos agora 

guardar os livros/ está bem?// (…) Posso pôr a história? <Coloca o Power 

Point com a história «Os sistemas de escrita»> Então vamos ver e ouvir a 

história dos sistemas de escrita/ ou seja das diferentes formas de+/ escrever. 

 

238 LE Mónica/ o que é que está ali a dizer? 

 

239 D Os sis-te-mas de es-cri-ta// então vamos ver e ouvir esta história// conseguem 

todos ouvir? 

 

240 ALS Sim. 

 

241 D Mas eu vou pôr um bocadinho mais alto/ eu trouxe aqui umas colunas… (…) 

 

242 ED <INT> Então o professor foi falar com quem? 

 

243 ALS Com o cientista. 

 

244 ED E o que é que ele tinha inventado?  

 

245 LE Uma máquina do tempo. 

 

246 D Então vamos voltar à história. <Coloca de novo a história desde o início, as 

crianças ouvem atentamente> (…) Então o que é o professor e os seus 

alunos compreenderam?/ que nem todos os povos escrevem+ 

 

247 PL Da mesma maneira. 

 

248 D E o que é que ele descobriu mais?// Então ele foi na máquina do tempo do 

senhor cientista e o que é que ele descobriu? 

 

249 LG Que os outros países escrevem de forma diferente. 

 

250 D Como por exemplo+ 

 

251 RU Em chinês 

 

252 D Em chinês/ muito bem/ como é que era a escrita chinesa? 

 

253 RU É assim/ eu sei/ o meu pai tem lá em casa um pau chinês. 

 

254 D A escrita chinesa é igual à nossa? 

 

255 ALS NÃO. 
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256 PL É/ ahm/ parece bonecos.  

 

257 D Parece bonecos porquê?/ utiliza+ 

 

258 LG Símbolos. 

 

259 FR Ali parece um osso. 

 

260 LG E aquele parece uma casa. 

 

261 D Pois/ parece uma casa/ parecem mais imagens do que letras. 

 

262 LG Parecem desenhos. 

 

263 RU Carimbos. 

 

264 D Sim/ parecem carimbos/ não é?// Então já vimos/ como é que escrevem os 

gregos?// É com símbolos? 

 

265 LG Não/ com letras.  

 

266 D Com um alfabeto// e como é que escrevem os chineses? 

 

267 RU Com símbolos. 

 

268 D E como é que nós escrevemos? 

 

269 ALS Com letras. 

 

270 D Com letras/ então nós utilizamos o alfabeto latino/e os gregos também 

utilizam um alfabeto/ mas é o alfabeto grego/ e os chineses utilizam um 

alfabeto?// não são letras/ pois não? 

  

271 LE São símbolos. 

 

272 D Então agora vamos tentar escrever em grego e em chinês. 

 

273 ALS Eu quero/ eu quero. 

 

274 PL Eu quero em grego. 

 

275 RU Eu quero em chinês. 

 

276 ED <Divide os alunos em dois grupos: os que querem realizar a atividade «Eu 

consigo escrever em grego e em mandarim!» e os que vão participar numa 

conferência na semana seguinte e têm que preparar a apresentação das 

atividades realizadas no cantinho das ciências> (…) 

 

277 D Então vamos ver aqui/ eu vou-vos dar estas folhinhas e é preciso lápis. 

<Entrega as folhas da atividade «Eu consigo escrever em grego e em 

mandarim!»> 

 

278 MA Eu vou buscar. 
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279 LE <Olhando para a folha> Eu não percebo nada. 

 

280 NU Isto parece um pato. <Apontando para um dos caracteres chineses> 

 

281 CM <Risos> Não é nada. 

 

282 PL Aqui diz a/ b/ c/ d/ e… 

 

283 D <Traz os lápis e entrega um a cada criança> Então vamos começar por 

escrever aqui o nome. 

 

284 LE Então é (…) <Soletra o nome dividindo-o em sílabas enquanto o vai 

escrevendo> 

 

285 MA Já está. 

 

286 LE Espera aí/ que eu já te ajudo/ a/ b/ c// escreves aqui um <c>. <Ajuda uma das 

crianças mais novas a escrever o nome> 

 

287 D Agora vamos à data. 

 

288 LE Espera aí/ como é que se escreve <z>? <Tentando escrever o seu nome 

todo> 

 

289 D O <z> é assim// começas aqui do lado esquerdo/ vens para aqui/ depois 

cruzas para baixo/ e depois é igual à parte de cima. <Desenha um <z> numa 

folha> 

 

290 LE Ah/ espera/ já sei fazer. 

 

291 MA Como é que se põe a data? 

 

292 D <Escreve a data num papel como já viu fazer as educadoras em outras 

ocasiões (17-04-2009) e as crianças copiam> Então é dezassete/ do quatro/ 

de dois mil e nove. 

 

293 MA É aqui em baixo? 

 

294 D Sim/ escreves aqui// NU/ vamos pôr aqui a data? 

 

295 LE <Lê o nome em voz alta e apercebe-se de que falta uma letra> Aqui não 

falta um <e>? 

 

296 D Sim. 

 

297 LE Agora fica assim todo torcido/ já não tenho espaço// hoje é 17? 

 

298 D Sim. 

 

299 LE Um/ sete// traço// quatro? 

 

300 D Uhm uhm. 
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301 LE Quatro// traço/ dois mil… 

 

302 D Dois mil e nove// já está toda a gente?// Então eu vou explicar o que é que 

temos que fazer// a primeira atividade// tenta escrever o teu nome no alfabeto 

grego. 

 

303 LE Como é que é? 

 

304 D Como é que é?// Então têm que descobrir aqui as letras do vosso nome aqui 

onde está o cinzento escuro/ e depois encontrar a letra do lado branco em 

grego// eu vou explicar com o meu nome// então por que letra começa o meu 

nome? 

 

305 ALS <m>. 

 

306 D Então eu vou procurar aqui o <m>. 

 

307 LE Ah/ já sei// e depois tens de encontrar o <m> em grego do outro lado. 

 

308 D Depois vou por o <o>. 

 

309 LE Tá aqui. 

 

310 D Temos aqui dois [O e Ω]// mas este não é /ɔ/ é /o// agora vamos procurar o 

<n> 

 

311 MA Tá ali. 

 

312 D O <n>// o <i> / e agora o <c>? 

 

313 PL É um <k>. 

 

314 D É um <k>// e o <a>// então o que é que é diferente em grego? 

 

315 PL É o <k>. 

 

316 D É o <k>/ não é?// É quase tudo igual menos o <k>// agora vamos ver como é 

que é nos vosso nomes/ está bem? 

 

317 ALS Sim. <As crianças realizam as atividades e a dinamizadora ou as crianças 

mais velhas auxiliam quando necessário.> (…) 

 

318 D <Regressando à sala após um breve intervalo, o grupo das crianças que 

estava a realizar as atividades prepara-se para jogar o jogo do Relógio dos 

Sons> Então eu tenho aqui… 

 

319 LE <INT> É um relógio. 

 

320 D Pois parece mesmo um relógio/ mas em vez de números eu vou pôr aqui 

quatro imagens/ e vocês têm de descobrir quais é que começam pela mesma 

sílaba// o que é que é uma sílaba?// Lembram-se da atividade dos ovos? 

 

321 LE Sim/ sim// eu fiz. 
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322 D Lembram-se por exemplo de ovo?/ Quantas sílabas tinha?// Como é que nós 

fazíamos? 

 

323 MA Batíamos as palmas/ assim// o-vo. <Bate as palmas enquanto divide a 

palavra em sílabas> 

 

324 D Então as sílabas são esses bocadinhos nos quais podemos dividir as palavras. 

 

325 CM <INT> São duas. 

 

326 D Sim/ ovo tem duas sílabas. 

  

327 LE Pintávamos dois/ pintávamos dois. 

  

328 D Pois era/ pintávamos dois ovos// então vamos ver aqui quais são os bonecos 

que começam pela mesma sílaba. <Cola os bonecos no relógio> Então 

vamos dizer os nomes deles.  

 

329 MA Mickey. 

 

330 LE Donald. 

 

331 D Minnie. 

 

332 CM E Pluto. 

 

333 D E agora vamos ver quais é que começam pela mesma sílaba. 

 

334 CM Mi. 

 

335 D Sim mi de Mickey e+ 

 

336 LE Esta. <Apontando para o boneco da Minnie> 

 

337 D Sim/ muito bem/ Mickey e Minnie começam pela mesma sílaba// mi// então 

vamos pôr os ponteiros do relógio no Mickey e na Minnie. 

 

338 NU E este é com este. <Apontando para Pluto e Donald> 

 

339 D Não/ Pluto começa por plu e Donald por do// não é a mesma sílaba/ pois 

não? 

 

340 NU Não. 

 

341 LE Ele podia-se chamar peludo em vez de Pluto. 

 

342 D <Risos> Pois era// agora vamos pôr estes quatro. <Coloca novos bonecos no 

relógio> 

 

343 LE Eu quero pôr estes. 

 

344 MA Eu quero pôr esta. 

 

345 D Está bem// então vamos dizer os nomes// Lisa/ Lilo/ Stitch e Homer. 
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346 LE São estes/ li/ li. 

 

347 D Boa / LE/ Lisa e Lilo começam pela mesma sílaba// li// então onde é que nós 

vamos pôr os ponteiros? 

 

348 MA Aqui. 

 

349 D Agora vamos pôr estes/ cada um põe o seu. 

 

350 NU Eu quero este. 

 

351 D Então vamos pôr aqui as imagens no relógio. 

 

352 LE Eu sei como é que este se chama/ chama-se Dumbo. 

 

353 D Então vamos ver como se chamam os outros/ temos o Robin… 

 

354 NU <INT> Este é o Batman. 

 

355 D Batman/ e Roger// Então Dumbo começa por dum// Robin/ qual é que é a 

primeira sílaba? 

 

356 NU Ro. 

 

357 D Batman começa por bat/ e Roger? 

 

358 NU Ro. 

 

359 PL São estes. 

 

360 D Muito bem/ Robin e Roger// colocamos os ponteiros assim/ não é?// Agora 

vamos fazer com estes bonecos. (…) 

 

361 LE É o Noddy/ vem aí o Noddy/ vem aí o Noddy, 

 

362 D Agora vamos ver aqueles que começam pelo mesmo bocadinho no início/ 

mas este é um bocadinho mais pequenino e já não se chama sílaba// chama-se 

fonema// então vamos ver aqui os nomes/ temos o+ 

 

363 LE <IND> O Nemo. 

 

364 CM O Ruca. 

 

365 NU Este o Alex do Madagáscar. 

 

366 D E o+ 

 

367 ALS O Noddy. 

 

368 D Muito bem// então agora já não queremos a mesma sílabas/ queremos 

aqueles que começam pelo mesmo som no início/ o fonema// por exemplo / 

Mónica e Matilde começam pelo mesmo som/ que é um [m] agora temos que 

ver nestes quais é que começam pelo mesmo som. 



216 

 

 

369 LE Já descobri qual é que é// é este e este//o Noddy e o Nemo. 

 

370 D Começam por+ 

 

371 LE [n] são os dois [n]. 

 

372 D Vamos ver aqui o próximo? <As crianças realizam atividades similares às 

descritas> (…) Então vamos arrumar aqui os bonecos e o relógio// eu vou 

deixar aqui também as folhas da escrita grega e chinesa para durante a 

semana os outros meninos poderem fazer/ está bem? 

 

373 ALS Sim. 

 

374 D Então até para a semana /gostaram da aula? 

 

375 ALS Sim. 
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Anexo 29.6. Transcrição da sessão «As línguas também 

desaparecem?!» (1) 
 

Sessão 6 (1) gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 24 de abril de 

2009 [01:54:20]. 

 

001 D Então/ vamos começar?/ Então da última vez vocês lembram-se do que é que 

fizemos? 

 

002  LG Da Grécia. 

 

003  D Pois foi/ lembram-se?/ A LG até sabia muitas coisas sobre a Grécia/ sobre os 

deuses/ as casas/ os monumentos.// E estivemos também a ver uns livros/ 

com histórias… 

 

004  ALS Sim. 

 

005  D Eram histórias que estavam escritas como? 

 

006  PL Com letras diferentes das nossas letras. 

 

007  D Muito bem. 

 

008  RU <INT> Algumas. 

 

009  D Pois/ algumas eram diferentes. 

 

010  LG <INT> uma era assim um <l> ao contrário. 

 

011  D E ainda havia outra que parecia um triângulo/ não era? 

 

012  LG Sim./ Eram muito diferentes das/ das nossas. 

 

013  D Já não te estás a lembrar muito bem RU?/ Aqueles livros d’ Os Três 

Porquinhos/ d’ O Capuchinho Vermelho… 

 

014  RU Ah. 

 

015  D Ah/ pois é./ E estivemos a ver os títulos das histórias que eram escritos de 

uma forma diferente/ não eram? 

 

016  PL Eram muito muito diferentes. 

 

017  D E depois/ eu estive com alguns dos meninos a fazer umas atividades// o que é 

que estivemos a fazer? 

 

018  MA Um relógio. 

 

019  D Ah/ tinha um relógio/ pois tinha.// Então eu vou-vos mostrar o que é que 

estivemos a fazer./ Mas vou pedir aos meninos que estiveram comigo para 
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me ajudarem. <Mostra a apresentação Power Point «Que forma estranha de 

escrever: os guardiões do conhecimento» com a revisão das atividades da 

sessão 5> Então o que é que nós fizemos primeiro?/ Escrevemos os nossos 

nomes em+ 

 

020  NU Em grego. 

 

021  D Pois foi./ Estivemos a escrever os nossos nomes em grego// E eram muito 

diferentes? 

 

022  ALS Alguns eram. 

 

023  D Olha vamos ver aqui./ Conseguem descobrir o meu nome? 

 

024  LG Sim está ali em cima. <Apontando para MONIKA> 

 

025  D É muito diferente?/ Vejam lá. 

 

026  ALS NÃO. 

 

027  PL Mas aquele é. <Apontando para NΥΝΩ> 

 

028  D Sim./ Este é muito esquisito./ Mas sabem qual é? 

 

029  PL É Nuno./ E a última é um <o>./ Mas é assim um símbolo esquisito. 

 

030  D E sabem qual é este? <Apontando para o nome ΛΕΩΝΩΡ> 

 

031  PL É Leonor. 

 

032  D E escreve-se igual? 

 

033 LA O <e> é igual. 

 

034 PL O <a> não tem o pauzinho. <Referindo à letra <Λ> 

 

035 D E este nome de quem é? <Apontando para ΜΑΤΙΛΔΕ> 

 

036 ALS Da Matilde. 

 

037 LA Aquele é um triângulo. 

 

038 D E que letra será? 

 

039 LA É um <d>. 

 

040 D Boa LA. 

 

041 PL E aquele da portinha é um <p>. <Apontando para o sobrenome <ΠΑΙΣ> 

 

042 D E que letra é aquela? <Indicando a letra <Λ> Vocês ainda não disseram. 

 

043 LA É um <l>. 
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044 D É um <l>/ estão a ver?/ Matilde/ E que outro nome é que também tem o <l>? 

 

045 PL É Leonor. 

 

046 D Muito bem PL. 

 

047 LA E o Nuno tem um <y>. 

 

048 NU É muito diferente. 

 

049 D E a Catarina? <Apontando para o nome ΚΑΤΑΡΙΝΑ> 

 

050 PL É catapina./ Que giro.// E tem um <h>. 

 

051 D Tem um <h>? 

 

052 PL Ah não. 

 

053 D Como é que se chama esta letra? 

 

054 ALS Kapa. 

 

055 D O que é que nós tínhamos dito do <k>?/ Que nós não usávamos muito em 

português.// Mas em grego utilizam muito o <k>./ O que é que é o <k> em 

grego? 

 

056 ALS É o <c>. 

 

057 PL Também tem ali outro <k>. 

 

058 D Pois tem./ É o do meu nome/ Mónica.// E já viram ali o nome da Catarina/ já 

viram como é que é o <r>? 

 

059 LG É um <r> de Rui. 

 

060 PL Mas está lá o <p> de Pedro.// Aquele não devia ser uma portinha? 

 

061 D Vejam bem./ Aqui é em que língua?/ É em+ 

 

062 ALS Grego. 

 

063 D Em grego a letra para o som [r] é um <p>. 

  

064 LG Assim parece catapina mas é catarina. 

 

065 D Pois é.// Então o que é que nós descobrimos sobre o grego? 

 

066 PL Tem algumas letras iguais. 

 

067 D Sim. 

 

068 PL Olha./ Sai da frente./ Esses dois <t> são iguais. 

 

069 D Pois são. 
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070 PL E os <a> também são iguais. 

 

071 D Sim/ os <a> também são iguais./ Mas há algumas que… 

 

072 PL <INT> E o <n> também/ e o <i> também. 

 

073 D Mas há algumas letras que são+ 

 

074 ALS Diferentes. 

 

075 D E nós só falámos sobre o grego?// Falámos sobre outra língua que também se 

escreve de uma forma diferente./ Ainda se lembram? 

 

076 PL É o chinês. 

 

077 D Boa PL. <Mostra o diapositivo com caracteres chineses e seus 

correspondentes em imagens> 

 

078 RU Aquele ali parece assim um senhor a correr. 

 

079 FR Aquele parece mais um escorrega. 

 

080 D Este caracter quer dizer pessoa/ parece uma pessoa a andar. 

 

081 PL E olha/ e aquela? 

 

082 D E esta/ o que e que vocês acham? <Apontando para o caracter de árvore> 

 

083 PL Não digas/ não digas./ Estes coisos assim e um pauzinho é uma cruz. 

 

084 CM <INT> É uma árvore. 

  

085 D É como se escreve árvore em chinês. 

 

086 FR Ali é o sol. 

 

087 D É o sol. 

 

088 PL Parece um <e> ao contrário. 

 

089 D  Mas é um símbolo./ Como é que se escreve em chinês é com+ 

 

090 ALS <IND> 

 

091 D É parecida ao grego a escrita chinesa? 

 

092 PL Mas aquele <e> é qual letra? 

 

093 D Isto não é nenhuma letra. 

 

094 PL Ai não? 

 

095 D Não./ É um caracter que quer dizer sol./ Este aqui em baixo é um caracter 
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que quer dizer água./ E este quer dizer pessoa.// Então como é que escrevem 

os chineses? 

 

096 ALS Com símbolos. 

 

097 PL Mas olha./ O de pessoa também não pode ser grego./ Parece um <t> ao 

contrário. 

 

098 D Ah/ pois nós também fizemos isso/ se vocês virarem assim/ parece um <t> ao 

contrário.// Pois/ às vezes parecem letras/ mas é muito raro isso acontecer/ 

parecem-se mais com imagens.// Então a escrita chinesa não é parecida à 

grega… 

 

099 PL Pois não. 

 

100 D Porquê?// Porque os chineses utilizam letras? 

 

101 ALS Não. 

 

102 D Eles utilizam caracteres para representar palavras. 

 

103 NU Parece desenhos. 

 

104 PL Os portugueses não percebem o que são/ o sol e a água… 

 

105 D Pois não// se não souberem falar chinês. 

 

106 LA Eu sei escrever aquele chinês./ É só assim e depois assim. <Desenhando o 

caracter para pessoa no ar> 

 

107 D Então se vocês quiserem desenhar estes caracteres/ e escrever em grego e em 

chinês/ eu vou deixar aqui estas folhas com a E1 e a E2 para vocês fazerem 

durante a semana. 

 

108 ALS Eh… 

 

109 D Ah/ mas não foi só isso que fizemos vocês lembram-se disto? <Mostra o 

relógio dos sons> NU/ queres explicar o que nós estivemos a fazer com o 

relógio? 

 

110 NU Sim.// Estava um relógio assim com os ponteiros e nós tínhamos que pôr os 

bonecos. 

 

111 D Nós púnhamos o quê? 

 

112 PL Eu não joguei/ mas depois tive a ver/ era a Minnie/ o Mickey/ o Pluto e o 

pato Donald. 

 

113 D Que jogo é que nós estivemos a jogar?/ Foi o jogo das sílabas/ não foi? 

 

114 LE Ah/ pois. 

 

115 D E o que é que eram as sílabas?/ Eram os bocadinhos em que nós podíamos 

dividir as palavras/não era? 
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116 ALS Era. 

 

117 D Por exemplo Mónica./ Quantas sílabas tem?/ Como é que nos fazíamos? 

 

118 T <Batem as palmas enquanto pronunciam Mó-ni-ca> 

 

119 ALS Tem três. 

 

120 D E qual é que é a primeira sílaba? 

 

121 ALS Mó. 

 

122 D Então neste jogo temos de ver as primeiras sílabas de cada um destes 

desenhos.// Eu vou pedir à MV para me dizer qual é que é a primeira sílaba 

de Mickey. 

