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Hoje em dia, cada vez mais, os professores, no geral, deparam-se com um 
público cada vez mais exigente no que respeita a dinâmicas de sala de aula e 
torna-se imperativo criar novas estratégias no combate à falta de interesse e 
motivação por parte dos alunos. Nesse sentido, tendo em conta a faixa etária 
dos alunos para o qual este Mestrado profissionalizante nos habilita a lecionar, 
há que recorrer a diferentes recursos didáticos e estratégias que facilitem o 
processo ensino-aprendizagem e a consequente aquisição dos demais 
conteúdos curriculares pelos alunos. 
Assim, uma vez que a utilização de livros ilustrados para a exploração das 
mais diversas temáticas ainda não é tão frequente quanto seria desejado, 
propõe-se, com este trabalho, relatar um projeto de intervenção que teve como 
base para o ensino de vocabulário a utilização de um picturebook enquanto 
principal recurso didáctico.   
Tendo como questão investigativa “de que forma o uso de picturebooks 
promove a aquisição vocabular em aula de Inglês no 1.º C.E.B.?”, a professora 
estagiária definiu os seguintes objetivos de investigação: “averiguar a 
viabilidade e sucesso da utilização do picturebook enquanto recurso didático” e 
“verificar o papel do picturebook na aquisição vocabular em aula de Inglês no 
1.º C.E.B.”.  
O contexto educativo onde decorreu a Prática do Ensino de Inglês (PEI) e a 
implementação do projeto de intervenção didáctica supramencionado foi uma 
escola do Agrupamento de Ílhavo, sendo o público-alvo uma turma do 3.º ano 
de escolaridade.  
A metodologia utilizada para o estudo foi o estudo de caso e os principais 
instrumentos de recolha de dados foram testes de compreensão e nomeação 
vocabular, aplicados na turma onde decorreu a implementação do projeto, bem 
como a um grupo de controlo, por forma a poder estabelecer uma comparação 
de resultados entre os dois grupos.  
Ambos os grupos realizaram os testes referidos com incidência nos mesmos 
conteúdos vocabulares. No entanto, para proceder ao estudo desses mesmos 
conteúdos com a turma de intervenção, a professora estagiária recorreu 
somente à exploração de um picturebook, enquanto o grupo de controlo, não 
utilizando nenhum picturebook, teve acesso aos mesmos conteúdos somente 
através do manual da disciplina de Inglês. 
Após análise dos resultados de ambos os grupos, existe uma grande 
discrepância entre o aproveitamento dos grupos das diferentes turmas. A 
turma onde decorreu a intervenção obteve resultados muito superiores aos do 
grupo de controlo, em ambos os testes, confirmando assim o sucesso dos 
objetivos de investigação inicialmente propostos pela professora estagiária.   
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abstract 
 

 

Nowadays, more and more, teachers, in general, are faced with an increasingly 

demanding audience regarding classroom dynamics and it becomes imperative 

to create new strategies in the fight against lack of interest and motivation by 

the students. In this sense, taking into account the age group of students for 

which this Master's degree qualifies us to teach, we have to resort to different 

didactic resources and strategies that facilitate the teaching-learning process 

and the consequent acquisition of other curricular contents by the students. 

Therefore, since the use of illustrated books for the exploration of the most 

diverse themes is still not as frequent as would be desired, it is proposed, with 

this work, to report an intervention project that had as a base for vocabulary 

teaching the use of a picturebook as the main teaching resource. 

Having as an investigative question "how does the use of picturebooks promote 

the acquisition of English vocabulary in primary teaching?", the trainee teacher 

defined the following research objectives: “to investigate the feasibility and 

success of using the picturebook as a didactic resource” and “check the role of 

picturebook in vocabulary acquisition in English class in primary teaching”. 

The educational context in which the English Teaching Practice (PEI) and the 

implementation of the aforementioned didactic intervention project took place 

was a school of the Ílhavo Group, with the target audience being a group of the 

3rd year of schooling. 

The methodology used for the study was the case study and the main 
instruments of data collection were tests of vocabulary comprehension and 
naming, applied in the group where the project was implemented, as well as in 
a control group, in order to establish a comparison of results between the two 
groups. 
Both groups performed the referred tests with incidence on the same 
vocabulary contents. However, in order to study these same contents with the 
intervention group, the trainee teacher used only the exploration of a 
picturebook, while the control group, not using any picturebook, had access to 
the same contents only through the English subject manual. 
After analyzing the results of both groups, there is a great discrepancy between 
the groups' achievements. The group where the intervention took place 
obtained much better results than the control group, in both tests, thus 
confirming the success of the research objectives initially proposed by the 
trainee teacher. 
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Introdução 

 

“E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura 

obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de 

aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a 

ensinar?”  