 

123 MV Mi. 

 

124 ALS MI. 

 

125 D E qual é que é a primeira sílaba de Donald? 

 

126 PL Pa. 

 

127 D De Donald. 

 

128 ALS Do/ do. 

 

129 D E de Pluto? 

 

130 ALS Plu/ Plu. 

 

131 D E de Minnie? 

 

132 ALS Mi. 

 

133 D Então quais é que têm a mesma primeira sílaba? 

 

134 ALS Mickey/ Minnie/ Mi/ Mi 

 

135 D Boa/ muito bem /conseguiram perceber todos o jogo? 

 

136 T SIM. 

 

137 D Então depois nós fizemos outro jogo com os sons mais pequeninos das 

palavras. 

 

138 PL Era o peixe/ o Ruca/ o… 

 

139 ALS Eu sei// eu sei/ é o [n] de Noddy. 

 

140 D De Noddy./ Qual é que é o primeiro som?// O som do início da palavra… 
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141 ALS No. 

 

142 LE É o [n]. 

 

143 D E aqui? 

 

144 PL [r]/ Eu já sei quais é que começam pelo mesmo/ é o peixe e o Ruca. 

 

145 D O peixe e o Ruca?/ O Nemo e o Ruca? 

 

146 RO Não/ É o Nemo e o Noddy. 

 

147 D E por que é que é o Nemo e o Noddy? 

 

148 LG Porque/ porque começam pelo mesmo/ ahm/ som. 

 

149 PL [n]/ [n]. 

 

150 D Boa/ muito bem.// Então eu agora quero mostrar-vos uma coisa que tenho 

aqui mão. <Segura na mão o marcador com o seu nome escrito em 

hieróglifos chineses> 

 

151 MA Ah/ eu já tinha visto. 

 

152 CM É uma régua. 

 

153 PL Não é uma régua. 

 

154 D  Olhem./ O que é que cá está escrito?// Eu vou pedir aqui à LG para vir ver o 

que é que aqui está escrito.// Vem cá ver o que é que aqui está.// O que é que 

achas LG? 

 

155 LG Uma coruja/um laço//ahm…  

 

156 D Um laço…/ e que mais? 

 

157 LG Ahm// parece uma tigela e um pássaro. 

 

158 D Uma tigela e um pássaro./ Então a LG diz que consegue ver aqui animais e 

objetos/ não é LG? 

 

159 NU Eu consigo ver uma coruja/ uma porta/ um fio/ uma faca e um pássaro. 

 

160 PL Eu também consigo. 

 

161 D E agora tem aqui qualquer coisa escrita em baixo./ O que é que estará aqui 

escrito em baixo? 

 

162 IN Porque é que estão todos a ir a levantar-se? 

 

163 D Vá./ Não precisam de se levantar todos/ eu pedi à LG.  

 

164 LG <Dizendo em voz baixa> É Mónica. 
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165 D A LG disse que viu aqui escrito Mónica./ Então será que aqui em cima pode 

ser uma forma de escrever o meu nome? 

 

166 PL Se calhar é. 

 

167 D Sim/ é verdade./ Isto é como se escreve o meu nome em hieróglifos./ Vocês 

sabem o que é que são hieróglifos?/ Já ouviram falar? 

 

168 ALS <Tentam dizer a palavra «hieróglifos»> 

 

169 D Hieróglifos é a forma em que se escrevia no Egito. 

 

170 PL Ah?/ Egito? 

 

171 D Vocês sabem o que é o Egito? 

 

172 RU Eu já/ é um/ahm// é uma cidade que há muito calor. 

 

173 D Pois/ é um sítio onde há muito calor. 

 

174 LG E também tem muitas/ahm/ muitas pirâmides. 

 

175 D Boa LG/ tem muitas pirâmides./ Vocês sabem o que são pirâmides? 

 

176 PL É uma coisa assim aos altos. 

 

177 D Sim/ uma coisa assim aos altos. 

 

178 NU E depois tem// e depois tem lá uma cara que parece um leão… 

 

179 D Pois tem/ tem lá assim umas estátuas/ não é?/ Então nós vamos ver aqui a 

história do Egito. <Mostra a apresentação Power Point intitulada «O Antigo 

Egito»> 

 

180 RU Eu tenho um filme do Egito. 

 

181 D E o que é que viste no teu filme RU? 

 

182 RU Tem um colar antigo//ahm… 

  

183 D Pois é/ é muito antigo/ e mais? 

 

184 PL Há lá um colar?/ E também tem dinheiros /ahm/ desenhos e assim 

escaravelhos/ escritos assim/ assim nas/ ahm/ nas…? 

 

185 D Nas paredes/ não é?// São os hieróglifos/ que é isto que está aqui escrito. 

 

186 PL Pois/ e ali também naquela coisa que está ali.  <Apontando para a imagem 

de um obelisco presente no diapositivo> 

 

187 D Também tem/ não é?/ Então eu vou contar a história do antigo Egito/ está 

bem? <Lê a história do Antigo Egito e apresenta simultaneamente os 

diapositivos correspondentes> «Há muitos, muitos anos, vivia no vale do 

Nilo, um povo muito simpático e muito sábio – os Egípcios…» O que é que 
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quer dizer sábio? 

 

188 LG É/ é/ ahm/ muito espertos. 

 

189 D É isso/ muito espertos/ sabem muito. 

 

190 LA Eu tenho um livro deles. 

 

191 D Dos Egípcios?/ Muito bem./ Então vamos continuar a história. <Continua a 

ler a história do Antigo Egito> «Era uma civilização muito avançada capaz 

de construir enormes monumentos de pedra, como estátuas e pirâmides». 

Estão a ver além em cima? 

  

192 PL Sim./ Está ali a pirâmide e ali em baixo da pirâmide está assim um homem 

com uma barba assim/ ahm… 

 

193 D Sabem como é que se chama aquele homem?/ É o faraó Tutankamon. 

 

194 LA Eu sei/ eu tenho/ ahm/ um livro do Tutankamon. 

 

195 D Vamos só ouvir a BI. 

 

196 BI Eu quase que não precisava de ouvir a história/ porque eu já conheço do 

livro/ porque eu tenho um livro das pirâmides e já sei desenhá-las. 

 

197 D Estão a ver./ A BI já sabia a história toda do Egito. 

 

198 LA Olha./ Eu tenho uns desenhos no meu computador que/ que já se estragou 

que também tem lá o faraó. 

 

199 D O Tutankamon/ muito bem/ então… <Continua a leitura> «Era um povo 

também muito aguerrido» O que é que quer dizer aguerrido? 

 

200 LE Que atacavam. 

 

201 D Andavam sempre em muitas guerras. <Continua a leitura> «…conhecedor 

dos segredos do mar, da terra, dos astros, da ciência e da medicina.» 

 

202 PL Olha./ Porque é que está ali o barco do dragão? 

 

203 D Porque eles costumavam andar naqueles barcos./ Mas não sei se é um 

dragão./ É um animal um bocado estranho. 

 

204 PL Pois deve ser para aí uma <IND>? 

 

205 RU Eu acho que é um dragão da <IND>. 

 

206 PL Porque é que estão ali estátuas?/ Ali depois no barco em cima? 

 

207 D Aquilo são colunas. 

 

208 PL Não não/ ali. 

 

209 LG Eu sei.// É um sítio onde põem as múmias. 
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210 D Sim.// São sarcófagos. 

 

211 RU Sim/ põem lá as múmias/ que aparecem assim com um rolo à volta. 

 

212 PL As múmias são assim todas de branco? 

 

213 D Sim. 

 

214 FR Eu já vi na televisão múmias… 

 

215 D Então vamos continuar a história?  

 

216 ALS SIM. 

 

217 D Então eles sabiam muito/ não era? 

 

218 PL Sabiam// eram sábios. 

 

219 D Muito sábios. <Continua a ler> «Para preservar todo este conhecimento, os 

egípcios criaram uma forma de escrita muito engraçada…»  

 

220 PL <INT> Pois olha/ ó Mónica// ali naquele quadrado grande ali de cima// o que 

é aquilo? 

 

221 D Eu já vou explicar o que é. 

 

222 RU <INT> Eles tinham gatos sagrados também. 

 

223 D Pois é// gatos sagrados//  

 

224 PL O que é sagrado? 

 

225 D O que é uma coisa sagrada?// Quem explica ao PL? 

 

226 RU É toda cheia de sangue. 

 

227 D Não tem a ver com sangue.// Eles achavam que os gatos eram sagrados 

porque tinham poderes e eram muito importantes.// Era quase como se 

fossem deuses.// Então eu estava a dizer/ que eles criaram uma forma de 

escrita/ que eram os hi-e-ró-gli-fos.// Querem que eu escreva ali? 

 

228 ALS SIM. 

 

229 D <Escreve no quadro a palavra «hieróglifos» com letras maiúsculas> 

 

230 ALS É com <h>// <h>… 

 

231 PL Olha./ Aquilo é um seis?/ Isso é um seis? 

 

232 D Não é um <g>// hi-e-ró-gli-fos. 

 

233 PL Por que é que o <o> está assim com uma coisinha por cima? 
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234 D Com um acento?// Porque nós dizemos hieróglifos/ acentuamos o <o>. 

 

235 ALS <As crianças repetem acentuando o som /ɔ/> 
 

236 D Então o que é que representavam os hieróglifos?// O que é que LG tinha visto 

aqui no meu nome?// Animais/ objetos/ plantas/ não era?// E onde é que eles 

os colocavam?// Já tínhamos visto+ 

 

237 PL Nas estátuas. 

 

238 D E isto aqui o que é? 

 

239 PL Pois/ há bocado eu estava-te a dizer isso. 

 

230 D Isto aqui é papiro. 

 

231 PL Também podes escrever essa palavra? 

 

232 D <Escreve a palavra «papiro» no quadro> Pa-pi-ro// que era onde eles 

escreviam os hieróglifos.// O que é que é o papiro?// O papiro era assim uma 

folha muito fininha./ Eles punham tinta e escreviam lá os hieróglifos.// 

Então/ vamos continuar a história? <Continua a história> «Com o passar dos 

séculos, esta escrita [os hieróglifos], deu lugar a outra, que era mais fácil de 

escrever.» Vocês já viram o trabalho que dava escrever estes desenhos 

todos?// Por isso a forma de escrever que eles hoje utilizam/ chama-se árabe 

egípcio. 

 

233 ALS <Repetem a expressão> 

 

234 PL É árabe?/ É árabe? 

 

235 D Portanto/ eles/ como dava muito trabalho e demorava muito tempo escrever 

os hieróglifos…/ o que é que eles fizeram?/ criaram+ 

  

236 PL  O árabe egípcio. 

 

237 D Já viram que dava muito trabalho escrever estes símbolos.// Olhem para o 

meu nome./ Eles tinham que desenhar a coruja/ o fio/ e a água/ e a águia.// 

Demorava muito tempo/ não era? 

 

238 LE Pois. 

 

239 D Então eles criaram formas mais simples/ primeiro esta/ depois esta/ e/ 

atualmente no Egito utilizam esta forma/ que é o árabe egípcio. <Escreve no 

quadro «árabe egípcio»> São duas palavras/ árabe que é uma língua…// 

Vocês já ouviram falar na língua árabe? 

 

240 ALS Sim. 

 

241 D E egípcio/ porque se escreve no Egito. 

 

242 PL Mas eles agora já não usam desenhos? 

 

243 D Não/ aqui já não tem símbolos/ é só letras.// Estão a ver/ isto é uma letra// 
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isto é árabe egípcio./ Vocês lembram-se naquela história dos sistemas de 

escrita como é que eles escreviam o árabe?// era da di+ 

 

244 LE Da direita para a esquerda. 

 

245 PL E a antiga chinesa/ na China/ escreviam de cima para baixo. 

 

246 D Exatamente/ muito bem PL.// Então já vimos que esta forma de escrever/ os 

hieróglifos/ desapareceu. 

 

247 RU Pois. 

 

248 D Já ninguém utiliza os hieróglifos para escrever/ pois não? 

 

249 ALS Não. 

 

250 RU Agora é o árabe. 

 

251 D E as línguas?/ Será que elas também desaparecem como as formas de escrita? 

 

252 ALS NÃO. 

 

253 D Não?/ Então porquê? 

 

254 LA Porque… 

 

255 NU Não./ As línguas não desaparecem. 

 

256 D Porquê? 

 

257 NU Porque/ porque nós também não desaparecemos. 

 

258 D Então/ se vocês desaparecessem/ desaparecia o português/ que é a língua que 

nós falamos? 

  

259 LA Não / se tudo desaparecesse. 

 

260 D Ah/ Se toda a gente desaparecesse é que desapareciam as línguas.// Então 

acho que é hora de ouvirmos outra história… <Apresenta a história «Línguas 

em vias de extinção» em Power Point> 

 

261 ALS Boa. 

 

262 D Então nós já sabemos que existem quantas línguas?// Até foi o RO que disse 

que existiam só 1000// mas eram mais de mil/ não eram? 

 

263 PL Pois/ mais de 6000. 

 

264 ALS Chiii…. 

 

265 D São muitas/ não são?/ E quais são as línguas mais faladas no mundo?/ Vocês 

sabem quais são? 

 

266 PL Eu sei/ é o chinês.  
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267 D Sim./ Olhem para aqui./ O inglês que também é uma das línguas mais faladas 

no mundo// o espanhol/ o hindi que é a língua que fala a AT/ o árabe/ já 

vimos ali escrito o árabe egípcio/ o bengali…  

 

268 LA <INT> Alemão. 

 

269 D O russo/ o alemão/ o japonês/ e o+/ Qual é esta aqui em baixo? 

  

270 ALS PORTUGUÊS. 

 

271 D O português também é uma das línguas mais faladas no mundo. 

 

272 RU O que é que é russo? 

 

273 D Russo é a língua que é falada na Rússia. 

 

274 PL Sabes falar russo? 

 

275 D Não/ não sei falar russo. 

 

276 PL Sabes falar russo?/ RU sabes falar russo? 

 

277 RU Não/ mas o meu pai sabe. 

 

278 D Então vamos ver// Estas línguas são aquelas línguas que são faladas por 

muitas pessoas/ não é?// Mas há outras que são faladas por poucas pessoas. 

 

279 PL Pois ali estão poucas pessoas. <Indicando as pessoas que surgem no 

diapositivo> 

 

280 RU Ali está um cão. 

 

281 ALS <Contam as pessoas> 

 

282 ALS Oito. 

 

283 ALS Não/ nove. 

 

284 NU Pois/ com o cão nove. 

 

285 PL Não/ com o cão dez. <Risos> 

 

286 D E nove pessoas é muita gente para falar uma língua? 

 

287 ALS Não. 

 

288 D É muito pouca gente.// Então estas línguas que são faladas por poucas 

pessoas/ correm o risco de+ 

 

289 ALS Desaparecer. 

 

290 D E estas línguas chamam-se línguas em vias de extinção./ Vocês já sabem o 

que isto quer dizer.// Sabem o que são animais em vias de extinção? 
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291 PL É o panda. 

 

292 D O panda/ por exemplo. 

 

293 ED O que é que quer dizer?/ São animais que estão a+ 

 

294 PL A desaparecer. 

 

295 RU Também o tigre. 

 

296 D Pois/ então tal como os animais em vias de extinção correm o risco de 

desaparecer/ também as línguas que não são faladas por crianças/ mas são só 

faladas por pessoas mais velhas podem desaparecer.// E porque é que os 

animais podem desaparecer? 

 

297 RU Porque são muito velhinhos. 

 

298 LG Eu sei./ Porque têm poucas pessoas a falar neles. 

 

299 ED <INT> Nós já falámos que há uma cadeia alimentar/ só que às vezes o 

homem// o homem só mata para comer? 

  

300 ALS Não. 

 

301 ED Mata porquê? 

 

302 MI Mata para eles morrerem e para não comê-los. 

 

303 D Sim/ e qual é o…// diz BI. 

 

304 BI Ontem à noite deu um programa sobre a tourada/ estavam a matar os 

animais. 

 

305 ED Na tourada// quando espetam setas nos animais estão a magoá-los.// Cá em 

Portugal não os matam/ mas em Espanha/ depois da tourada/ matam o 

animal.// E há pessoas que matam os animais para fazer alguns objetos./ 

Quem se lembra? 

 

306 LG Bolsas… 

 

307 ED Muito bem./ Matam os animais para fazer bolsas/ e mais? 

 

308 RU Casacos. 

 

309 ED Casacos de pele. 

 

310 PL Casacos de lã. 

 

311 MI Camisolas. 

 

312 ED O PL estava a dizer casacos de lã./ Vamos lá pensar de onde vem a lã… 

 

313 MI Das ovelhas. 
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314 ED Das ovelhas.// E é preciso matar a ovelha para fazer os casacos? 

 

315 ALS Não. 

 

316 RU Não./ É só tirá-los. 

 

317 ED Tira-se a lã no início do Verão que é por causa do calor// para ajudar a ovelha 

a passar o Verão melhor.// Mas há pessoas/ como a LG disse/ que matam os 

animais para fazer carteiras/ pele de cobra/ que pegam nestes dentes/ são de 

quê? 

 

318 PL De elefante. 

 

319 ED De marfim/ para fazer colares// os casacos de pele// às vezes matam animais 

para fazer casacos de pele/ não é para comer.// Então estes animais se 

morrem// se morre o macho e se morre a fêmea/ não podem ter quê+ 

  

320 ALS Filhos. 

 

321 ED Filhos.// E se não têm filhos acaba o quê+ 

 

322 LG Por desaparecer. 

 

323 ED Acaba essa raça/ não é?// Em vias de extinção quer dizer que estão a 

desaparecer. 

  

324 RU O lobo/ o panda. 

 

325 ED O lobo// as baleias// o tigre/ casacos de pele de tigre... 

 

326 PL Às vezes a mãe da CM traz. 

 

327 ED Não/ não traz./ O dela é faz-de-conta.// Há imitações de pele que fazem nas 

fábricas de forma artificial/ com outros produtos/ para não matar os 

animais.// Mas o FR queria falar e pôs o dedo no ar.  

 

328 FR Eu vi uns senhores a matar um tigre. 

 

329 ED E o tigre come-se? 

 

330 ALS Não. 

 

331 ED Não se come carne de tigre.// Então para que é que eles mataram o tigre? 

 

332 FR Só para ter casacos. 

 

333 PL E carteiras. 

 

334 ED E o que é que tu achas disso?// Achas bem?/ Matar um animal só para tirar a 

pele?// Então já viram o que é estar em vias de extinção// estão a desaparecer 

porque o homem mata não para comer/ mas porque+// é vaidoso/ não é?  

 

336 RU Sabes aquela/ aquela cobra mais venenosa de todas… 
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336 ED A cobra mais venenosa de todas?/ A víbora? 

 

337 RU Sim. 

 

338 ED Ou a anaconda? 

 

339 ALS É A ANACONDA. 

 

340 RU Ahm// um amigo meu tem a pele da anaconda. 

 

341 ED Ah/ tem a pele da anaconda/ porque se calhar viveu em África/ foi?// Pois em 

África há muitas cobras dessas. 

 

342 PL <INT> Pois e há uma que também é… 

 

342 ED <INT> Meteste o dedo no ar?/ O NU está aqui para falar. 

 

344 NU Pois há muito tempo caçavam as baleias. 

 

345 ED Pois/ ainda hoje. 

 

346 RU Ah pois/ os chineses. 

 

347 ED Por isso é que está aqui a baleia. <Apontando para o diapositivo com 

imagens dos animais em vias de extinção> 

 

348 D Porque está a desaparecer… 

 

349 ED LG que está aqui à frente. 

 

350 LG E também eu já vi uma casa muito velha/ aí// aí// eles/ eles// eles mataram 

dois animais/ que era o panda e os ursos polares só para fazer/ ahm/ 

cobertores. 

  

351 RU Eu sei como eles matam// com uma coisa para fazer assim. <Faz o gesto de 

atirar uma lança> 

 

352 D Com uma lança.// Mas vocês já perceberam que estes animais como são 

poucos podem desaparecer. 

 

353 CA Eu também vi na televisão/ numa empresa que estavam a matar muitas 

animais para fazer colares. 

 

354 D Então estes animais estão a desaparecer e qualquer dia já não há mais./ Então 

estão em vias de extinção…/ diz RU. 

 

355 RU Os animais fazem parte da natureza nossa. 

 

356 D É verdade./ Os animais fazem parte da natureza./ E se os animais 

desaparecem/ desaparece uma parte da nossa natureza.// E se as línguas 

desaparecem? 