José Saramago, A Maior Flor do Mundo (2001) 

O ingresso no Mestrado em Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico foi despoletado 

pelo gosto pelo Ensino, no geral, e pelo gosto pela Língua Inglesa em particular. Após o 

início da minha carreira profissional a lecionar Inglês no primeiro C.E.B., no âmbito das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, senti que os moldes em que a disciplina 

funcionava na altura não eram os mais adequados às necessidades dos alunos daquela 

faixa etária. Nesse sentido, após a reestruturação ocorrida em 2015, em que foi dada 

maior importância a esta disciplina, decidi investir novamente na minha formação e, 

mobilizando competências já adquiridas e apreendendo novas estratégias, tornar-me 

assim apta a lecionar Inglês de modo formal a alunos do 3º e 4º anos do primeiro C.E.B., 

uma vez que hoje em dia esta disciplina consta do currículo destes alunos, sendo de 

carácter obrigatório. 

No decorrer da Unidade Curricular de Literacias: Literaturas e Línguas pude estudar e 

explorar uma tipologia de livro que nunca antes me tinha despertado interesse, falo 

obviamente de livros ilustrados ou picturebooks. Desde então soube que, 

independentemente do tema que fosse desenvolvido no projeto de implementação 

didática, queria trabalhar com picturebooks enquanto recurso didático.  

Iniciada a Prática de Ensino de Inglês no segundo semestre do segundo ano curricular do 

plano de estudos do Mestrado, ao saber que iria intervir numa turma do terceiro ano, 

optei por escolher uma temática relativamente simples, o ensino de vocabulário, uma vez 

que, a meu ver, é este o principal foco de ensino da disciplina no primeiro ciclo. Outro 

motivo que me levou à escolha deste tema foi o facto de achar que alunos do terceiro 

ano não têm maturidade intelectual suficiente para trabalhar temas mais complexos, 
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mais directamente relacionados com a escrita ou com a oralidade, por exemplo, uma vez 

que se trata da primeira vez em que estão em contacto formal de aprendizagem com a 

língua inglesa, ou seja, ainda não desenvolveram competências suficientes para tal.  

Posto isto, sob orientação da Professora Ana Raquel Simões, ficou estabelecido que, no 

âmbito da planificação da disciplina, se verificaria se, de facto, ao utilizar um picturebook 

enquanto principal recurso didáctico para abordar determinada temática, este traria 

vantagens aos alunos e à evolução e sucesso do seu processo de ensino-aprendizagem.  

Atendendo à planificação da disciplina, ficou estabelecido entre a estagiária e a 

professora cooperante da PEI que seria abordada a temática dos aniversários 

(correspondente à unidade 1.2 – Let’s party! do manual dos alunos). Para tal, após análise 

de vários picturebooks alusivos ao tema, foi selecionado como principal recurso didáctico 

para o efeito o picturebook “Curious George and the Birthday Surprise”. Deste livro 

ilustrado foi escolhido um grupo de vocábulos para exploração. Contudo, não faria 

sentido dar início ao estudo deste picturebook sem explorar igualmente os seus 

elementos peritextuais, ou seja, as diferentes partes que constiutuem a sua anatomia. 

No entanto, para validação dos resultados, foi necessário utilizar um grupo de controlo 

que estivesse exposto à exploração dos mesmos conteúdos através de outros 

recursos/metodologias, à exceção, obviamente, do picturebook. Posto isto, recorri a uma 

turma, do mesmo ano de escolaridade, de outra escola do mesmo agrupamento onde a 

professora cooperante da PEI também lecciona. Este grupo de alunos, tendo utilizado 

somente o manual da disciplina para estudo dos conteúdos acima mencionados, realizou 

os mesmos testes de compreensão e nomeação vocabular que a turma onde decorreu a 

implementação do projeto didáctico para assim se poder estabelecer um termo de 

comparação e aferir a viabilidade do projeto, que no decorrer do presente relatório serão 

apresentados e discutidos. 