 

357 RU As línguas? 
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358 D Eu estava a explicar que tal como os animais/ as línguas que são faladas por 

poucas pessoas e que já são muito velhinhas… 

  

359 PL Sim aquela chinesa/ o senhor de óculos… <Apontando para as pessoas do 

diapositivo da história> 

 

370 D Esta senhora não é chinesa./ Sabem de onde é que ela é? 

 

371 PL <INT> Não/ aquelas aqui ao pé. 

 

372 D Estas aqui? 

 

373 PL Estas. 

 

374 D São da Sibéria.// Então quando as línguas deixam de ser faladas pelas 

crianças/ porque já não há crianças para aprender/ e quando há falantes muito 

velhinhos/ e a última pessoa que fala a língua morre/ a língua também 

desaparece// assim como os animais.// E sabem onde é que há mais línguas a 

desaparecer?// Em que continentes? <Mostra o próximo diapositivo da 

apresentação> 

 

375 PL Nesses todos? 

 

376 D É nestes todos/ mas principalmente na Ásia/ em África e na América.// É 

onde há mais línguas a desaparecer.// E são mesmo muitas línguas que estão 

a desaparecer// sabem quantas? 

  

377 ALS Não. 

 

378 D Mais de duas mil e quinhentas línguas// porque são faladas por poucas 

pessoas em sítios muito limitados. 

 

379 PL Aquela última é a Grécia? 

 

380 D Não.// Então o que é que eu disse?// Ásia/ África e América. 

 

381 PL Ah/ América. 

 

382 D Então agora vamos fazer um jogo que eu vos vou explicar.// Eu vou-vos 

mostrar ali/ quatro vídeos de músicas tradicionais.// Vocês sabem o que são 

músicas tradicionais? 

    

383 LG Sim.// Músicas/ ahm// músicas de países. 

 

384 D São músicas que são típicas desses países.// Então vamos ouvir músicas em 

quatro línguas diferentes// e uma dessa línguas não está em vias de 

extinção.// As outras três estão ameaçadas ou em vias de extinção.  

 

385 PL Só uma é que está a desaparecer? 

 

386 D Só uma é que não está a desaparecer.// Então eu vou explicar outra vez.// As 

línguas em vias de extinção são línguas que estão a desaparecer.// Vocês vão 

ouvir quatro músicas/ três de línguas que estão a desaparecer/ e uma numa 
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língua que não está a desaparecer./ Está bem?// Eu vou-vos mostrar a 

primeira./ E eu quero que vocês vejam o vídeo/ porque mostra as pessoas./ E 

eu quero que vocês me digam onde é que vocês acham que se fala aquela 

língua.// Onde é ou quem é que fala aquela língua.// Vamos então ver. 

<Coloca o primeiro vídeo «Morning song (Cherokee)» só em áudio> Vamos 

ouvir atentamente. 

 

387 RU Eu sei/ eu sei. 

 

388 MI África/ África. 

 

389 D Um de cada vez. 

 

390 ALS África. 

 

391 CM América. 

 

392 RU Chinês. 

 

392 D Porque é que alguns de vocês dizem que é em África. 

 

394 ED Quem é que falou em África?// Foi a BI a LA e o FR.// O que é que vocês 

ouviram? 

 

395 LA Tambores. 

 

396 D Ah/ os tambores. 

 

397 LA Parecia os tambores da África. 

 

398 D Será que só tocam tambores em África./ Vamos ouvir mais um bocadinho. 

 

399 ED Fechem os olhinhos. 

 

400 D Vocês acham que em África tocam assim com estes ritmos assim tão lentos? 

 

401 ED O ritmo da música era rápido ou era lento? 

 

402 ALS Lento. 

 

403 ED Se calhar não é africano./ De que país é que será? 

 

404 PL Chinês. 

 

405 ED Vocês já ouviram o xxx [uma criança da outra sala] a falar chinês.// Parece 

chinês aqui na canção? 

 

406 ALS Não. 

 

407 D Houve alguém que disse América// Acho que foi a CM.// Mas disseste assim 

um bocado ao acaso/ não foi? 

 

408 CM Sim. 
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409 D Pois/ na América há umas tribos de índios. 

  

410 RU Uhm/ uhm. 

 

411 D E se eu vos disser que esta era uma canção numa das línguas dos índios da 

América.// Ora vamos ouvir outra vez.// Estão a ver os índios que têm 

aquelas penas. 

 

412 RU Sim./ E têm assim as caras pintadas. 

 

413 NU E têm uma lareira com tendas à volta. 

 

414 PL E têm assim uma fogareira. 

 

415 RU E têm a cara pintada. 

 

416 D E vocês já ouviram a música dos índios? 

 

417 RU Eu já. 

 

418 D Como é que é? 

 

419 RU <Faz os sons dos índios a bater com a mão na boca> 

 

420 D Então vamos ver se vocês conseguem imaginar os índios a cantar esta 

canção.// Já conseguem imaginar os índios? 

 

421 ALS Sim. 

 

422 D Muito bem.// E vocês sabem que língua é que é? 

 

423 MI Indiano. 

 

424 D Não é indiano.// Eu vou explicar.// Os índios não falam indiano.// Indiano 

fala-se na+ 

 

425 ED Indiano fala-se em que país? 

 

426 LA Índia. 

 

427 ED Ah. 

 

428 D A Índia fica longe da América.// Eu vou buscar o mapa. <Vai buscar o globo 

terrestre e mostra a localização da América do Norte e da Índia> 

 

429 ALS É longe. 

 

430 ED Uma fica no oeste e a outra fica no este. 

 

431 D A América é este continente aqui muito grande./ Estão a ver?// E os índios 

que nós ouvimos habitam aqui nesta zona.// E olhem onde fica a Índia.// 

Estão a ver/ a América?/ E aqui o meu dedo tem a Índia. 

 

432 ALS Tão longe. 
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433 PL Tem um bocado grande de água no meio. 

 

434 D Então aqui na América falam esta língua que vocês ouviram que se chama 

Cherokee. 

 

435 ALS Tentam pronunciar o nome da língua. 

 

436 D E é uma língua…// O que é que vocês acham?/ Que está em vias de extinção/ 

ou não? 

  

437 PL Acho que não. 

 

328 D Então porquê?/ Há muita gente a falar Cherokee? 

 

439 PL Não./ Há pouca. 

 

440 D Então// se há pouca gente/ a língua corre o risco de desaparecer.// Então só 

para ficar claro// aqui fala-se a língua dos índios/ e aqui fala-se hindi/ que é a 

língua que fala a AT. 

 

441 ALS Pois é. 

 

442 D Então qual é que foi a língua que ouvimos aqui? 

 

443 MI O Cherokee. 

 

444 D Muito bem MI. // Então o Cherokee é uma língua que não tem muitos 

falantes/ mas ainda não está em vias de extinção./ Está ameaçada e pode 

desaparecer.// Vamos então ouvir a segunda música. <Coloca a música 

«Inuit Wedding (Inuktitut)»> 

 

445 ALS <As crianças tentam cantar a música> 

 

446 D Dedo no ar quem sabe de onde é. 

 

447 ALS Indiano. 

 

448 D Vamos perguntar à AT se percebeu./ Percebeste AT? 

 

449 AT Não. 

 

450 D Então não é indiano se não a AT percebia.// Eu vou ajudar/ porque sem 

imagens é um bocadinho mais difícil vocês chegarem lá.// Esta língua é 

falada pelos esquimós. 

 

451 ALS Esquimós? 

 

452 PL Há pinguins a falar? 

 

453 D Esquimós é o povo.// Esta língua chama-se…/ Têm que estar muito atentos 

porque é muito difícil de dizer… 

 

454 PL Esquimós? 
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455 ALS Não isso é o povo. 

 

456 D É o povo.// A língua chama-se inuktitut.  

 

457 ALS <As crianças tentam dizer o nome da língua> 

 

458 PL Inuktitut/ consegui. 

 

459 D Então esta língua…// O que é que vocês acham?/ está em vias de 

desaparecer?// Pensem bem.// Os esquimós são muitos?/ Eles têm assim 

muito terreno à volta deles para se espalharem? 

 

460 ALS Não. 

 

461 FR Eles andam no gelo. 

 

462 D Sim./ Eles andam no gelo/ têm aquela roupa muito quentinha// e a língua 

deles está em risco de+  

 

463 ALS Desaparecer. 

 

464 D Então/ já vimos o cherokee/ que é uma língua dos índios americanos e o 

inuktitut que está em risco de desaparecer./ Agora vamos ouvir a próxima? 

 

465 ALS Sim. 

 

466 D <Coloca a música «Granada» cantada em espanhol> Já perceberam a 

língua? 

 

467 PL Acho que é português. 

 

468 D Parece português/ não é? 

 

469 RU Para mim é espanhol. 

 

470 D Boa RU.// Alguns de vocês disseram que parece português/ porque 

percebiam algumas palavras/ não era? 

 

471 ALS Sim. 

 

472 LG O português do Brasil também é assim. 

 

473 D Pois/ mas o português do Brasil ainda é mais parecido. 

 

474 LG Mas o português do Brasil não é tão ópera. 

 

475 D Não é tão ópera. <Risos>// Portanto o espanhol é uma língua que está em 

vias de desaparecer? 

 

476 ALS Não. 

 

477 D Não/ até vimos que é uma das mais faladas no mundo/ não é? 
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478 ALS Sim. 

 

479 PL As outras é que estão em risco de desaparecer. 

 

480 D Pois/ as outras estão.// Então falta-nos uma. 

 

481 PL É outra que também está a desaparecer. 

 

482 D Então vamos ouvir a última? 

 

483 ALS Sim. 

 

484 D Antes de dizerem/ ouçam bem e pensem de onde poderá ser esta canção/ está 

bem?// Ouçam o quê?// os so+ 

 

485 ALS Sons. 

 

486 D Ouçam os ritmos. <Coloca a canção «Abina Terde» em Kunama> Quem são 

os meninos que já sabem? 

 

487 RU Eu sei. 

 

488 D RU. 

 

489 RU Eu acho que é africana. 

 

490 D Boa. 

 

491 ALS Eu também acho. 

 

492 LA Africana. 

 

493 D E por que é que vocês dizem que é africana? 

 

494 PL Porque é assim bum bum oh… <Imitando os ritmos dos tambores> 

 

495 D Esta tinha um ritmo muito maior do que as outras. 

 

496 RU Por isso é que eu adivinhei. 

 

497 D Então a língua desta canção chama-se kunama. 

 

498 ALS Kunama? 

 

499 D Esta língua é falada por um grupo muito pequenino de pessoas que vive na 

Eritreia/ que fica aqui em África. <Indica no planisfério a localização da 

Eritreia> Estão a ver aqui? 

 

500 ALS Sim. 

 

501 D É aqui na Eritreia. 

 

502 PL Essa língua está a desaparecer. 
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503 D E porquê PL? 

 

504 PL Porque tem poucas pessoas a falar essa língua. 

 

505 D Sim/ a saber falar e a perceber esta língua/ não é?// Então eu vou-vos mostrar 

onde é que se fala estas línguas. <Apresenta mais um diapositivo da 

apresentação «Línguas em vias de extinção»> Então vimos o cherokee/ que 

era falado onde? 

 

506 ALS Pelos índios. 

 

507 D Pelos índios americanos. 

 

508 PL Olha ali penas. 

 

509 D E vimos mais o+// inuktitut que era falado+// Era falado onde? 

 

510 ALS Pelos esquimós. 

 

511 D E agora vimos+// vimos o espanhol que é falado em muitos sítios// e vimos 

o+/ kunama que é falado em África.// E quais é que estão em risco de 

desaparecer? 

 

512 LG O espanhol não. 

 

513 D Sim/ o espanhol não está em risco de desaparecer// mas as outras três línguas 

estão/ não é? 

 

514 ALS Sim. 

 

515 D E porque é que estas línguas podem desaparecer? 

 

516 PL Aquelas só têm três a saber/ aquelas só têm dois… <Olhando para as 

pessoas que aparecem no diapositivo e que representam os falantes das 

línguas em vias de extinção> 

 

517 D Mas isso é na fotografia PL/ é na imagem.// Mas vejam aqui./ O que é que 

pode levar ao desaparecimento de uma língua. <Apresenta o próximo 

diapositivo da apresentação «Línguas em vias de extinção»> 

 

518 PL Guerras./ Está ali um homem com uma seta.  

 

519 D Sim / guerras.// O que é que acontece com as guerras? 

 

520 PL As pessoas morrem. 

 

521 D Podem levar à morte das pessoas que sabem falar a língua. 

 

522 LA Aqueles meninos não têm roupa. 

 

523 D Pois não/ porque está calor./ Eles também não têm a roupa que tu tens.// Os 

meninos são meninos que vão para a escola./ Mas eles não vão aprender a 

língua deles./ Vão aprender uma língua que é muito falada. 
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524 PL <INT> Qual é? 

 

525 D Por exemplo o inglês/ ou o espanhol. 

 

526 PL Ou o português. 

 

527 D Então eu estava a dizer que as crianças vão aprender outra língua que não é a 

língua deles. 

 

528 PL Pois é outra mais/ mais falada. 

 

529 D Exato.// Mas o que é que pode acontecer mais para desaparecer uma língua/ 

para além das guerras/ para além das crianças não aprenderem essa língua? 

  

530 LA Porque é que está ali um índio ao pé das casas? 

 

531 D Porque as pessoas construíram as casas muito próximas dos sítios onde 

viviam os índios./ Então o que é que aconteceu aos índios?// Alguns deles 

apanharam doenças porque eles não tinham vacinas.  

 

532 PL Olha ali aquela mãe. 

 

533 D As pessoas ficaram doentes porque não estavam protegidas para essas 

doenças./ Eles não tinham vacinas. 

 

534 PL E ficaram com essas doenças.// E aquela senhora o que está a fazer? 

 

535 D Ela está a medir a tensão.// E o que é que pode acontecer mais?/ Estão a ver 

ali aquelas pessoas a fugir/ da fome. 

 

536 ED Nunca viram imagens destas na televisão? 

 

537 ALS Já. 

 

538 ED E é dos países que estão em paz ou que estão em guerra? 

 

539 ALS Que estão em guerra. 

 

540 D E o que é que acontece às pessoas?/ São levadas para outros sítios fora do 

seu país e acabam por aprender outras línguas e deixam de falar a língua 

deles…// Sim PL. 

 

541 PL Lá na escola do meu irmão/ há um amigo dele/ chama-se não sei como e vem 

da árabe… 

 

542 D Vem da Arábia./ De um país árabe/ não é? 

 

543 PL Sim/ e ela / e ele é de um país de guerra. 

 

544 D É de um país de guerra.// Então nesses países de guerra o que acontece é que 

as pessoas vão para outros países para fugirem à guerra.// E o amigo do teu 

irmão está a aprender o quê?/ Português/ não é? 

 

545 PL Sim ele aprende português. 
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546 D E ele pode esquecer a língua dele/ principalmente se for uma língua pouco 

falada.// Então/ estão a ver aqui a fome/ eles vivem em más condições/ e 

depois há menos crianças para aprender a língua// então a língua pode 

desaparecer. 

 

547 PL Estão ali duas crianças ao pé de uma árvore. <Apontando para o 

diapositivo> 

 

548 D Pois é/ elas vão para a escola aprender outra língua que é mais falada do que 

a delas.// E o que é que nós podemos fazer para salvar as línguas?// Nós 

devemos salvar as línguas ou não? 

 

549 ALS SIM. 

 

550 D O que é que se perde quando desaparece uma língua?// Vocês já viram ali/ há 

muitas pessoas…/ Por exemplo no Brasil há índios que sabem os nomes para 

outros animais e outras plantas que nós não conhecemos porque só existem 

lá.// Então nós se quisermos ir lá e se virmos esses animais não sabemos os 

nomes deles.// E vocês já viram aquelas palavrinhas que estão ali no meio. 

<Indicando as palavras escritas no diapositivo da apresentação> 

 

551 PL Pois/ é um <p>/ um <e>/ um <t>/ um <r>/ um <i>… 

 

552 D Lê-se petrikor.// Vocês sabem o que é petrikor? 

 

553 PL Ali é quase Ayat [nome da colega indiana]/ mas é diferente ali naquela 

última. 

 

554 D Pois é.// Eu vou explicar o que é que é petrikor.// Petrikor é o cheiro da 

chuva…/ ou seja os índios americanos e também alguns povos na Austrália 

têm palavras que nós não temos./ Então têm uma palavra para dizer cheiro da 

chuva.// Vocês já deram conta que quando chove fica assim um cheiro 

diferente. 

 

555 ALS Sim. 

 

556 D Assim a terra molhada/ não é?// Então eles têm uma palavra para esse 

cheiro.// Ali é ayak/ que parece quase Ayat/ em inuktitut/ que era aquela 

língua que falavam os esquimós./ Ayak é a neve na roupa.// A neve quando 

caí e fica na roupa é ayak em inuktitut.// Então se essas línguas desaparecem 

também desaparecem estas palavras/ não é? 

 

557 ALS Sim. 

 

558 D Então o que é que nós podemos fazer para proteger as línguas?// Estão a ver 

ali aqueles senhores?/ O que é que eles vão fazer?// Estão ali com uns 

microfones e umas câmaras. 

 

559 RU Estão a filmar. 

 

560 LG Estão a entrevistar. 

 

561 D Pois é./ Então o que é estes senhores fazem?/ Vão lá/ aos sítios onde se falam 
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estas línguas que estão a desaparecer e filmam e gravam as pessoas a falar.// 

Para quê?/ Para ficarem com um registo da forma como elas falam e da 

língua delas./ Para quando as pessoas morrerem/ a língua continuar./ Estão a 

perceber? 

 

562 ALS Sim. 

 

563 D E o que é que nós podemos fazer também?/ Escrever livros e fazer 

dicionários sobre essas línguas/ que é para podermos…// Vamos lá ao 

dicionário e sabemos/ ah esta palavra diz-se assim nesta língua/ e assim a 

língua consegue ser preservada.// E o que é que estão ali a fazer os meninos?/ 

Estão a aprender. 

 

564 PL Estão a aprender e estão ali caras. 

 

565 D Eles estão a aprender a dizer algumas palavras em línguas que estão em vias 

de extinção.// Então se nós conseguirmos ensinar às crianças essas línguas/ o 

que é que acontece as línguas que estão a desaparecer? 

 

566 PL Vão aparecer. 

 

567 D Vão aparecer PL? 

 

568 PL Não vão desaparecer. 

 

569 D Não desaparecem/ porquê?/ Porque as crianças aprendem e depois vão 

falando com outras crianças e vão ensinado/ vão passando aos filhos/ e assim 

essas línguas já não desaparecem. 

 

570 PL Olha ali dois meninos./ É da Índia? 

 

571 D Não são do Brasil./ São índios do Brasil. 

 

572 ED Eles têm ideia que os índios são da Índia. 

 

573 D Pois eu já estive a explicar que a Índia…/ Onde é que ficava?/ Ficava muito 

longe da América/ não é? 

 

574 ALS Sim. 

 

575 D Então temos povos índios na América do Norte que falam por exemplo o 

cherokee./ E na América do Sul/ no Brasil também há muitos povos índios 

que não falam hindi/ que é uma das línguas que se falam na Índia/ que fica 

do outro lado. 

 

576 DA Eu tenho muitos amigos índios. 

 

577 D Estão a ver a DA tem amigos índios./ E que línguas é que eles falam DA? 

 

578 DA Línguas índias. 

 

579 ED Ela até tem uns traços/ se calhar até tem família/ de índia// os olhos/ o nariz/ 

o cabelo. 
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580 D Sim/ a DA pode ter alguns familiares índios./ E até um dia pode querer 

aprender as línguas que falavam os seus antepassados./ Era interessante/ não 

era DA?// Então eu agora tenho aqui um jogo/ mas só os meninos que 

quiserem é que vão fazer/ está bem?/ É o jogo com os animais em vias de 

extinção.// Então os meninos que quiserem podem sentar-se aqui para eu 

explicar o jogo. 

 

581 ED Sim/ ficam os meninos que quiserem e os mais velhinhos e os outros 

meninos podem ir um bocadinho lá fora. (…) 

 

582 D Há muitos animais que estão em vias de extinção. 

  

583 PL Estão a desaparecer. 

 

584 D Então este aqui… 

 

585 FR <INT> É o lince. 

 

586 D Muito bem./ Vocês sabem onde é que há linces? 

 

587 ALS Não. 

 

588 D É em Portugal e em Espa+ 

 

589 ALS ESPANHA. 

 

590 D E o Espanhol foi uma das línguas que nós ouvimos.// Então o que é que nós 

vamos fazer?/ Temos aqui o animal e vamos ligá-lo com a língua certa/ uma 

das línguas que nós ouvimos.// Então o lince é+ 

 

591 ALS Espanhol. 

 

592 FR O urso polar. 

 

593 D Com que língua é que nós vamos ligar o urso polar? 

 

594 PL Com a do Pólo Norte. 

 

595 D Sim com a dos esquimós/ que era o inuktitut.// E este animal qual é? 

 

596 FR É um búfalo. 

 

597 D E vamos relacioná-lo com+ 

 

598 ALS Os índios americanos. 

 

599 D Sim/ que falam o cherokee. 

 

600 FR Esse é o rinoceronte./ Eu sei os animais todos todos/ porque eu tenho um 

livro com os animais.  

 

601 D Vamos relacionar o rinoceronte com+ 

 

602 MI Uma língua. 
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603 D Qual é a língua? 

 

604 PL A de África. 

 

605 D Muito bem/ que era o kunama.// Então temos o lince que é o espanhol.  

 

606 LA O urso polar que é o Pólo Norte. 

 

607 D Do inuktitut. 

 

608 FR O bisonte… 

 

609 D O bisonte é do cherokee.// O rinoceronte é do kunama. 

 

610 ALS Kunama. 

 

611 D Então nós vamos aprender a dizer os nomes destes animais nas línguas… 

  

612 PL Do kunama e isso tudo? 

 

613 D Sim./ Então é assim…/ Como é que se dirá lince em espanhol? 

 

614 FR Lince em espanhol? 

 

615 LG É parecido com o português. 

 

616 D Pois é/ é lince./ Só muda a forma como nós pronunciamos. 

 

617 ALS Lince. 

 

618 D E vocês conseguem dividir a palavra em sílabas? 

 

619 MA Lin-ce. 

 

620 D São duas.// E qual é que é a primeira? 

 

621 PL Lin. 

 

622 D Lin.// E se eu tirar o lin o que é que fica? <Usando os cartões divide a 

palavra em dois e retira a primeira sílaba> 

 

623 ALS Ce. 

 

624 D Ce/ não é?// Então agora vamos ver como é que se diz urso polar em 

inuktitut.// Conseguem ler? <Mostra o cartão com a palavra nanuk escrita> 

 

625 ALS A LG sabe. 

 

626 LG Na/ nanuk. 

 

627 D Nanuk é como se diz urso polar em inuktitut. 

 

628 ALS Nanuk. 
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629 D Vamos ver quantas sílabas tem. 

 

630 ALS Na-nuk. 

 

631 MI Duas. 

 

632 D Duas/ não é?// E se eu tirar a primeira sílaba? 

 

633 FR Fica nuk. 

 

634 D E agora vamos ver como se diz bisonte em cherokee./ É yuhsoo. 

 

635 ALS Yuhsoo. 

 

636 MI Tira-se o yuh e fica soo. 

 

637 D Boa MI.// E também tem duas sílabas/ não é? 

 

638 ALS Sim. 

 

639 D E agora vamos ver o rinoceronte. 

 

640 PL É kunama. 

 

641 D Sim em kunama diz-se kharteet. 

 

642 PL Essas duas letras não existem no nosso abecedário. 

 

643 D Que duas letras? 

 

644 PL O <k> e o <h>. 

 

645 D O <h> não existe? 

 

646 LA Existe sim./ Eu tenho um amigo que se chama Hugo. 

 

647 D Pois Hugo escreve-se com <h>./ É a primeira letra. 

 

648 PL Ah/ pois. 

 

649 D Pois é.// Então kharteet é rinoceronte em kunama./ E se eu tirar a primeira 

sílaba o que fica? 

 

650 ALS Teet. 

 

651 D E agora o FR estava aqui a fazer um jogo novo e a misturar os bocadinhos 

das palavras entre si.// Como é que fica o primeiro bocadinho de kharteet 

com o segundo bocadinho de lince? 

  

652 ALS Kharce. 

 

653 D Muito bem.// E agora se substituirmos a primeira sílaba de nanuk pela 

primeira sílaba de kharteet?// fica khar+ 
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654 ALS Nuk/ kharnuk. 

 

655 PL E esta aqui? 

 

656 D Yuhsoo. 

 

657 PL Então fica kharsusu. 

 

658 LG Não/ kharsoo. 

 

659 D E agora o FR está a ver como ficam as palavras com o primeiro bocadinho de 

yuhsoo// o lince? 

 

660 MI Youce. 

 

661 D Boa/ youce// e com nanuk/ tiramos o na e substituímos por yuh/ fica+ 

 

662 PL Ficou nuk./ Então é na… 

 

663 MI Yuhnuk. 

 

664 D Yuhnuk./ Muito bem. 

 

665 PL Nesta não./ Agora é nesta. 

 

666 D Tínhamos kharteet/ tiramos o khar e pomos yuh e fica+ 

 

667 MI Yuhteet. 

 

668 FR Agora vamos tentar com esta.// Aqui é linuk. 

 

669 PL E se os pusermos todos juntos./ Como é que fica? 

 

670 D Com todos os bocadinhos? 

 

671 PL Sim. 

 

672 D Podemos tentar/ mas só com os últimos bocadinhos de cada palavra.// Então 

o que é que nós temos/ temos o último bocadinho de lince que é ce/ o último 

bocadinho de yuhsoo/ que é soo/ e que está aqui/ e este que é nuk/ e temos o 

último bocadinho de kharteet/ que é+  

 

673 ALS Teet. 

 

674 FR Agora vamos ler tudo junto. 

 

675 D Então começa com o último bocadinho de lince que é+ 

 

676 ALS Ce. 

 

677 D Então ce+// e depois o último bocadinho de yuhsoo. 

 

678 ALS Soo. 
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679 D Então temos cesoo…// e agora o último bocadinho de nanuk. 

 

680 FR Nuk. 

 

681 D Cesoonuk…// e agora só falta o último bocadinho de kharteet. 

 

682 ALS Teet. 

 

683 PL Então é ce+ 

 

684 D Ce+ 

 

685 ALS Soo//nuk/teet 

 

686 D Boa.// Viram como o FR pôs os animais/ com os bocadinhos certos./ A 

primeira sílaba em cima/ e a segunda sílaba em baixo?/ Muito bem FR.// Vão 

ajudá-lo a pôr os outros?  

 

687 PL Este é aqui. 

 

688 D Sim. 

 

689 PL Onde é que está o outro? 

 

690 D Ah/ queres fazer com os primeiros bocadinhos das palavras.// Então vamos 

ver.// O primeiro bocadinho de lince+ 

 

691 ALS Lin. 

 

692 D O primeiro bocadinho de kharteet é+ 

 

693 ALS Khar. 

 

694 D O primeiro bocadinho de yuhsoo+ 

 

695 ALS Yuh. 

 

696 D O primeiro bocadinho de nanuk+ 

 

697 ALS Na. 

 

698 D Então é lin/khar+ 

 

699 ALS Yuh+ 

 

700 D Na// Linkharyouna. 

 

701 FR Linkharyouna. 

 

702 D Muito bem FR. 

 

703 ED O FR tudo o que seja animais adora. 
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704 D Muito bem.// Estás de parabéns.// Então antes de arrumarem…/ Vocês 

lembram-se que viram o meu nome escrito em hieróglifos./ Então eu tenho 

aqui uns marcadores para vocês colocarem nos livros com o vosso nome 

escrito. 

 

705 ALS EH/ BOA. 

 

706 PL É só para nós? 

 

707 D Não é para os meninos todos.// Eu vou-vos dar agora a vós e depois já dou 

aos outros meninos quando eles vierem. 

 

708 ED Eles já tinham o nome em chinês. 

 

709 D E agora têm em hieróglifos. 

 

710 ED Ah/ que giro. 

 

711 D Depois têm de comparar com os vossos nomes escritos em chinês. <Entrega 

a cada criança os marcadores de livros com o nome deles escrito em 

hieróglifos> (…) 

 

712 FR E que giro/ olha o meu. 

 

713 ED Há meninos que ficam cansados só de escrever uma letrinha./ Imaginem o 

que é fazer estes desenhos todos. 

 

714 MA Este aqui é igual.// Este aqui não é igual/ mas este aqui é/ e este também. 

 

715 PL Alguns são iguais./ Olha este e este são iguais. 

 

716 D Então esperem só um bocadinho./ Vamos ver por que são iguais./ O FR tem 

um <a> e a MI também tem um <a>/ não é? 

 

717 PL O <a> é uma águia. 

 

718 D Também tens um <a> CM?// Olhem quantos <a> tem a CM. 

 

719 ALS Chiiii… 

 

720 PL Três. 

 

721 D Estão a ver./ Tem três águias. 

 

722 PL Eu não tenho <a>. 

 

723 D Pois não. 

 

724 PL Qual é esta letra? 

 

725 D Então qual é a primeira letra do teu nome? 

 

726 PL É um <p>. 
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727 D Então esse caracter é um <p>. 

 

728 PL Então este é um <p>/ este é um (…) <Indica as letras que compõem o seu 

nome> 

 

729 D Sim. 

 

730 ED Então já viram que também se escreve da esquerda para a direita.// O árabe é 

que é da direita para a esquerda.// Mas eles também escrevem na vertical/ nas 

estátuas/ não é?// Pronto estes papelinhos vão ficar no vosso portfolio na 

mesma capinha ao pé do chinês. 

   

731 D Eu tenho aqui mais uma tarefa para os meninos./ Quem é que quer procurar 

lá em casa com a ajuda dos país/ em caixas/ ou procurando na rua em sinais e 

nomes de lojas/ sistemas de escrita diferentes? 

 

732 LG Eu quero. 

 

733 MI Eu também. 

 

734 CM E eu. 

 

735 D Está bem./ Podem pedir ajuda aos vossos pais e depois podem colar ali no 

livro./ Está bem? 

 

736 ALS Sim. 

 

737 LA O meu pai trouxe outro dia caixas chinesas. 

 

738 MI E eu vou ver nas caixas de bolachas. 

 

739 D Boa. 

 

740 ED Pronto./ Eu vou arrumar os marcadores// ficam aqui no portfolio. 

 

741 D Está bem.// Então até para a semana/ adeus. 

 

742 ALS Até para a semana. 
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Anexo 29.7. Transcrição da sessão «As línguas também 

desaparecem?!» (2) 
 

Sessão 6 (2) gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 27 de abril de 

2009 [33:01]. 

 

001 D Olá./ Então vocês lembram-se do que estivemos a falar da última vez? 

 

002  ALS SIM. 

 

003  D Foi de quê? 

 

004  ALS Das línguas que estão a desaparecer. 

 

005  D Que são as línguas em vias de extinção. 

 

006  PL Pois. 

 

007  D E tínhamos visto assim algumas línguas…/ vocês ainda se lembram dos 

nomes de algumas línguas que estão a desaparecer. 

 

008  FR Esquimó. 

 

009  D A língua dos esquimós/ que era o inuktitut. 

 

010  PL A Espanha. 

 

011  D A Espanha?/ O espanhol está a desaparecer?/ O que é que nos tínhamos 

visto?/ Que é uma das línguas que não está a desaparecer/ que até é falada 

por muitas pessoas. 

 

012  FR E a África. 

 

013  D Em África também vimos uma língua que era o kunama. 

 

014  FR Kunama/ que está a desaparecer. 

 

015  D Sim./ Então vimos uma dos esquimós/ outra em África/ e+ 

 

016  FR Inglês. 

 

017  ED O inglês está em extinção? 

 

018  FR Não. 

 

019  ED Então vamos pensar antes de responder. 

 

020  D Lembram-se dos índios? 

 

021  PL SIM./ A música era assim… <Tenta repetir a melodia da música> 
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022  D Vimos essa música/ que era a dos índios Cherokee. 

 

023  PL Cherokee. 

 

024  FR Também está a desaparecer. 

 

025  D Também está a desaparecer.// E eu tenho aqui… 

 

026  PL Tens aí uma música. 

 

027  D Não é bem uma música./ Eu já vos vou dizer o que é.// É um documentário./ 

Sabem o que é um documentário? 

 

028  ALS Não. 

 

029  D Nunca viram um documentário? 

 

030  LG Ahm… 

 

031  D Sim/ LG. 

 

032  ED <INT> Ora vejam a palavra.// Documentário vem de docu+ 

  

033 LG Documento. 

 

034 ED Documento. Muito bem.// Que é uma coisa que faz o quê?/ Que fala sobre+ 

 

035 MI As coisas. 

 

036 ED Sobre vários assuntos./ Então se documentário vem de documento que fala 

de vários assuntos/ como disse a MI muito bem… 

 

037 PL Um documentário é um programa que fala de vários assuntos/ certo? 

 

038 D Sim.// Então vamos ouvir um documentário sobre a língua N|u. 

 

039 PL E o título. 

 

040 D N|u. 

 

041 PL É só N|u? 

 

042 ED É só uma sílaba. 

 

043 D E eles para pronunciarem o nome desta língua até fazem de uma forma 

diferente que eu não sei fazer muito bem.// Eles dão assim uns estalidos com 

a língua cá em cima… 

 

044 FR Ah/ já sei. <Tenta reproduzir o estalido batendo com a língua no céu da 

boca> 

 

045 PL O que é que é um estalido? 
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046 D É assim. <Demonstra> 

 

047 ALS <As crianças tentam reproduzir o estalido> 

 

048 D Este som que faz// eles utilizam muito// eles utilizam estes estalidos quando 

estão a falar/ para pronunciar as palavras/ por exemplo o nome da língua… 

<Pronuncia N|u com o estalido entre os dois sons> Perceberam? 

 

049 ALS Sim. 

 

050 D Então/ a língua N|u é falada na África do Sul./ Vocês sabem onde fica a 

África do Sul? 

 

051 PL Eu acho que é para cima? 

 

052 D É para cima?/ Então se é sul… 

 

053 ED Fica perto de uma linha./ Qual é a linha?/ Do+ 

 

054 PL Ah/ Norte. 

 

055 ED De uma linha que divide+ 

 

056 LE Equador. 

 

057 ED Boa.// Não fica mais perto do que nós?/ Fica mais perto… 

 

058 PL Sim. 

 

059 D Então se é do Sul/ África do Sul/ não é no Pólo Norte/ pois não? 

 

060 CA Não/ é em baixo. 

 

061 D É em baixo.// Estão a ver África. <Mostra a localização do continente 

africano no globo terrestre> 

 

062 PL Está ali/ está ali. 

 

063 ED Fica abaixo da linha do Equador. 

 

064 D Do Sul/ fica em baixo. 

 

065 ED E os polos são lá em cima/ bem longe/ não é?  

 

066 NU Parece que é pertinho mas é muito longe. 

 

067 ED Porque o planeta também não é deste tamanho./ Está tudo reduzido. 

 

068 PL É muito grande. 

 

069 ED Portugal parece pequenino mas é bem grande./ Quando vamos para o 

Algarve parece que nunca mais chegamos/ não é?/ Está tudo muito reduzido 

aqui. 
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070 D Então a língua N|u que é falada aqui na África do Sul…/ Vocês acham que é 

falada por muitas pessoas ou por poucas pessoas? 

 

071 ALS Poucas. 

 

072 D Isto é uma língua que está a desaparecer/ não é? 

 

073 PL Pois. 

 

074 D É falada por oito pessoas. 

 

075 ALS Chiiii… 

 

076 PL Só isso? 

 

077 D  Oito pessoas/ já viram/ uma/ duas/ três/ quatro/ cinco/ seis/ sete/ oito… 

<Conta algumas das crianças> 

 

078 PL Só é de eu ao JP. 

 

079 MI Tão pouquinhas. 

 

080 D Então agora nós vamos ouvir um bocadinho deste documentário sobre a 

língua N|u./ Vão ver e ouvir para tentarem perceber como é que esta língua 

com estes estalidos todos.// Vamos ver. <Coloca o documentário da 

UNESCO «Saving endangered languages» sobre a língua N|u e o povo dos 

Khomani San> (…) O que é que vocês acharam da língua? 

 

081 FR O som era esquisito. 

 

082 MI Quando eles estavam a falar faziam estalidos. 

 

083 D Faziam estalidos. 

 

084 PL Diziam assim muitos ós. 

  

085 D Sim é verdade./ Era um som que aparecia muito.// E vocês viram como 

viviam estas pessoas?// Tinham assim grandes casas. 

 

086 ALS Na terra. 

 

087 ALS Em tendas. 

 

088 PL Uma senhora estava a fazer assim à areia. <Faz o gesto de passar a mão pela 

areia> 

 

089 D Pois era./ Porquê?/ Por que é que a areia estava assim? 

 

090 MI Porque era terra. 

 

091 D Era terra./ E havia lá muita água/ não? 

 

092 ALS Não. 
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093 D Havia muito pouca água./ A terra estava ressequida./ Estava muito seca./Até 

estava a abrir fendas/ não era? 

 

094 FR Eram pobres. 

 

095 D Sim./ E estas pessoas fazem artefactos e depois vão vendendo.// Vocês 

sabem o que são artefactos?// Não?// Por exemplo colares/ joias… 

 

096 PL <INT> Estátuas. 

 

097 D Sim/ estátuas também. 

 

098 NU Eu tenho um livro que fala do pássaro que rouba coisas de joias. 

 

099 D Também são artefactos. 

 

100 RU A minha mãe tem dentes de elefante. 

 

101 D Já tínhamos visto isto da última vez./ Muito mau o que fizeram ao elefante. 

 

102 RU Mataram-no. 

 

103 D Pois foi./ Só para terem os dentes dele.// Então agora vamos fazer uma 

atividade muito gira// que é…// Como é que vocês acham que eles escrevem 

esta língua?/ Como é que eles escrevem em N|u? 

 

104 LE Com símbolos. 

 

105 ED  A LE acha que é com símbolos. 

 

106 LG Com características. 

 

107 D Com características ou com caracteres? 

 

108 LG Caracteres. 

 

109 D Então eu vou fazer assim/ vou dar aos meninos umas folhas que não sei se 

vai dar para todos/ mas podem fazer assim// Eu tenho aqui dez/ mas podem 

juntar-se dois a dois. 

 

110 ED Se calhar nem é preciso.// Ponham o dedinho no ar quem quer fazer. 

 

111 ALS Eu. 

 

112 ED Onze./ AM podes fazer aqui com a CM// Os outros meninos que não querem 

vêm comigo pintar a prenda do dia da mãe. 

 

113 D Então vão tentar aqui criar a forma de escrever da língua N|u. 

 

114 LE Aqui é o nome e aqui é a data.// Nome é pôr o primeiro e o último. 

 

115 D Então eu vou buscar os lápis. 

 

116 ED Os meninos que vão para a primária têm todos um lápis de carvão. 
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117 PL Eu tenho./ Posso ir buscar o meu? 

 

118 ED Sim.// Então vão buscar os lápis/ escrevem o nome e depois podem começar 

a inventar. 

 

119 LE O que é para inventar? 

 

120 D É para inventares uma forma de escrita. 

 

121 ED Inventas os caracteres/ os desenhos/ ou letras./ O que tu quiseres. 

  

122 D <A dinamizadora coloca de novo o documentário para as crianças ouvirem 

a língua enquanto criam um sistema de escrita> (…) 

 

123 ED Meninos está na hora./ Vamos lá acabar. 

 

124 PL Olha para este símbolo. 

 

125 ED O JP já acabou?// Muito bem./ Muitos caracteres que o JP fez./ Sim senhor. 

 

126 JP Só falta/ só falta/ só falta pôr a data. 

 

127 ED Então toma lá. 

 

128 MI Olha aqui eu fiz um <s>.// Sabes fazer? 

 

129 PL Um <s>?/ Deixa ver.// Fixe./ Olha faz este aqui. 

 

130 ED Está JP?/ Dá à Mónica. 

 

131 D Então JP./ Diz-me lá o que é que tu desenhaste? 

 

132 JP Isto são os caracteres/ isto é a casa e isto é <IND>. 

 

133 D Muito bem./ Agora podes ir almoçar. 

 

134 ED Vá quem já acabou dá à Mónica que é para ir almoçar. 

 

135 PL Ó Mónica. 

 

136 D Sim PL./ Então o que é que tu desenhaste? 

 

137 PL Aqui o homem/ aqui o <j>/ e o <o>/ e aqui em baixo mais. 

 

138 D Muito bem.//E tu LE?/ Explica-me lá o que desenhaste. 

 

139 A4 São letras muito baralhadas e muito juntas. 

 

140 D E tu LG?// Muito bem./ Criaste aqui um sistema de escrita muito diferente/ 

muito giro.// Muito bem fizeram todos uns sistemas de escrita muito giros.//  

(…) Até para a semana/ está bem? 

 

141 ALS Adeus. 
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Anexo 29.8. Transcrição da sessão «Uma viagem pelo 

mundo das línguas e dos sons» 
 

Sessão 7 gravada em formato áudio MP3 e vídeo AVI na sala do GE no JI 1, no dia 08 de maio de 2009 

[01:27:08]. 

 

001 D <A dinamizadora divide as crianças em grupos e senta-as em redor da tela 

onde serão projetadas as perguntas do jogo> Olá a todos. 

 

002  ALS Olá. 

 

003  D Então eu vou explicar o que nós vamos fazer./ Hoje é a última vez que eu 

venho fazer estas atividades sobre as línguas convosco./ Então eu lembrei-me 

de fazer um jogo para nós revermos… para vermos outra vez… o que nós 

fizemos/ está bem? 

 

004  ALS Sim. 

 

005  D Então o jogo vai ter perguntas e atividades para fazerem e está ali no meio o 

tabuleiro do jogo./ Vocês já viram/ há ali umas peças que parecem uns 

gramofones? 

  

006  FR Tem ali os animais. 

 

007  D Pois tem. E isto joga-se como no jogo da glória./ Vocês sabem jogar o jogo 

da glória? 

 

008  LG Eu sei. 

 

009  D Já jogaste? 

 

010  LG Eu tenho o jogo da glória. 

 

011  D Então quem é que sabe explicar como se joga o jogo da glória? 

 

012  LG Eu quero. 

 

013  D Então a LG vai explicar. 

 

014  LG Primeiro temos que lançar o dado e ver o que sai./ Depois andamos até às 

casinhas e depois temos que fazer o que diz lá. 

 

015  D É isso LG. Então temos ali um dado que nós vamos atirar mas não vamos 

lançar para longe/ tem de ficar dentro do tabuleiro./ E vocês estão divididos 

em grupos e o primeiro grupo que está aqui deste lado tem de escolher uma 

pessoa para ir além lançar o dado./ Quem é? 

 

016  RO Eu quero ser eu. 
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017  D Então fica o RO para lançar o dado./ Agora preciso de outra pessoa para 

responder. Vai ser sempre a mesma pessoa para não haver confusões. Quem 

é que vai ser? 

 

018  CA Eu quero. 

 

019  D Então a CA vai ser a única a responder quando eu fizer a pergunta mas os 

outros podem ajudar. Eu dou um bocadinho de tempo para pensarem todos 

juntos e depois a CA dá a última resposta está bem?/ E agora nos outros 

grupos vamos fazer a mesma coisa. (…) 

 

020  ALS <Os grupos escolhem os porta-vozes para lançar o dado e responder às 

questões> 

 

021  D Então neste jogo as perguntas têm que ver com o que nós fizemos nas outras 

sessões em que falámos sobre os animais sobre as línguas…/ E este jogo 

chama-se uma viagem pelo mundo das línguas e dos sons./ Então vamos ver 

o que é que aprendemos e vamos jogar o jogo. Podemos começar? 

 

022  ALS Sim. 

 

023  D Vamos começar pelo grupo 1 e vai ser o RO a lançar o dado. 

 

024  RO Saiu o quatro. 

 

025  D Então vais escolher ali um daqueles objetos que se chamam gramofones e 

que são uns objetos antigos que dão música. 

 

026  ED Antigamente não havia aparelhagem era isto. E não havia CDs. Só havia 

estes discos grandes. 

 

027  RO Eu quero este azul. 

 

028  D Agora vais pô-lo no número quatro que foi o que saiu no dado. Vais pô-lo 

aqui na seta e vais contar. Um… dois… três+ quatro./ Estamos no número 

quatro./ Então eu vou ver o que diz o número quatro./ Conseguem ver o que 

é que está ali debaixo do gramofone? O que é? 

 

029  PL É um pino. 

 

030  LG É do xadrez. 

 

031  D É do jogo de xadrez./ Quando aparece esta imagem do jogo de xadrez quer 

dizer que pode ser uma casa da sorte ou uma casa de azar./ Vamos ver se 

vocês tiveram sorte ou azar./ A casa número quatro diz «avança duas casas»./ 

Então o RO vai avançar duas casas. Para onde é que ele vai? Estava no 

quatro vai+ 

 

032  PL Vai para o seis. 

 

033 D Vai para o seis./ Quatro… cinco+ seis./ Agora vais parar ali e vai jogar o 

próximo grupo./ Quem é que vai lançar o dado? LE? 

  

034 LE Saiu o quatro outra vez. 
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035 D Então vamos fazer igual. 

 

036 LE Um… dois… três+ quatro. 

 

037 D Já sabemos que avançamos duas casas e vamos ficar aí também./ Então e 

agora quem é que vai lançar o dado? É o PL. 

 

038 PL Um+ dois. 

 

039 D Dois./ E o que é que veem aqui? 

 

040 PL É uma flor. 

 

041 D Vocês lembram-se de terem feito uma flor?  

 

042 ALS Sim. 

 

043 D Quando é que fizeram uma flor? 

 

044 ED Não se lembram de fazerem uma pétala com várias cores? 

 

045 ALS Sim. 

 

046 D O que é que eram essas pétalas? 

 

047 LA Eram as línguas. 

 

048 D Que línguas? 

 

049 LG As que nós falávamos e queríamos aprender. 

 

050 D Muito bem. 

 

051 LA E as que já sabíamos falar. 

 

052 D As que só tinham ouvido e as que já sabiam falar./ Então eu vou fazer a 

pergunta e quem é que vai responder? É a CM não é? 

 

053 ED É a CM quem vai responder mas os outros meninos podem ajudar. 

 

054 D Só os do grupo. 

 

055 ED Os dos outros grupos não podem ajudar. 

 

056 D Então eu vou fazer a pergunta para este grupo está bem? 

 

057 ALS Sim. 

 

058 D Que línguas falam os meninos desta sala? 

 

059 PL Português. 

 

060 ED Chiu. É a CM que responde. 
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061 D O que é que nós tínhamos dito. Vocês falam entre vocês e depois a CM 

responde. Só a CM é que dá a resposta./ Então falem lá entre vocês. 

 

062 ED PL fala lá ao ouvido da CM.// CM o que é que o PL te disse? 

 

063 CM Português. 

 

064 ED Sim. Outra língua. 

 

065 CM Alemão. 

 

066 ED Alguém aqui fala alemão. 

 

067 FR A LA. 

 

068 ED Diz lá uma palavra em alemão. 

 

069 LA Fisch. 

 

070 ED Isso não é alemão é inglês. 

 

071 D Não não. Fisch também é alemão. 

 

072 ED Ai é? 

 

073 D Sim. E também quer dizer peixe. 

 

074 ED Olha. Não sabia.// E mais línguas que os meninos falam? 

 

075 JP Eu sei. 

 

076 D Diz à CM JO. 

 

077 ED Diz lá JO. 

 

078 JO <SIL> 

 

079 ED Pronto é melhor quem souber põe o dedo no ar. 

 

080 D Então já vimos que os meninos sabem alemão e português. Mas vimos 

também que há dois tipos de português. 

 

081 PL Português europeu. 

 

082 LG E português do Brasil. 

 

083 D E há mais alguma língua? 

 

084 ED Só os meninos do grupo. 

  

085 LG Espanhol. 

 

086 ED Muito bem. 
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087 D E mais?/ Então a AT não fala uma língua diferente? 

 

088 PL Inglês. 

 

089 D A AT? 

 

090 PL Ah não. Hindi. 

 

091 D Mas quem é que fala inglês? 

 

092 ALS A AM. 

 

093 D Pois é a AM./ Então acho que já vimos as línguas todas.// Ah falta uma. 

 

094 PL Francês. 

 

095 D Então os meninos falam francês inglês espanhol/ português europeu 

português do Brasil e… 

 

096 ALS Hindi. 

 

097 PL Espanholito. 

 

098 D Então vocês acertaram e deixam-se ficar ali naquela casa. Vamos jogar com 

o próximo grupo./ Então quem é que vai lançar o dado? É a IN não é IN? 

 

099 IN Sim. 

 

100 ED Escolhe o gramofone e não se esqueçam da cor. 

 

101 D Sim porque se não é uma grande confusão. 

 

102 IN Oh. 

 

103 D Um. Saiu o um./ O um o que é que tem debaixo IN? 

 

104 IN É uma casa dos pinguins. 

 

105 D Dos pinguins? Os pinguins vivem lá dentro? 

 

106 MV Não. Os esquimós. 

 

107 D Muito bem. 

 

108 ED Como se chama essa casa dos esquimós?// Começa por um <i>. 

 

109 MV Igloo. 

 

110 ED Igloo. 

 

111 D IN podes deixar aí o gramofone e vamos ver qual é a pergunta que está nesta 

casa./ Então vocês lembram-se daquela história da menina sem nome. 
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112 ALS Sim. 

 

113 D Então a pergunta é a seguinte: por que é que a menina sem nome era 

diferente das outras crianças? 

  

114 CA Porque ela não percebia as outras meninas. 

 

115 D Porquê? 

 

116 CA Porque ela falava o inuktitut. 

 

117 D <Risos> Sim. É verdade. Ela vinha do Pólo Norte e provavelmente até falava 

o inuktitut aquela língua de que nós falámos quando vimos as línguas em 

vias de extinção./ Então ela falava uma língua e as outras meninas falavam 

outra língua e não se conseguiam entender.// Então agora vamos para o outro 

grupo e vamos fazer a pergunta da casa onde o RO calhou há pouco./ Essa é 

a casa… 

 

118 RO Seis. 

 

119 D Como o outro grupo calhou na mesma casa vamos fazer a pergunta para os 

dois grupos./ Quem souber dar a resposta levanta o dedo./ Então a pergunta é 

«o que é uma onomatopeia?»// O RO levantou o dedo ele vai responder. 

 

120 RO É um som em inglês. 

 

121 LE NÃO. É o som que nós usamos quando imitamos os animais. 

 

122 D Muito bem LE. 

 

123 ED Parabéns. Ganhou o grupo da LE. 

 

124 D Então é o grupo da LE que vai avançar e o outro grupo fica sem jogar na 

próxima vez./ PL vamos lá lançar o dado. 

 

125 PL Um. 

 

126 D O que é que está aí? 

 

127 PL É um animal. 

 

128 D Consegues ver que animal é? 

 

129 PL Parece uma vaca. 

 

130 D Vocês lembram-se de termos visto uma canção numa língua estrangeira em 

que aparecia uma vaca? 

 

131 ALS Sim. 

 

132 D E em que língua era a canção? 

 

133 ALS Alemão. 
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134 D Então estejam atentos à pergunta.// Qual é a palavra alemã para vaca que é 

parecida com uma palavra portuguesa? 

 

135 DA Kuh. 

 

136 D Muito bem DA./ Então vamos para o próximo grupo. 

 

137 IN Quatro. 

 

138 D Quatro. Então vamos avançar./ Uma… duas… três+ quatro e calhou na casa 

cinco./ O que é que tem por baixo? 

 

139 IN Um rato. 

 

140 D Um rato./ Será que nós ouvimos uma canção que tinha um rato? 

 

141 ALS Sim. 

 

142 D Então vamos estar atentos à pergunta./ Que línguas são mais parecidas? O 

português e o inglês?/ O português e o espanhol?/ Ou o português e o 

alemão? 

 

143 MA O português e o alemão. 

 

144 ED Não pensaste MA. 

 

145 D Vamos lá pensar. Então nós em inglês vimos aquela canção da sereia e vimos 

que sereia se dizia mermaid. Era parecido? 

 

146 ALS Não. 

 

147 D E em espanhol vimos a canção do ratinho. 

 

148 PL Ratón. 

 

149 D Rato e ratón é parecido? 

 

150 ALS Sim. 

 

151 D E como é que se dizia chocolate? 

 

152 MA Chocolate. 

 

153 LA E almohada. 

 

154 D E almohada LA. Muito bem./ Então quais são as mais parecidas?  

   

155 ALS É o espanhol. 

 

156 D É o português e o espanhol./ Agora vamos para o grupo da LE porque o outro 

grupo está sem jogar./ Então vai a LE lançar. 

 

157 LE Dois. 
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158 D O que é que nós temos ali na imagem? 

 

159 LE Um ovo. Um ovo de Páscoa. 

 

160 D E nós falámos da Páscoa não falámos? 

 

161 ALS Falámos. 

 

162 D Quem é que cá esteve para falar da Páscoa? 

 

163 PL O pai da AM. 

 

164 D Esteve o pai da AM muito bem. 

 

165 LG Os meus pais e o meu irmão. 

 

166 D Pois foi. Então vou fazer a pergunta./ Fala de uma tradição da Páscoa em 

outro país./ O que é que se faz na Páscoa em outro país? 

 

167 ALS <SIL> 

 

168 ED Se não se conseguirem lembrar temos que passar para outro grupo porque os 

outros meninos podem lá calhar e dar a resposta certa. 

 

169 D Há várias hipóteses porque há muitas tradições./ Lembram-se de alguma em 

Inglaterra ou no Brasil?/ Uma comida ou algo que eles fizessem? 

 

170 ALS <SIL> 

 

171 ED Então vamos passar para o outro grupo e vocês perdem a vez. 

 

172 D Ficam sem jogar da próxima vez./ Então PL vamos lá./ Quatro. Já desfez o 

gramofone e tudo.// Esta é a casa número+ 

 

173 PL Número sete. É um cão. 

 

174 D Temos um cão. E a pergunta é: qual é a onomatopeia/ que nós já tínhamos 

visto que era o som que nós fazíamos para imitar os animais/ de cão em 

inglês?/ Eu dou três hipóteses: wau wau ão ão ou woof woof? 

 

175 ALS Woof woof. 

 

176 D Muito bem acertaram.// IN vamos lá lançar o dado.// Cinco. 

 

177 IN Um… dois… três… quatro+ cinco. É o coelhinho. 

 

178 D Calhámos no coelhinho./ Lembram-se de fazermos aquele jogo em que 

pintávamos os ovinhos da Páscoa de acordo com as sílabas? 

 

179 ALS SIM. 

 

180 D Então vocês têm que dividir as palavras conejo que é coelho em espanhol e 

galinha em sílabas./ Vamos começar pela primeira/ conejo. 

 



264 

 

181 ALS <Batem as palmas enquanto dividem a palavra em sílabas> Co-ne-jo. 

 

182 D Só este grupo está bem?/ E agora galinha. 

 

183 ALS <Batem as palmas enquanto dividem a palavra em sílabas> Ga-li-nha. 

 

184 IN As duas têm três. 

 

185 D Muito bem. Agora vamos para aquele grupo?// Dois. 

 

186 RU Um+ dois. 

 

187 D Vamos calhar numa casa da Páscoa. 

 

188 ED Vocês já sabem qual é a pergunta porque já calhou ao outro grupo. 

 

189 D Sim a pergunta é: fala de uma tradição da Páscoa em outro país.// 

Lembram-se da história que os pais e o irmão da LG contaram. No final o pai 

da LG disse ao coelho para fazer uma coisa aos ovos. 

 

190 RU Para ir dar os ovos. 

 

191 D Sim. Disse-lhe para ir dar os ovos mas ele não chegou lá a casa dos meninos 

e fez trrriimm venho trazer os ovos da Páscoa./ O que é que o Pai Natal diz 

ao coelho? 

 

192 LE Para esconder os ovos. 

 

193 D É isso mesmo. Essa é uma tradição que é típica no Brasil e em outros países 

mas que não é típica cá. Embora hoje em dia já se faça isso. 

 

194 RU Nós fizemos isso contigo. 

 

195 D Pois foi.  

 

196 ED Agora a LE respondeu na vez do outro grupo e agora o outro grupo vai andar 

e o grupo da LE fica para trás. 

 

197 D Agora é o PL.// Quatro. 

 

198 PL Ui/ montanhas. 

 

199 D Não me parece que sejam montanhas. 

 

200 MV São as pirâmides. 

 

201 D São as pirâmides do+ 

 

202 NU Do Egito. 

 

203 D Agora vou pedir para vocês olharem para a tela. Em cima estão a ver está 

escrito em hieróglifos egípcios…/ Lembram-se de eu ter escrito essa palavra 

no quadro?/ E em baixo está escrito em que língua? 
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204 PL Em cima ou em baixo. 

 

205 D Em cima é em hieróglifos. Eu quero saber em que língua está escrita aquela 

palavra de baixo.// Lembram-se de termos visto aqueles livros? 

 

206 MA Aquelas letras nós usámos para fazer o jogo que fizemos ali. Em que 

tínhamos que escrever os nossos nomes. 

 

207 D Em que língua era?/ Vimos que era de um país que tinha muitas ilhas… 

 

208 PL E vimos a bandeira grega. 

 

209 D Sim. Então estamos a falar de que país? 

 

210 PL GRÉCIA. 

 

211 D Então aquelas letrinhas que estão em baixo são do alfabeto grego./ Então 

vamos ouvir a pergunta? 

 

212 ALS SIM. 

 

213 D Descobre qual é o nome dos meninos desta sala que está escrito em grego e 

em hieróglifos. 

 

214 ED Eu vou dar uma pequenina ajuda. Nós tínhamos visto que letra era 

representada por um leão. 

 

215 D E tinham também visto quem é que tinha aqueles fios. 

 

216 PL Eu tinha um fio. 

 

217 ED Só tinhas um? 

 

218 PL Era só um. 

 

219 D Ali estão dois. Então não é o teu nome./ Quantas letras tem o nome? 

 

220 ALS Um… dois… três… quatro… cinco+ seis. 

 

221 D Então é um nome com seis letras. 

 

222 ED Pensem no vosso nome. 

 

223 RU O meu não é. Só tem três. 

 

224 LA O meu também não é. 

 

225 MA É Amanda. 

 

226 D Não é Amanda. Mas muito bem visto porque tem seis letras. Mas porque é 

que não pode ser? Vocês tinham que ter três caracteres iguais. 

 

227 ED Amanda tem três <a>. Tinham que ter três caracteres iguais. Ali só têm dois. 
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228 D É um nome com seis letras e duas delas são iguais. 

 

229 PL É Leonor. 

 

230 D É Leonor. Muito bem PL. 

 

231 ALS EH… <Batem palmas> 

  

232 D Então estão ali a ver/ que letra representam os fios? 

 

233 LE É o <o>. 

 

234 D É o <o>. 

 

235 PL E o <l> é o leão. 

 

236 D E estão a ver em baixo em grego? Não estão lá o <e> e o <n>? 

 

237 ALS Sim. 

 

238 D Só as outras é que são diferentes. 

 

239 ED No mesmo sítio. 

 

240 D Então IN vamos lançar o dado? 

 

241 IN É cinco. 

 

242 ED Onde é que ficas IN? Conta lá. 

 

243 IN Um… dois… três… quatro+ cinco. 

 

244 ED Tens de voltar atrás. Tem de calhar a conta certa. 

 

245 D Então onde é que calhaste? 

 

246 ED O que é que está aí desenhado? 

 

247 IN Está uma senhora de África com um menino ao colo vestido de amarelo. 

 

248 D Lembram-se de termos falado das línguas em vias de extinção? Falámos do 

cherokee do inuktitut e do kunama. 

 

249 ALS Sim. 

 

250 D Então a pergunta é: porque é que as línguas desaparecem? 

 

251 LA Porque há poucas pessoas a falar delas. 

 

252 D A falar delas? A falá-las não é? 

 

253 LA Sim. 

 

254 D Portanto há poucas pessoas a falar essas línguas e as línguas podem 
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desaparecer não é? 

 

255 ALS Sim. 

 

256 D Muito bem. Agora vai jogar aquele grupo. 

 

257 ED A LA acertou. 

 

258 D Agora quem é que vai lançar o dado? Vais tu AM? Então vai lá. 

 

259 ED Conta lá as bolinhas AM. Diz aos meninos quantas são. 

 

260 AM Três. 

 

261 D Três bolinhas. 

 

262 ED Agora vais andar com ele três casinhas. 

 

263 D Com o preto. 

 

264 ED Um… dois+ três. Ficaste na das pirâmides. 

 

265 D A das pirâmides nós já tínhamos visto mas vamos ver se vocês estiveram 

com atenção./ Qual é que era o nome que estava escrito em hieróglifos? 

 

266 ALS Era Leonor. 

 

267 D Porquê? 

 

268 LE Porque tinha dois <o>. 

 

269 PL E não era só por isso. Era porque o leão começa por um <l>. 

 

270 D Muito bem. Então LE/ vamos lançar o dado? 

 

271 PL Vamos lá LE. 

 

272 D Quatro./ É o branco não é?/ Um… dois… três+ quatro. Oh… 

 

273 ED Onde é que calhaste LE? 

 

274 LE No Pinóquio. 

 

275 D Lembram-se de termos feito este jogo em que tínhamos que ver que nomes 

começam pelo mesmo som? 

 

276 ALS Sim. 

 

277 D Então eu vou dizer os nomes: Pinóquio, Pocahontas, Ratatui e Aladino. 

 

278 PL Aladino. 

 

279 ED Ó PL precipitaste-te e nem sequer era o teu grupo a responder… 
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280 LE <INT> É o Pinóquio e a Pocahontas. 

 

281 D Muito bem. Que começam pelo mesmo som./ PL vamos lançar o dado. 

 

282 ED Mas a LE disse muito bem porque respondeu pela cabeça dela. Não 

respondeu sem pensar. 

 

283 D Então vamos ver se este grupo esteve com atenção./ Por que é que as línguas 

desaparecem?  

 

284 PL Porque têm poucas pessoas a falá-las. 

 

285 D E o que é que nós podemos fazer para salvar as línguas em vias de extinção? 

 

286 CM Falar com eles. 

 

287 D Falar com eles. Muito bem. Lembram-se de termos visto que iam lá pessoas 

com os microfones e as câmaras de filmar. 

 

288 PL Sim. Ah pois. Nestas todas.  <Apontando para o Power Point que tem 

imagens das pessoas que falam cherokee inuktitut e N|u> As que estão em 

vias de extinção são as daquele índio e destes miúdos. 

 

289 D Sim o inuktitut e o cherokee. 

 

290 PL E depois aquele é uma duas três quatro cinco… é oito.  <Contando as 

pessoas que falam a língua N|u> 

 

291 FR E a língua dos esquimós. 

 

292 D Sim. A LA ainda se lembrava do inuktitut. Que é muito difícil de dizer mas 

ela ainda se lembrava. 

 

293 ALS <Algumas crianças repetem a palavra inuktitut> 

 

294 PL Afinal são nove. 

 

295 D Sim os falantes que falavam aquela língua/ lembram-se?/ Como é que se 

chamava a língua em que faziam uns estalidos com a boca? 

 

296 ALS <Fazem estalidos com a boca> 

 

297 D Era o N|u./ Então agora que já relembramos as línguas em vias de extinção 

vamos passar aqui para este grupo. IN vamos lá. 

 

298 IN Três. 

 

299 D Então vamos andar. Um… dois+ três. 

 

300 PL Fica no Pinóquio. 

 

301 D Então vamos fazer a mesma atividade mas com outros exemplos./ Vamos ver 

quais é que começam pelo mesmo som. Vocês conseguem ver aqui? 
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302 ALS Sim. 

 

303 D Então temos o Alex o Nemo o Ruca e o Noddy./ Quais é que começam pelo 

mesmo som? 

 

304 LG O Nemo e o Noddy. 

 

305 D Muito bem LG.// Vamos para o outro grupo? 

 

306 ED Agora para ganharem têm que fazer quatro./ Olha passaste um. Ficas na mãe 

com o bebé ao colo. 

 

307 D A pergunta é: o que é eu se perde quando desaparece uma língua? 

 

308 ED É o grupo do RO./ A CM tem o dedo no ar. Diz CM. 

 

309 CM Perde-se a voz. 

 

310 ED Às vezes perde-se a voz quando se grita muito e uma pessoa fica afónica. 

Mas quando desaparece uma língua o que é que acontece? 

 

311 CM Fica sem voz. 

 

312 D Sim. Essa língua fica sem voz/ nunca mais se ouve falar essa língua é 

verdade./ E de que é que não se ouve mais falar?/ Lembrem-se do que as 

pessoas sabem/ o que é que elas conhecem… 

 

313 ED Pensem lá./ Toca lá a pensar RU. Puxem pelos neurónios. 

 

314 D Estão a ver aqueles três meninos ali?  <Apontando para as crianças que 

falam inuktitut> 

 

315 ALS Sim. 

 

316 D O que é que eles sabem fazer?  

 

317 PL Esquimar. 

 

318 ALS <Risos> 

 

319 D <Risos> Sabem esquiar. E mais? Estão a ver o mar à volta deles? O que é 

que eles sabem fazer mais? 

 

320 RU Escalar as montanhas de gelo à volta deles. 

 

321 NU Andar na neve. 

 

322 D Sim. E o que é que eles têm à volta? 

 

323 ALS O mar. 

 

324 D E o que é que tem o mar? 

 

325 PL O mar tem tubarões. 
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326 D Tem muitas espécies+ 

 

327 PL Tem peixinhos e tem golfinhos. 

 

328 D E os animais são todos iguais em todo o lado? 

 

329 ALS Não. 

 

330 MA Há peixes há baleias há golfos. 

 

331 D Há golfinhos não é? Mas não são iguais em todos os sítios do mundo pois 

não? 

 

332 ALS Não. 

 

333 D Então aqueles meninos conhecem animais que vocês não conhecem. 

 

334 FR Nós conhecemos crocodilos tubarões… 

 

336 CA Sim mas lá há animais que nós nunca vimos que nós não conhecemos/ só na 

televisão. 

 

336 D E eles sabem os nomes para esses animais não é?/ Então imaginem que 

deixavam de existir aqueles meninos e que deixava de haver aquela língua./ 

Nós agora íamos lá e sabíamos os nomes daqueles animais? 

 

337 ALS NÃO. 

 

338 D Não sabíamos estão a ver. O que é que se perde quando se perde uma língua? 

 

339 CA Os nomes para as coisas. 

 

340 ED E não só. Aqueles meninos vivem dentro de quê? 

 

341 D Estava ali na casinha número um. 

 

342 ED Onde é que eles vivem? Onde é que eles dormem? 

 

342 ALS Numa casa. 

 

344 ED Numa casa igual à nossa? 

 

345 ALS Não. 

 

346 ED Como é que se chama? 

 

347 ALS IGLOO. 

 

348 ED Alguém daqui sabe fazer igloos ou são só os meninos do Ártico que sabem 

fazer? 

 

349 FR Sabem só os de lá. 
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350 ED Então se estes meninos ficassem muito velhinhos e morressem e não 

tivessem mais descendentes o que é que acontecia? 

 

351 IN As línguas desapareciam. 

 

352 LA E os igloos. 

 

353 D É verdade. Nunca mais ninguém ia conseguir fazer igloos porque só eles é 

que sabem./ Então também se perde o conhecimento que as pessoas têm das 

coisas. 

 

354 ED Perde-se a língua e nome das coisas e perde-se também o que as pessoas 

sabem fazer./ Também viram um grupo da África que fazia coisas próprias. 

 

355 D Sim faziam artefactos e colares que só eles conseguiam fazer. 

 

356 IN E não percebi muito essa língua. <Referindo-se à língua N|u>. 

 

357 D Pois não porque é uma língua muito diferente da nossa e além disso é uma 

língua que nós não ouvimos muito. 

 

358 ED <INT> E olhem aqui para este senhor <Indicando a imagem de um falante 

de cherokee>. Já viram a roupa dele como ele está vestido. 

 

359 PL Parece pelo de pássaros. 

 

360 ED Vocês conseguem fazer aqueles fatos? 

 

361 ALS Não. 

 

362 LA Se calhar se ele morresse… Vamos pensar que só havia este… Se ele 

morresse já não se faziam fatos daquilo nem nada. Só ele é que sabe fazer 

aquilo. 

  

363 PL E daqueles três <Indicando a imagem das crianças que falam inuktitut>/ 

eles sabem fazer aqueles casacos que eles têm e depois morrem ninguém já/ 

já ninguém sabe fazer aqueles casacos. 

 

364 ED Eu vou lançar um desafio. Nós íamos num avião e ele caía lá e nós não 

sabíamos fazer igloos e não sabíamos fazer aqueles casacos quentinhos. 

  

365 PL Morríamos de frio. 

 

366 ED Pois é. Por isso é que tem de se divulgar e falar com estas pessoas para 

sabermos como é que eles fazem as coisas. 

 

367 LA Nós temos de falar mas não conseguimos. 

 

368 D Lembram-se de termos visto aquelas imagens de pessoas que iam lá filmar e 

gravar a voz deles./ Essas pessoas depois registam e fazem dicionários para 

nós aprendermos como eles falam./ E para termos também o conhecimento 

deles… / como é que eles fazem os casacos como é que se fazem os igloos as 

roupas... 
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369 ED <INT> Como é que eles pescam também. 

 

370 D Sim como eles pescam. 

 

371 ED Eles têm outras técnicas de pescar/ não têm redes como nós. 

 

372 D E lembram-se de termos falado nos índios e dos povos da Bolívia e do Perú 

que conheciam muitas plantas? 

 

373 ALS Sim. 

 

374 D As plantas são importantes para os medicamentos. Se nós conseguirmos 

comunicar com eles podemos ter acesso ao conhecimento que eles têm 

dessas plantas e fazer novos medicamentos. 

  

375 RO <INT> Aqueles senhores que ali estão eram os da terra vermelha que 

alisavam assim a terra <Apontando para a imagem dos falantes de N|u>. 

 

376 D Era sim senhor. Eles tinham a terra muito seca. 

 

377 ED E também tinham colares e coisas assim não era? / Muito giras… 

 

378 LA E se eles morrerem nós queremos fazer as saias deles e não conseguimos/ 

não sabemos onde é que estão as coisas para fazer as saias… 

 

379 PL <INT> Observas as imagens e é só procurares as coisas que precisas para 

fazer as saias./ Os tecidos e assim. 

 

380 LA E vais procurar aqui? 

 

381 ED Ó PL então pensa lá./ Por exemplo qualquer folha dá para fazer um 

medicamento?// Nós em Portugal comemos cogumelos não comemos? 

 

382 ALS Sim. 

 

382 ED E podemos comer os cogumelos todos? 

 

384 CM Não. Alguns podem ser venenosos. 

 

385 ED Imagina que nós não sabíamos quais eram os remédios… nós já vimos ontem 

quando fomos ao parque muitas folhas diferentes. 

   

386 PL Pois. Vermelhas. 

 

387 ED PL ouve a pergunta se faz favor./ Vimos muitas folhas diferentes mas 

também há algumas que são parecidas. E pode ser que uma folha tenha 

propriedades que a outra não tem e só uma é que dá para fazer o remédio./ 

Nós não sabíamos e até podíamos pensar que estávamos a fazer o remédio 

para ficarmos bons… 

 

388 PL <INT> E era venenoso. 

 

389 ED Sim. Só as pessoas que conhecem é que sabem./ Não é só por serem folhas 

parecidas/ Eles é que têm o conhecimento porque vivem lá e fizeram 
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experiências.// Podemos continuar? 

 

390 ALS Sim. 

 

391 D Vamos passar para o grupo da LE. /LE vamos lançar o dado?/ A ver se é 

desta que ganham. Já estão muito perto.// Três./ Um… dois+ três ganhaste. 

 

392 LE Um… dois+ três. Eh. 

 

393 ALS EH… 

 

394 D Boa. Acabaram. 

 

395 PL Eu pensava que isto era maior. 

 

396 D Não. Acabou primeiro o grupo da LE mas ganharam todos. 

 

397 LA Mas o nosso grupo também ganhou porque sabia muitas. 

 

398 D Sim. Houve grupos que responderam a mais perguntas. 

 

399 ED Agora vocês vão pensar e vão dizer quais é que foram os meninos que 

estiveram mais atentos e que deram mais respostas./ Quem acha que foi põe 

o dedo no ar. 

 

400 ALS <Várias crianças colocam o dedo no ar> (…) 

 

401 ED Estejam atentos à Mónica agora. 

 

402 D Eu tenho duas perguntas para vocês./ A primeira pergunta está ali em cima. 

<Apontando para a tela onde está a ser projetado o Power Point> Destas 

sessões todas que nós fizemos sobre as línguas do que é que vocês mais 

gostaram? Ponham o dedo no ar quem quiser dizer alguma coisa. 

 

403 ED Pensam primeiro depois é que põem o dedo no ar. 

 

404 D Destas sessões todas. 

 

405 PL Destas? 

 

406 D Destas todas que fizemos sobre as línguas sobre os animais… 

  

407 PL Eu gostei daquilo da França. 

 

408 D Da França? 

 

409 PL Das raquetes. 

 

410 D Ah/ as raquetes das cores em que vocês tinham que adivinhar as línguas das 

canções. 

 

411 LA Eu também gostei dessa./ E também gostei de falar dos esquimós. 

 

412 D E tu FR? 



274 

 

 

413 FR Eu gostei dos animais. 

 

414  D Muito bem. 

 

415 LG Eu gostei das línguas em vias de extinção. 

 

416 RO Eu gostei dos animais. 

 

417 D Muito bem RO? E tu DA? 

 

418 DA Das raquetes. 

 

419 D Das raquetes quando ouvimos as músicas./ Mais alguém quer dizer alguma 

coisa? 

 

420 RU Eu gostei de fazer este jogo e dos animais. 

 

421 D JO? 

 

422 JO Eu gostei de tudo. 

 

423 ALS Eu também. 

 

424 ED A BI de que é que gostou? 

 

425 BI Eu gostei também do jogo. 

 

426 ED E a IN? 

 

427 IN Eu gostei do jogo e também gostei de ouvir as músicas. 

 

428 D LE de que é que gostaste? 

 

429 LE De tudo. 

 

430 LA Eu gostei de tudo tudo tudo. 

 

431 ED E a MM de que é que gostou? De que é que gostaste mais das coisas que a 

Mónica veio fazer e mostrar aos meninos? 

 

432 MM De tudo. 

 

433 ED De tudo. Muito bem. 

 

434 D Outra pergunta que eu tenho para vocês é: o que é que queremos saber mais?/ 

O que é que vocês querem saber mais? 

 

435 LE Eu quero saber tudo. 

 

436 D Queres saber tudo? 

 

437 LA Eu quero saber o resto das línguas? 
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438 D Mais línguas. 

 

439 CA Eu quero saber tudo tudo tudo o que tu souberes. 

  

440 ALS Eu também. 

 

441 ED Mas de quê? Das línguas /das culturas// do mundo… 

  

442 DA Das línguas. 

 

443 PL Eu quero aprender a língua da Holanda. 

 

444 D Queres aprender holandês. Nós não falámos sobre essa língua mas é muito 

bom quereres aprender outras línguas. 

 

445 RU Eu quero aprender espanhol para ir a Barcelona. 

 

446 BI Eu quero saber o que tu sabes. 

 

447 ED Mas sobre quê?  

 

448 D O que é que eu sei que tu queres saber? 

 

449 ED Ou o que é que tu achas que a Mónica sabe que tu queres saber?/ Ó Mónica 

sabe arrumar a casa? 

 

450 D Sei. 

 

451 ED Queres aprender a arrumar a casa? 

 

452 LE Também quero. 

 

453 ALS Eu quero eu quero. 

 

454 ED Eu estou a falar com a BI./ O que é que tu achas que ela sabe? 

 

455 BI Falar línguas. 

 

456 ED Ah/ falar línguas./ Queres aprender as línguas que a Mónica sabe falar./ E 

que línguas é que sabe falar? 

 

457 D Eu sei falar inglês alemão espanhol/ e português. 

 

458 PL E holandês sabes? 

 

459 D Holandês não sei. 

 

460 ED E sabe falar francês. 

 

461 D Sim um bocadinho. 

 

462 LA E português. 

 

463 D Sim claro. 
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464 LG E português do Brasil. 

 

465 D Também. 

 

466 LE Eu quero aprender espanholito. 

 

467 D Então para saberem mais algumas coisas sobre o mundo sobre o universo 

sobre as línguas… 

 

468 LA <INT> Eu quero saber. 

 

469 D Eu tenho aqui e vou entregar à vossa educadora um livro que eu comprei 

para vocês que é/ A minha primeira enciclopédia./ E é um livro que responde 

a muitas perguntas./Por exemplo sabem qual é a segunda língua mais falada 

no mundo? 

 

470 CM Português? 

 

471 D O português é a sexta/ é a sexta língua mais falada no mundo. 

 

472 PL A primeira qual é? É o inglês? 

 

473 D Não. A primeira é o mandarim. 

 

474 LE Francês? 

 

475 PL Então é o inglês. 

 

476 D É isso PL. Muito bom./ E vocês têm aqui estas perguntas todas e as respostas 

aqui./ Podem folhear e dar uma vista de olhos e tem uma dedicatória no 

início./ Sabem o que é uma dedicatória? 

 

477 ED Quando vos ofereceram um livro nunca escreveram nada na primeira página? 

 

478 D A dizer para a Laura ou para o Francisco./ É uma dedicatória. 

 

479 ED A CM diz que escreveu num livro dela quem lhe deu e quando lhe deu. 

 

480 D Eu escrevi/ «Às crianças do jardim-de-infância xxxx pela simpatia, alegria e 

pelos sorrisos sempre disponíveis. Mónica». É a dedicatória para vocês e tem 

a data de hoje. 

  

481 ALS EH… 

 

482 D Então beijinhos para todos. Hoje é a última atividade mas pode ser que nos 

encontremos um dia destes. 
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Anexo 30. Grelhas de categorização das unidades de registo 

 

C1. Descoberta 

 

Subcategorias Sessões Excertos elucidativos 

1.1. Sons linguísticos 

 

 

Sessão 1 

 

 

243 D Vocês repararam que quando estava a falar do Brasil a LG disse 

algumas palavras de forma diferente/ não foi?/ O que é que tu disseste?/ Como é 

que tu disseste Catarina? 

244 LG Catarina. <Com sotaque> 

245 LA Ela fala com sotaque. 

246 D Sim ela fala com o sotaque do Brasil./ Mas que língua é que se fala 

no Brasil? 

247 LA Falam português do Brasil. 

248 D Muito bem./ E nós aqui falamos o português da Europa/ o português 

europeu./ Mas é a mesma língua. 

 

 

249 ED Todos falamos o quê? 

250 LE Português. 

251 D Português europeu./ E quem é que fala português do Brasil? 

252 LA A DA e a LG. 

253 D E há aqui uma menina que não está cá hoje e que fala outra língua. 

254 ED E que fala muito bem. 

255 RU A AM. 

256 D Muito bem. A AM fala o quê? 
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257 ALS Inglês. 

258 D E tu sabes falar francês? 

259 RU Um bocadinho. 

260 D Mas percebes? 

261 RU Antes percebia mais. 

 

 

272 LE Eu percebo espanhol.    

273 D Percebes espanhol? Quem é que também percebe espanhol? 

274 ALS EU. <Muitas crianças levantam o braço> 

  

 

283 LG A minha mãe tem uma amiga italiana e eu percebia assim um 

bocadinho. 

284 D Eu também percebo um bocadinho de italiano porque é uma língua 

parecida com a nossa não é? 

285 LG Sim. E ela esteve cá na Páscoa. 

  

 

286 D E mais? Que línguas é que vocês não percebem mas já ouviram 

falar?    

287 LA Francês.    

288 D Não percebes mas já ouviste falar.    

289 RU Chinês.    

290 LE Japonês     

291 RU Inglês. 

  

Sessão 2 

 

079 D Em que língua é que estava esta canção? 

080 ALS Em português. 
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081 D Em português?/ Era?/ Toda a gente acha que é em português?// E é 

em português do Brasil/ ou não? 

082 LE Português onde nós falamos. 

083 LA <INT> Português europeu. 

084 D Boa LA. É o português europeu. 

 

 

190 D <Mostra a imagem de uma tablete de chocolate em cartolina> Mas 

chocolate em espanhol/ será que é muito diferente? 

191 LE <Com pronúncia espanhola> Chocolate.    

192 D É isso/ chocolate. <Com pronúncia espanhola> É parecido/ não é?    

193 ALS Chocolate/ chocolate/ chocolate… <Com pronúncia espanhola> 

  

 

208 D Então já vimos aqui algumas palavras em espanhol/ e o que é que 

vocês acharam?/ Era muito difícil? 

209 CA Algumas vezes era muito// o ajedrez… 

210 D O xadrez era um bocadinho mais difícil. 

211 CA Tinha aquele som… 

 

Sessão 3 

 

087 D O que é que vocês acharam?// Acharam que era muito diferente? 

088 ED Eu não percebi nada.    

089 LE Árabe? <IND> <Faz uns ruídos com a língua.>     

090 ED Sim.// Ouvimos em árabe.     

091 LE <IND> Não percebi quase nada… 

  

 

176 D Então vamos ouvir dois sons./ Qual é que é o som do animal e qual 

é que é a onomatopeia? <Coloca o primeiro exemplo áudio de um pássaro real a 
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piar>     

177 PL É um pássaro.    

178 D E agora vou mostrar o segundo som. <Coloca o segundo exemplo 

áudio de uma onomatopeia do som de um pássaro>     

179 PL É o som que nós fazemos.    

180 D Então qual é que era o primeiro som?     

181 PL Era o do animal.     

182 D Era o do animal/ que era um+     

183 ALS Pássaro.     

184 D E qual é que era o segundo som?     

185 PL Era nosso.     

186 D É o som que nós+     

187 PL Fazemos.     

188 D Que é?     

189 ALS Piu piu piu. 

190 PL É a onomatopeia.     

191 ALS Onomatopeia. 

   

Sessão 6 (2) 

 

080 D <Coloca o documentário da UNESCO «Saving endangered 

languages» sobre a língua N|u e o povo dos Khomani San> (…) O que é que 

vocês acharam da língua? 

081 FR O som era esquisito. 

082 MI Quando eles estavam a falar faziam estalidos. 

083 D Faziam estalidos. 

084 PL Diziam assim muitos ós. 

085 D Sim é verdade./ Era um som que aparecia muito. 

 



281 

 

1.2. Letras e caracteres 
 

 

Sessão 5 

 

110 PL O <b> é muito esquisito// eu já descobri aqui o <b>. <Apontando 

para a letra beta β> 

111 D Será que é mesmo um <b>? 

112 ED Parece um <b> com uma perninha. 

113 LE Deixa ver o <b>. (…) 

121 PL É este aqui// olha. 

 

 

126 LE Olha está aqui um <y> ao contrário. <Apontando para a letra 

lambda λ> 

127 ED É o que LE?// Um <y> ao contrário? 

128 D Mostra lá LE// pois é. 

129 ED Muito bem observado. 

 

 

131 LE <INT> o que é que o <h> faz? <Indicando o título de um dos 

livros> 

132 ED Assim um <h> sozinho// ele não está encostado?// Nós temos 

alguma palavra com o <h> sozinho?  

133 ALS Não. 

 

 

138 D <Mostra um diapositivo com o nome «Pinóquio» escrito em grego 

(ΠΙΝÓΚΙΟ) e em português> Então em grego eles escrevem da mesma forma que 

nós? 

139 PL Não/ a primeira letra parece uma portinha. <Apontando para a letra 

pi <Π> 

140 D Pois é a primeira letra parece uma porta. 

141 LE <Pi>… 
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142 D A primeira letra é esquisita/ parece uma porta. 

143 LG Tá aqui uma igual. <Apontando para a letra pi <Π> num dos 

outros livros> 

144 D E lê-se Pi-nó-qui-o como nós lemos. 

 

 

165 IN <INT> Está ali um <l> ao contrário. <Apontando para a letra gama 

<Г> 

166 D Pois é IN. 

 

 

167 RU <INT> 'tá aqui um triângulo. <Apontando para a letra delta <Δ> 

num dos livros> 

 

 

177 LE Este é um bocado esquisito/ tá aqui um <l>… 

178 PL Eu já encontrei bué de coisas estranhas/ fogo. 

179 LG Deixa ver/ deixa ver. 

180 PL Olha para este triângulo. É muito esquisito. 

181 D Pois é. 

 

 

186 LG <INT> Olha/ tenho aqui um <m> ao contrário. <Indicando a letra 

grega sigma <Σ> 

187 D Pois é. 
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206 LE Há aqui duas maneiras/ não/ de três maneiras// de <e>. 

<Levantando-se com o livro na mão e mostrando à educadora> 

207 D Sim/ este é um <e>// mas este só parece um <e>// olha está ali.  

<Apontando para a letra grega sigma <Σ> do título O Capuchinho vermelho que 

está projetado> Já viram parece um <e>. 

208 PL Pois/ mas também parece um <m>. 

209 D Pois/ parece um <e> ou um <m> ao contrário/ não é// mas é um 

<s>. 

210 ED Parece um <m> a dormir// olhem só. 

 

Sessão 6 (1) 

 

077 D <Mostra o diapositivo com caracteres chineses e seus 

correspondentes em imagens> 

078 RU Aquele ali parece assim um senhor a correr. 

079 FR Aquele parece mais um escorrega. 

080 D Este caracter quer dizer pessoa/ parece uma pessoa a andar. 

 

 

720 D <Entrega a cada criança os marcadores de livros com o nome deles 

escrito em hieróglifos> (…) 

721 FR E que giro/ olha o meu. 

722 ED Há meninos que ficam cansados só de escrever uma letrinha./ 

Imaginem o que é fazer estes desenhos todos. 

723 MA Este aqui é igual.// Este aqui não é igual/ mas este aqui é/ e este 

também. 

724 PL Alguns são iguais./ Olha este e este são iguais. 
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C2. Análise 

 

Subcategorias Sessões Exemplificação / Excertos elucidativos 

2.1. Sons linguísticos 

 
Sessão 2 

 

212 PL E também a almofada/ era um bocado mais complicado… 

213 E1 <INT> É complicado?/ Que som é que que tu tiras em relação ao 

português// em português nós dizemos almofada/ em espanhol é almohada/ certo? 

214 D É muito diferente? 

215 E1 Qual é que nós tirámos?// O que é que os espanhóis não dizem que 

nós dizemos? 

216 E2 Qual é o som que sai? 

217 LG É o [f]. 

218 E2 Muito bem LG/ em português é almofada/ tem um [f]/ em espanhol 

é almohada/ não dizemos o [f]. 

219 D Então é muito diferente da nossa? 

220 ALS NÃO. 
 

 

233 D E vocês sabem como é que se diz sereia em inglês? (…) 

241 D É mermaid/ mer-maid. 

242 ALS Mer-maid. 

243 MI É mermeida/ quase mermeida… 

244 E1 AM/ sabes dizer/ AM/ vamos ouvir a AM. 

245 AM Mermaid. 

246 D Mermaid é sereia// é parecido ao português?// sereia/ mermaid… 

247 T NÃO. 
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256 D Como é que se dirá mar em inglês? (…) 

260 D <Mostra uma imagem do mar em cartolina> Sea. 

261 AM Sea. 

262 D Sea/ boa. 

263 CA Parece uma nota musical. 

264 ALS Dó/ ré/ mi/ fá/ sol/ lá/ SI. 

265 ALS SI/ SI. 

266 PL Isso assim é fácil/ já sabemos dizer. 

 

 

273 E1 É um fish. 

274 ALS Fixe. 

275 E2 Olha/ não é fixe/ de fixe. <Levanta o dedo polegar> É fish.    

276 ALS <Com pronúncia inglesa> Fish. 

  

 

302 D Então esta é a canção dos pinguins// como é que se dirá pinguim em 

francês? <Mostra a imagem de um pinguim em cartolina> É pingouin. 

303 CA Pingouin? 

304 D Vamos dizer todos pin-gouin? 

305 T Pin-gouin/ pingouin. 

306 D É parecido/ não é?// Pinguim / pingouin… 

307 CA É mais parecido do que sereia. 

 

 

324 E1 Pied/ le pied ou la pied ?// le pied. <Levantando o pé> Main// la 

main. <Levantando a mão. Algumas crianças copiam os gestos das educadoras, 

repetindo as palavras> 

325 CA Parece mã de mamã. 
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326 PL Parece um poema. 

 

 

348 D Vaca é em português/ sabem como é que se diz?// é Kuh… 

349 ALS Kuh? <Risos> 

350 D E já agora/ quem é que sabe o que quer dizer cou em francês? 

351 RU Pescoço. 

352 D Boa RU// então já vimos que há palavras parecidas/ que em várias 

línguas querem dizer coisas diferentes// Kuh quer dizer vaca em alemão e pescoço 

em francês/ mas escrevem-se de maneira diferente. 

 

 

369 D E agora sapato é Schuh.    

370 ALS Schuh/ Schuh. (…)     

375 RU <IND>     

376 D Vamos ouvir o RU/ RU diz…     

377 RU Lá no Naruto há um jogo que é// chinês/ quando eles fazem a 

<IND> dizem xu-xu.     

378 D Boa/ então essa é uma palavra parecida em chinês/ porque shoe 

também é sapato em inglês. 

  

 

382 D Então o alemão é parecido ao português ou é diferente? 

383 LE DIFERENTE. 

384 PL É o francês/ que é parecido ao português. 

385 E1 E também havia outra língua que era parecida com o português. 

386 D Qual era JO? 

387 LE O espanhol? 

388 D Boa/ era o espanhol// e quais é que não eram parecidas?// era o+ 

389 CA Inglês. 
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390 D E o+ 

391 MI Francês. 

392 E1 Não/ o francês não era parecido ao português? 

393 RU É o alemão. 

 

 

407 LE Saxofone/ telefone// rimam… 

408 MV Não é/ é xilofone… 

409 LE <INT> telefone/ já descobrimos// é o xilofone com o telefone. 

410 LE Mónica/ já descobrimos/ é xilofone com telefone… 

411 D Então o que é que nós temos aqui?/ isto é um+ 

412 BI Xilofone. 

413 D Um+ 

414 MV Saxofone. 

415 D Um+ 

416 LE Telefone. 

417 D E um+ 

418 BI Piano. 

419 D Então// xilofone/ saxofone/ telefone/ piano. 

420 LE Rimam os três. 

421 D Então qual é que não rima? 

422 LE Aquele. <Apontando para o piano> 

423 D Então este é o+ 

424 ALS Intruso. 

425 D Boa/ muito bem. 

 

 

427 D Então vamos ver o primeiro grupo./ Então vocês tinham um+ <As 

crianças vão mostrando as imagens dos objetos do jogo do intruso> 

428 LA Aquecedor.     
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429 D Sim/ aquecedor ou radiador// tinham um+     

430 ALS TAMBOR.     

431 D Uma+     

432 ALS Flor.     

433 D E uma+     

434 ALS Flauta.     

435 D Então/ qual deles é que não rimava// o que é que vocês 

descobriram?     

436 LG Eu sei// flauta com tambor…     

437 D E com os outros/ também não rimava.     

438 LG É só um intruso.     

439 D Sim/ é só um intruso// que é a+     

440 ALS Flauta. 

  

 

444 D Agora vamos ver o próximo grupo/ está bem?// Então o que é vocês 

tinham? <As crianças vão mostrando as imagens dos objetos do jogo do intruso> 

445 DA Um peixe.     

446 D E depois o que é que tinham mais?     

447 LA Um pato.     

448 E2 Rima com peixe/ pato?     

449 ALS Não.     

450 LA Com peixe não…     

451 PL Rato.     

452 E2 Rima com peixe?/ ou rima com pato?     

453 ALS Pato.     

454 LA E o gato.     

455 E2 Sim// o pato com o gato/ e o rato.     

456 CM O peixe é o intruso. 
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Sessão 3 

  

024  CA Almohada./ Parece que a almofada está amuada… <Risos> 

 

 

385 D Então agora vai ser este animal. <Cola uma imagem de um cão no 

quadro> 

386 ALS É um cão. 

387 D Então agora vão ouvir três onomatopeias de um cão e um som que é 

o intruso. <Coloca o registo áudio da segunda série do jogo da caça ao intruso> 

388 PL Eu sei. 

389 LE É… 

390 D Calma. Vou pôr outra vez. 

391 LE É o terceiro. 

392 D É mesmo./ Então o primeiro som que vocês ouviram foi raus raus 

que é o som do cão em grego. 

392 ALS Raus raus. 

394 D E como é que faz o cão em árabe?/ Era o segundo som./ Ao ao. 

395 ALS Ao ao ao ao. 

396 D E depois a seguir o terceiro som era neigh neigh. 

397 ALS Neigh neigh 

398 PL Era o intruso. 

399 D Neigh é o som do cavalo em inglês. 

400 PL Ih pá. 

401 D Como é que faz o cavalo em português? 

402 ALS Ihhhhhh ihhhhhh. 

403 D Em inglês faz neigh./ Então vamos pôr ali o cavalo debaixo do 

terceiro som. <Coloca a imagem do cavalo por baixo do número 3> 

404 PL É sempre o terceiro. 

405 D Faltava ver como é que faz o cão em romeno que era o quarto som./ 

É ham ham. 
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406 ALS Ham ham. 

407 D E como é que faz em português? 

408 ALS Ão ão. 

409 D E como é que faz em inglês. 

410 ALS Woof woof. 

411 D Muito bem./ Vamos ouvir então mais um. 

 

 

411 D <Coloca a imagem de um gato no quadro>     

412 PL Ai é o gatinho. Miau miau miau.     

413 D Então vamos ver como é que o gatinho faz em outras línguas e ver 

onde está o intruso. <Coloca o registo áudio da terceira série do jogo da caça ao 

intruso>     

414 LE É quase igual.     

415 D Tens de estar atenta.     

416 PL É o último.     

417 D Então apareciam três onomatopeias de um gato muito parecidas e 

uma última que era o quê?     

418 ALS Era um cão.     

419 MA O intruso é o cão.     

420 D Então onde é que vamos pôr o cão?     

421 PL No quatro./ Eu ponho.     

422 D Está bem. Consegues lá chegar acima?     

423 LE Eu consigo.     

424 PL Eu também. <Coloca a imagem do cão por baixo do número 4> 

  

Sessão 4 

 

191      D Conseguiram perceber bem? 

192 ALS Sim. 

193 D Isto porque o português do Brasil e o português europeu são+ 
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194 LG A mesma língua. 

195 D Sim ambas são português./ E o que é que é diferente?/  (…) 

206 LG Os sons. 

207 D Boa LG. 

208 ED O som/ a pronúncia. 

 

 

461 D E agora uma palavra muito pequenina./ Sabem como é que se diz 

ovo em alemão?/ Vejam aqui do lado esquerdo <Indica a palavra Ei no Power 

Point>  

462 ALS <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Ei. 

463 ED <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Ei. 

464 D Assim é como lemos em português./ Mas em alemão é diferente./ 

Pronuncia-se Ei. 

465 LE Ai que me aleijei. 

466 ED O <e> vale /a/. 

467 D Aqui sim. 

468 ED É fácil de dizer. 

469 ALS Ai ai ai ai ai. 

 

Sessão 5 

 

328 D Então vamos ver aqui quais são os bonecos que começam pela 

mesma sílaba. <Cola os bonecos no relógio> Então vamos dizer os nomes deles.  

329 MA Mickey. 

330 LE Donald. 

331 D Minnie. 

332 CM E Pluto. 

333 D E agora vamos ver quais é que começam pela mesma sílaba. 

334 CM Mi. 

335 D Sim mi de Mickey e+ 
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336 LE Esta. <Apontando para o boneco da Minnie> 

337 D Sim/ muito bem/ Mickey e Minnie começam pela mesma sílaba// 

mi// então vamos pôr os ponteiros do relógio no Mickey e na Minnie. 

 

 

351 D Então vamos pôr aqui as imagens no relógio. 

352 LE Eu sei como é que este se chama/ chama-se Dumbo. 

353 D Então vamos ver como se chamam os outros/ temos o Robin… 

354 NU <INT> Este é o Batman. 

355 D Batman/ e Roger// Então Dumbo começa por dum// Robin/ qual é 

que é a primeira sílaba? 

356 NU Ro. 

357 D Batman começa por bat/ e Roger? 

358 NU Ro. 

359 PL São estes. 

360 D Muito bem/ Robin e Roger// colocamos os ponteiros assim/ não é? 

 

 

361 LE É o Noddy/ vem aí o Noddy/ vem aí o Noddy, 

362 D Agora vamos ver aqueles que começam pelo mesmo bocadinho no 

início/ mas este é um bocadinho mais pequenino e já não se chama sílaba// 

chama-se fonema// então vamos ver aqui os nomes/ temos o+ 

363 LE <IND> O Nemo. 

364 CM O Ruca. 

365 NU Este o Alex do Madagáscar. 

366 D E o+ 

367 ALS O Noddy. 

368 D Muito bem// então agora já não queremos a mesma sílabas/ 

queremos aqueles que começam pelo mesmo som no início/ o fonema// por 

exemplo / Mónica e Matilde começam pelo mesmo som/ que é um [m] agora 
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temos que ver nestes quais é que começam pelo mesmo som. 

369 LE Já descobri qual é que é// é este e este//o Noddy e o Nemo. 

370 D Começam por+ 

371 LE [n] são os dois [n]. 

 

Sessão 6(1) 

 

466 D <Coloca a música «Granada» cantada em espanhol> Já 

perceberam a língua? 

467 PL Acho que é português. 

468 D Parece português/ não é? 

469 RU Para mim é espanhol. 

470 D Boa RU.// Alguns de vocês disseram que parece português/ porque 

percebiam algumas palavras/ não era? 

471 ALS Sim. 

472 LG O português do Brasil também é assim. 

473 D Pois/ mas o português do Brasil ainda é mais parecido. 

474 LG Mas o português do Brasil não é tão ópera. 

 

2.2. Letras e caracteres 

 
Sessão 3 

 

072 D Já descobrimos qual é a língua que a AT fala com a mãe.// É o 

hindi. 

073 ALS Indiano. (…) 

075 MI As letras pareciam que era chinês. 

076 D Parecia que era chinês/ porquê é que dizes isso MI? 

077 LG Porque são muito desenhadas. 

078 D Ah/ são muito desenhadas.// São diferentes das nossas… 

079 LE São símbolos. 

080 D São símbolos. Boa/ muito bem. 

081 LG São caracteres. 

 



294 

 

Sessão 4 

 

389 D E ovo [em inglês] como é que será?/ Estão a ver ali do lado 

esquerdo? <Indica a palavra escrita no Power Point> 

390 ED É parecida com a nossa ou é muito diferente?/ Tem três letras. 

391 D Três letras. 

392 ED Ovo também tem. 

392 PL Tem duas letras iguais. 

394 D Boa. Tem duas letras iguais. 

395 ED E ovo também tem duas letras iguais. 

396 LG Egg. 

397 ED Muito bem. 

 

Sessão 5 

 

224 LE Os chineses têm pontos não têm letras. 

225 D Têm o quê? 

226 LE Pontos. 

227 D Pontos? 

228 LE Sim sinais. 

229 D Ah / caracteres// e aqui são letras ou são caracteres? 

230 ALS Caracteres. 

231 D Vocês acham que são caracteres? 

232 ALS Não/ são letras.  

233 D São letras// então o que é que nós já descobrimos?// que os gregos 

escrevem de uma forma diferente e também utilizam+/ letras/ como nós/ mas é um 

alfabeto diferente do nosso/ tem letras que são iguais/ letras que são diferentes/ 

letras que não existem/ então será que toda a gente escreve da mesma forma? 

234 ALS Não. 

 



295 

 

 

254 D A escrita chinesa é igual à nossa? 

255 ALS NÃO. 

256 PL É/ ahm/ parece bonecos.  

257 D Parece bonecos porquê?/ utiliza+ 

258 LG Símbolos. 

259 FR Ali parece um osso. 

260 LG E aquele parece uma casa. 

261 D Pois/ parece uma casa/ parecem mais imagens do que letras. 

262 LG Parecem desenhos. 

263 RU Carimbos. 

264 D Sim/ parecem carimbos/ não é?// Então já vimos/ como é que 

escrevem os gregos?// É com símbolos? 

265 LG Não/ com letras.  

266 D Com um alfabeto// e como é que escrevem os chineses? 

267 RU Com símbolos. 

268 D E como é que nós escrevemos? 

269 ALS Com letras. 

270 D Com letras/ então nós utilizamos o alfabeto latino/e os gregos 

também utilizam um alfabeto/ mas é o alfabeto grego/ e os chineses utilizam um 

alfabeto?// não são letras/ pois não? 

271 LE São símbolos. 

 

Sessão 6(1) 

 

023  D Olha vamos ver aqui./ Conseguem descobrir o meu nome? 

024  LG Sim está ali em cima. <Apontando para MONIKA> 

025  D É muito diferente?/ Vejam lá. 

026  ALS NÃO. 

027  PL Mas aquele é. <Apontando para NΥΝΩ> 

028  D Sim./ Este é muito esquisito./ Mas sabem qual é? 
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029  PL É Nuno./ E a última é um <o>./ Mas é assim um símbolo esquisito. 

030  D E sabem qual é este? <Apontando para o nome ΛΕΩΝΩΡ> 

031  PL É Leonor. 

032  D E escreve-se igual? 

033 LA O <e> é igual. 

034 PL O <a> não tem o pauzinho. <Referindo à letra <Λ> 

035 D E este nome de quem é? <Apontando para ΜΑΤΙΛΔΕ> 

036 ALS Da Matilde. 

037 LA Aquele é um triângulo. 

038 D E que letra será? 

039 LA É um <d>. 

040 D Boa LA. 

041 PL E aquele da portinha é um <p>. <Apontando para o sobrenome 

<ΠΑΙΣ> 

042 D E que letra é aquela? <Indicando a letra <Λ> Vocês ainda não 

disseram. 

043 LA É um <l>. 

044 D É um <l>/ estão a ver?/ Matilde/ E que outro nome é que também 

tem o <l>? 

045 PL É Leonor. 

046 D Muito bem PL. 

047 LA E o Nuno tem um <y>. 

048 NU É muito diferente. 

049 D E a Catarina? <Apontando para o nome ΚΑΤΑΡΙΝΑ> 

050 PL É catapina./ Que giro.// E tem um <h>. 

051 D Tem um <h>? 

052 PL Ah não. 

053 D Como é que se chama esta letra? 

054 ALS Kapa. 

055 D O que é que nós tínhamos dito do <k>?/ Que nós não usávamos 
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muito em português.// Mas em grego utilizam muito o <k>./ O que é que é o <k> 

em grego? 

056 ALS É o <c>. 

057 PL Também tem ali outro <k>. 

058 D Pois tem./ É o do meu nome/ Mónica. 

  

 

082 D E esta/ o que e que vocês acham? <Apontando para o caracter de 

árvore> 

083 PL Não digas/ não digas./ Estes coisos assim e um pauzinho é uma 

cruz. 

084 CM <INT> É uma árvore. 

085 D É como se escreve árvore em chinês. 

086 FR Ali é o sol. 

087 D É o sol. 

088 PL Parece um <e> ao contrário. 

089 D  Mas é um símbolo./ Como é que se escreve em chinês é com+ 

090 ALS <IND> 

091 D É parecida ao grego a escrita chinesa? 

092 PL Mas aquele <e> é qual letra? 

093 D Isto não é nenhuma letra. 

094 PL Ai não? 

095 D Não./ É um caracter que quer dizer sol./ Este aqui em baixo é um 

caracter que quer dizer água./ E este quer dizer pessoa.// Então como é que 

escrevem os chineses? 

096 ALS Com símbolos. 

097 PL Mas olha./ O de pessoa também não pode ser grego./ Parece um <t> 

ao contrário. 

098 D Ah/ pois nós também fizemos isso/ se vocês virarem assim/ parece 

um <t> ao contrário.// Pois/ às vezes parecem letras/ mas é muito raro isso 
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acontecer/ parecem-se mais com imagens.// Então a escrita chinesa não é parecida 

à grega… 

099 PL Pois não. 

100 D Porquê?// Porque os chineses utilizam letras? 

101 ALS Não. 

102 D Eles utilizam caracteres para representar palavras. 

 

 

725 D Então esperem só um bocadinho./ Vamos ver por que são iguais./ O 

FR tem um <a> e a MI também tem um <a>/ não é? 

726 PL O <a> é uma águia. 

727 D Também tens um <a> CM?// Olhem quantos <a> tem a CM. 

728 ALS Chiiii… 

729 PL Três. 

730 D Estão a ver./ Tem três águias. 

731 PL Eu não tenho <a>. 

732 D Pois não. 
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C3. Mobilização 

 

Subcategorias Sessões Exemplificação / Excertos elucidativos 

3.1. Conhecimento sobre  

a linguagem oral 

Sessão 2 

 

316 D E eles faziam assim com os pés e com as mãos// como é que se dirá 

pé e mão? 

317 CA Ai/ isso tu é que tens que dizer. 

318 D Vamos ouvir/ então// pied… <Mostra a imagem de um pé> 

319 ALS Pied. 

320 D E mão/ como é que é mão? 

321 CA Mão é mãoê. <Risos> 

 

 

400 D O que é que são palavras que rimam? 

401 LE São palavras como pão…/ agora tem que ser/ balão/ porque se não 

não rima…    

402 D Ouviram o que disse a LE?/ mão e…    

403 LE <INT> PÃO.     

404 D Pão e balão rimam/ e se for/ por exemplo pé/ rima?     

405 ALS NÃO. 

  

Sessão 3 

 

452 D BI. O que é que aprendemos hoje? 

453 BI Chiii tanta coisa. 

454 D Aprendemos aquela palavra muito grande. Como é que era? 

455 ALS Onomatopeia. 

456 PL Tem seis sílabas. 
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Sessão 4 

 

214 D Vocês ouviram como é que se dizia Pai Natal em Português do 

Brasil? 

215 PL Pai Natau. 

216 E1 Não é Pai Natau. 

217 LG Papai Noel. 

 

Sessão 6 (1) 

 

617 ALS Lince. 

618 D E vocês conseguem dividir a palavra em sílabas? 

619 MA Lin-ce. 

620 D São duas.// E qual é que é a primeira? 

621 PL Lin. 

622 D Lin.// E se eu tirar o lin o que é que fica? <Usando os cartões divide 

a palavra em dois e retira a primeira sílaba> 

623 ALS Ce. 

624 D Ce/ não é?// Então agora vamos ver como é que se diz urso polar em 

inuktitut.// Conseguem ler? <Mostra o cartão com a palavra nanuk escrita> 

625 ALS A LG sabe. 

626 LG Na/ nanuk. 

627 D Nanuk é como se diz urso polar em inuktitut. 

628 ALS Nanuk. 

629 D Vamos ver quantas sílabas tem. 

630 ALS Na-nuk. 

631 MI Duas. 

632 D Duas/ não é?// E se eu tirar a primeira sílaba? 

633 FR Fica nuk. 

634 D E agora vamos ver como se diz bisonte em cherokee./ É yuhsoo. 

635 ALS Yuhsoo. 

636 MI Tira-se o yuh e fica soo. 
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637 D Boa MI.// E também tem duas sílabas/ não é? 

638 ALS Sim. 

 

 

651 D E agora o FR estava aqui a fazer um jogo novo e a misturar os 

bocadinhos das palavras entre si.// Como é que fica o primeiro bocadinho de 

kharteet com o segundo bocadinho de lince?  

652 ALS Kharce. 

653 D Muito bem.// E agora se substituirmos a primeira sílaba de nanuk 

pela primeira sílaba de kharteet?// fica khar+ 

654 ALS Nuk/ kharnuk. 

655 PL E esta aqui? 

656 D Yuhsoo. 

657 PL Então fica kharsusu. 

658 LG Não/ kharsoo. 

659 D E agora o FR está a ver como ficam as palavras com o primeiro 

bocadinho de yuhsoo// o lince? 

660 MI Youce. 

661 D Boa/ youce// e com nanuk/ tiramos o na e substituímos por yuh/ 

fica+ 

662 PL Ficou nuk./ Então é na… 

663 MI Yuhnuk. 

664 D Yuhnuk./ Muito bem. 

665 PL Nesta não./ Agora é nesta. 

666 D Tínhamos kharteet/ tiramos o khar e pomos yuh e fica+ 

667 MI Yuhteet. 

668 FR Agora vamos tentar com esta.// Aqui é linuk. 

669 PL E se os pusermos todos juntos./ Como é que fica? 

670 D Com todos os bocadinhos? 

671 PL Sim. 
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672 D Podemos tentar/ mas só com os últimos bocadinhos de cada 

palavra.// Então o que é que nós temos/ temos o último bocadinho de lince que é 

ce/ o último bocadinho de yuhsoo/ que é soo/ e que está aqui/ e este que é nuk/ e 

temos o último bocadinho de kharteet/ que é+  

673 ALS Teet. 

674 FR Agora vamos ler tudo junto. 

675 D Então começa com o último bocadinho de lince que é+ 

676 ALS Ce. 

677 D Então ce+// e depois o último bocadinho de yuhsoo. 

678 ALS Soo. 

679 D Então temos cesoo…// e agora o último bocadinho de nanuk. 

680 FR Nuk. 

681 D Cesoonuk…// e agora só falta o último bocadinho de kharteet. 

682 ALS Teet. 

683 PL Então é ce+ 

684 D Ce+ 

685 ALS Soo//nuk/teet 

686 D Boa.// Viram como o FR pôs os animais/ com os bocadinhos certos./ 

A primeira sílaba em cima/ e a segunda sílaba em baixo?/ Muito bem FR.// Vão 

ajudá-lo a pôr os outros?  

687 PL Este é aqui. 

688 D Sim. 

689 PL Onde é que está o outro? 

690 D Ah/ queres fazer com os primeiros bocadinhos das palavras.// Então 

vamos ver.// O primeiro bocadinho de lince+ 

691 ALS Lin. 

692 D O primeiro bocadinho de kharteet é+ 

693 ALS Khar. 

694 D O primeiro bocadinho de yuhsoo+ 

695 ALS Yuh. 
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696 D O primeiro bocadinho de nanuk+ 

697 ALS Na. 

698 D Então é lin/khar+ 

699 ALS Yuh+ 

700 D Na// Linkharyouna. 

701 FR Linkharyouna. 

702 D Muito bem FR. 

 

Sessão 7 

 

178 D Calhámos no coelhinho./ Lembram-se de fazermos aquele jogo em 

que pintávamos os ovinhos da Páscoa de acordo com as sílabas? 

179 ALS SIM. 

180 D Então vocês têm que dividir as palavras conejo que é coelho em 

espanhol e galinha em sílabas./ Vamos começar pela primeira/ conejo. 

181 ALS <Batem as palmas enquanto dividem a palavra em sílabas> Co-ne-

jo. 

182 D Só este grupo está bem?/ E agora galinha. 

183 ALS <Batem as palmas enquanto dividem a palavra em sílabas> Ga-li-

nha. 

184 IN Tem as duas três. 

185 D Muito bem. 

 

 

273 ED Onde é que calhaste LE? 

274 LE No Pinóquio. 

275 D Lembram-se de termos feito este jogo em que tínhamos que ver que 

nomes começam pelo mesmo som? 

276 ALS Sim. 

277 D Então eu vou dizer os nomes: Pinóquio, Pocahontas, Ratatui e 

Aladino. 
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278 PL Aladino. 

279 ED Ó PL precipitaste-te e nem sequer era o teu grupo a responder… 

280 LE <INT> É o Pinóquio e a Pocahontas. 

281 D Muito bem. 

 

3.2. Conhecimento sobre  

a linguagem escrita 
Sessão 5 

 

190 PL O <h> 'tá sozinho sem nenhuma letra 

191 D Pois é. 

192 ED Boa. 

193 LE É igual a este. 

194 D O <h>… 

195 RU <INT> E o <o> também 'tá sozinho sem nenhuma letra. 

196 ED E em português nós não podemos ter o <o> sozinho? 

197 ALS Sim. 

198 ED Quais são as letras que nós podemos ter sozinhas? 

199 LG <o>. 

200 LA <e>. 

201 ED <o>/ <e>/ muito bem. 

202 RU <IND> Às vezes tem uma letra. 

203 ALS O <a>. 

204 ED O <a>/ muito bem// o <a>/ o <e> e o <o>// o <h> não podemos ter 

sozinho/ pois não? 

205 ALS Não. 
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Sessão 6 (1) 

 

641 PL Essas duas letras não existem no nosso abecedário. 

642 D Que duas letras? 

643 PL O <k> e o <h>. 

644 D O <h> não existe? 

645 LA Existe sim./ Eu tenho um amigo que se chama Hugo. 

646 D Pois Hugo escreve-se com <h>./ É a primeira letra. 

647 PL Ah/ pois. 

 

 

733 PL Qual é esta letra? 

734 D Então qual é a primeira letra do teu nome? 

735 PL É um <p>. 

736 D Então esse caracter é um <p>. 

737 PL Então este é um <p>/ este é um (…) <Indica as letras que compõem 

o seu nome> 

738 D Sim. 

 

 Sessão 6 (2) 

 

128 MI Olha aqui eu fiz um <s>.// Sabes fazer?  

129 PL Um <s>?/ Deixa ver.// Fixe./ Olha faz este aqui. 

  

 Sessão 7 

 

213 D Descobre qual é o nome dos meninos desta sala que está escrito em 

grego e em hieróglifos. 

214 ED Eu vou dar uma pequenina ajuda. Nós tínhamos visto que letra era 

representada por um leão. 

215 D E tinham também visto quem é que tinha aqueles fios. 

216 PL Eu tinha um fio. 
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217 ED Só tinhas um? 

218 PL Era só um. 

219 D Ali estão dois. Então não é o teu nome./ Quantas letras tem o nome? 

220 ALS Um… dois… três… quatro… cinco+ seis. 

221 D Então é um nome com seis letras. 

222 ED Pensem no vosso nome. 

223 RU O meu não é. Só tem três. 

224 LA O meu também não é. 

225 MA É Amanda. 

226 D Não é Amanda. Mas muito bem visto porque tem seis letras. Mas 

porque é que não pode ser? Vocês tinham que ter três caracteres iguais. 

227 ED Amanda tem três <a>. Tinham que ter três caracteres iguais. Ali só 

têm dois. 

228 D É um nome com seis letras e duas delas são iguais. 

229 PL É Leonor. 

230 D É Leonor. Muito bem PL. 

231 ALS EH… <Batem palmas> 

232 D Então estão ali a ver/ que letra representam os fios? 

233 LE É o <o>. 

234 D É o <o>. 

235 PL E o <l> é o leão. 

 

3.3. Conhecimento sobre a relação 

entre a linguagem oral e a  

linguagem escrita 

Sessão 1 

 

004  LG <INT> É a história d' A menina sem nome. 

005  D É a história d' A menina sem nome./ Muito bem LG. 

006  FR Mas ela sabe ler? 

007  D Algumas coisas/ não é? 

008  LA Eu sei. Ali é um <a> e pode-se ler /ɐ/. 

009 D Pois é. Muito bem. 
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Sessão 4 

 

318 D E coelho? 

319 LE <Pronunciando como uma palavra portuguesa> Co/ne/jo  

320 D <Lendo a palavra em espanhol> Conejo. 

321 ED Conejo. 

322 D Quem é que consegue dizer. 

323 ALS Co/ne/jo. Conejo. 

324 LE Mas tem um jota. 

325 D É verdade. Tem um jota. Só que em espanhol o jota lê-se [x]./ 

Conejo. 

326 LE Conejo. 

327 D Muito bem. 

 

Sessão 5 

 

295 LE <Lê o nome em voz alta e apercebe-se de que falta uma letra> Aqui 

não falta um <e>?     

296 D Sim.     

297 LE Agora fica assim todo torcido/ já não tenho espaço. 

 

Sessão 6 (1) 

 

 

 

058 D E já viram ali o nome da Catarina/ já viram como é que é o <r>? 

059 LG É um <r> de Rui. 

060 PL Mas está lá o <p> de Pedro.// Aquele não devia ser uma portinha? 

061 D Vejam bem./ Aqui é em que língua?/ É em+ 

062 ALS Grego. 

063 D Em grego a letra para o som [r] é um <p>. 

064 LG Assim parece catapina mas é catarina. 

065 D Pois é. 
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550 D E vocês já viram aquelas palavrinhas que estão ali no meio. 

<Indicando as palavras escritas no diapositivo da apresentação> 

551 PL Pois/ é um <p>/ um <e>/ um <t>/ um <r>/ um <i>… 

552 D Lê-se petrikor.// Vocês sabem o que é petrikor? 

553 PL Ali é quase Ayat [nome da colega indiana]/ mas é diferente ali 

naquela última. 

554 D Pois é.// Eu vou explicar o que é que é petrikor.// Petrikor é o cheiro 

da chuva…/ ou seja os índios americanos e também alguns povos na Austrália têm 

palavras que nós não temos./ Então têm uma palavra para dizer cheiro da chuva.// 

Vocês já deram conta que quando chove fica assim um cheiro diferente. 

555 ALS Sim. 

556 D Assim a terra molhada/ não é?// Então eles têm uma palavra para 

esse cheiro.// Ali é ayak/ que parece quase Ayat/ em inuktitut/ que era aquela 

língua que falavam os esquimós./ Ayak é a neve na roupa.// A neve quando caí e 

fica na roupa é ayak em inuktitut.// Então se essas línguas desaparecem também 

desaparecem estas palavras/ não é? 

557 ALS Sim. 
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Anexo 31. Retrato visual das sessões de SDL de acordo com as categorias de análise 

 

 

Legenda Sessão 1 Sessão 2 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Categorias 

 

C1. Descoberta  
1.1. Sons linguísticos  

1.2. Letras e caracteres  

 

C2. Análise  
2.1. Sons linguísticos  

2.2. Letras e caracteres  

 

C3. Mobilização  
3.1. Conhecimentos ling. oral  

3.2. Conhecimentos ling. escrita  

3.3. Conhecimentos oral/escrita  
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Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 
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Sessão 6(1) Sessão 6(2) Sessão 7 
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Anexo 32. Pontuação das crianças do GE no 

pré-teste e no pós-teste da BPF 

 

 

       

Crianças 

 

Pontuação total na BPF 

 

 

 

Nome 

(abrev.) 

Idade 

(anos; 

meses)* 

 

Pré-teste 

 

 

Pós-teste 

 

 

Diferença 

 

MI 6;1 46 67 21 

BI 5;11 33 48 15 

PL 5;10 25 75 50 

LE 5;8 48 89 41 

FR 5;8 27 73 46 

RU 5;8 37 61 24 

MA 5;4 22 30 8 

LA 5;3 38 80 42 

MV 5;2 34 77 43 

NU 5;1 28 35 7 

LG 5 59 92 33 

DA 4;11 21 34 13 

IN 4;10 38 37 -1 

CA 4;10 78 84 6 

MM 4;7 20 24 4 

RO 4;6 17 39 22 

JO 4;4 29 45 16 

CM 4;4 28 43 15 

JP 4 9 9 0 

BE 3;11 9 17 8 

AM 3;10 21 22 1 

Média 4;11 31,8 

16,3 

51,5 

25,7 

19,7 

DP 0,66 16,1 

 

* idade à data da realização do pré-teste 
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Anexo 33. Número de interações verbais das 

crianças do GE por sessão 

 

  Sessões SDL  

Crianças Idade** 1 2 3 4 5 6.1. 6.2. 7 
 

Total 

 

MI 

 

6;3 

 

0 

 

7 

 

9 

 

3 

 

0* 

 

14 

 

5 

 

0* 

 

38 

BI 6;1 0* 4 2 0* 0* 2 0* 3 11 

PL 6,1 0* 20 54 17 27 135 25 49 327 

LE 5;11 31 53 33 44 48 6 5 16 236 

FR 5;11 11 0* 1 8 1 17 9 6 53 

RU 5;10 20 17 0* 8 19 39 2 7 112 

MA 5;7 1 0* 4 0* 11 4 0 5 25 

LA 5;7 29 10 10 2 7 21 0 18 97 

MV 5;4 0* 2 2 0* 0* 1 0* 3 8 

NU 5;4 5 0* 0 12 9 11 2 2 41 

LG 5;4 12 17 13 16 28 26 4 12 128 

DA 5;1 0 3 3 0 0 2 0 2 10 

IN 5 0* 0* 3 0 3 1 0 14 21 

CA 4;10 5 28 7 2 5 1 1 6 55 

MM 4;9 0 0 0 0* 0 0 0 1 1 

RO 4;7 2 1 3 2 0* 1 0 7 16 

JO 4;7 2 0 2 0 0 0* 0* 3 7 

CM 4;4 3 7 2 4 5 4 0 7 32 

JP 4;2 0 2 2 0* 0 0* 2 0* 6 

BE 4 0 1 0 0 0 0 0 0* 1 

AM 3;10 0* 7 4 4 0 0 0 1 16 

 
 

Total 

 

121 

 

179 

 

154 

 

122 

 

163 

 

285 

 

55 

 

162 

 

1241 

 

 

* a criança esteve ausente da sessão 

** idade a 13 de março de 2009 (data da sessão 1 de SDL) 
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Anexo 34. Correlação entre os resultados do GE na 

BPF e o número de interações 

 

 
Nome criança 

 

Ordenação 

evolução BPF 

 

Nome criança 

 

Ordenação n.º 

interações 

 

  

PL 

 

50 

 

PL 

 

327 

 FR 46 LE 236 

 MV 43 LG 128 

 LA 42 RU 112 

 LE 41 LA 97 

 LG 33 CA 55 

 RU 24 FR 53 

 RO 22 NU 41 

 MI 21 MI 38 

 JO 16 CM 32 

 BI 15 MA 25 

 CM 15 IN 21 

 DA 13 RO 16 

 MA 8 AM 16 

 BE 8 BI 11 

 NU 7 DA 10 

 CA 6 MV 8 

 MM 4 JO 7 

 AM 1 JP 6 

 JP 0 MM 1 

 IN -1 BE 1 

Média 

DP 

 

 

19,7 

16,1 
 

59 

81,5 

 

Correlations 

 

 

 
BPF 

 
Interações 

BPF Pearson correlation 1,000 

 

21 

 

,659** 

Sig. (2-tailed) 

N 

,001 

21 

Interações Pearson correlation ,659** 

,001 

21 

 

1,000 

Sig. (2-tailed) 

N 

 

21 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 
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Anexo 35. Frequência das categorias e subcategorias de análise para o Paulo 

 

 

 Sessões  

Categorias e subcategorias S1* S2 S3 S4 S5 S6(1) S6(2) S7 Total 

C1. Descoberta 

1.1. Sons linguísticos 

1.2. Letras e caracteres 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

5 

5 

C2. Análise 

2.1. Sons linguísticos 

2.2. Letras e caracteres 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

3 

3 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

2 

7 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 

7 

7 

C3. Mobilização 

3.1. Conhecimentos ling. oral 

3.2. Conhecimentos ling. escrita 

3.3. Conhecimentos oral/escrita 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

2 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

0 

8 

3 

3 

2 

Total 0 3 6 2 7 9 3 2 32 

* ausente da sessão 
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Anexo 36. Frequência das categorias e subcategorias de análise para a Letícia 

 

 

 Sessões  

Categorias e subcategorias S1 S2 S3 S4 S5 S6(1) S6(2) S7 Total 

C1. Descoberta 

1.3. Sons linguísticos 

1.4. Letras e caracteres 

1 

1 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

5 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

7 

5 

C2. Análise 

2.1. Sons linguísticos 

2.2. Letras e caracteres 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

5 

0 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

6 

6 

C3. Mobilização 

3.1. Conhecimentos ling. oral 

3.2. Conhecimentos ling. escrita 

3.3. Conhecimentos oral/escrita 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

1 

0 

5 

2 

1 

2 

Total 1 5 5 4 11 1 0 2 29 
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Anexo 37. Frequência das categorias e subcategorias de análise para a Lígia 

 

 

 Sessões  

Categorias e subcategorias S1 S2 S3 S4 S5 S6(1) S6(2) S7 Total 

C1. Descoberta 

1.5. Sons linguísticos 

1.6. Letras e caracteres 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

2 

2 

C2. Análise 

2.1. Sons linguísticos 

2.2. Letras e caracteres 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

6 

2 

C3. Mobilização 

3.1. Conhecimentos ling. oral 

3.2. Conhecimentos ling. escrita 

3.3. Conhecimento oral/escrita 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

2 

1 

1 

Total 1 1 2 1 4 6 0 1 16 

 

 

 

 