O presente relatório encontra-se dividido em oito principais partes constituintes, sendo 

estas: introdução, capítulo um a quatro, considerações finais, bibliografia e anexos. No 

capítulo um, destinado ao enquadramento teórico, serão abordadas as seguintes 

questões: distinção entre léxico e vocabulário; como se processa o ensino de vocabulário 

em aula de língua estrangeira; as diferentes estratégias de ensino de vocabulário em aula 
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de LE utilizadas ao longo da história; perspectivas atuais acerca da questão previamente 

mencionada; o picturebook (definição, características e tipologias) e respetiva utilização 

enquanto estratégia para o ensino de vocabulário. O capítulo dois, correspondente ao 

enquadramento metodológico do estudo, aborda os seguintes tópicos: o estudo de caso; 

questões e objectivos de investigação; caracterização da realidade educativa; 

apresentação do projeto de intervenção didática; como se processou a recolha de dados 

após a implementação do projeto e quais os instrumentos e técnicas de recolha e análise 

de dados. Já o capítulo três, correspondente à apresentação e análise dos dados, 

compreende os resultados dos alunos nos testes de compreensão e nomeação vocabular. 

Finalmente, o quarto capítulo, acerca da interpretação dos resultados, aborda a 

prestação geral da amostra de alunos da turma de implementação do projeto quanto aos 

vocábulos em estudo e autoavaliação dos mesmos relativamente às sessões de projeto. 
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Capítulo 1 - Enquadramento teórico 

 

A relativa negligência de estudos acerca da aquisição de vocabulário em língua 

estrangeira foi frequentemente comentada nos campos do ensino de línguas e linguística 

aplicada. Comparativamente aos trabalhos desenvolvidos em gramática, fonologia e 

discurso, muito menos se sabe acerca da natureza do vocabulário do aprendente de uma 

língua estrangeira. Felizmente, desde 1980, tem havido um interesse renovado no papel 

do vocabulário na aprendizagem de uma língua estrangeira, havendo um corpo crescente 

de estudos de base empírica acerca de vários aspetos relacionados com este tema. A 

competência lexical é a base da competência comunicativa e maneiras de medir o 

tamanho e natureza do léxico de uma língua estrangeira apresentam-se como um desafio 

a investigadores. (Long & Richards, 1997)   

Nas palavras de Wallace (1982), o sistema da língua (a sua gramática ou estrutura) é 

igualmente importante. Contudo, é possível ter um bom conhecimento de como funciona 

o sistema de uma língua, mas ainda assim não ser capaz de comunicar através dela; 

enquanto que se tivermos o vocabulário que necessitamos é frequentemente possível 

comunicar de certo modo. 

Seguidamente explorar-se-á como se processa o ensino e aprendizagem de vocabulário 

em aulas de Língua Estrangeira (LE), bem como as estratégias utilizadas para esse fim ao 

longo da história até aos dias de hoje. No entanto, importa fazer primeiramente uma 

distinção entre os termos léxico e vocabulário.   

 

1.1 Léxico VS Vocabulário 

 

Uma vez que se está a circunscrever a definição de léxico, é necessário proceder a uma 

distinção clara entre léxico e vocabulário. Embora usados indiscriminadamente por vários 

autores em relação de sinonímia, léxico e vocabulário não se referem exatamente ao 

mesmo conceito.  

O termo vocabulário diz respeito a um conjunto de vocábulos realmente existentes num 

determinado lugar e num determinado tempo, ocupados por uma comunidade linguística 
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(Vilela, 1995), possuindo um carácter mais restrito do que a ideia de léxico. Assim, o 

vocabulário apresenta-se como “uma subdivisão do léxico” (Vilela, 1995, p. 13).  

Se o léxico é um conjunto virtual de unidades possíveis, por oposição, o vocabulário é um 

conjunto concreto de unidades lexicais em utilização num determinado contexto 

linguístico, ou seja, é “um conjunto fechado de todas as palavras que ocorreram de facto 

nesse registo” (Correia, 2011, p. 227).  

O léxico situa-se ao nível da língua, enquanto o vocabulário se coloca ao nível do discurso, 

o primeiro materializa-se no segundo, ideia que tem por base a distinção língua VS fala 

feita por Saussure (Otaola Olano, 2004).  

É rara a ocorrência do termo léxicos como plural do nome léxico, pois cada língua possui 

apenas um sistema lexical, contudo, o mesmo não se aplica a vocabulário, que ocorre 

frequentemente no plural, indicando que é possível a existência de múltiplos vocabulários 

dentro de um mesmo léxico.  

Feita esta distinção, refletir-se-á, de seguida, acerca dos princípios do ensino e 

aprendizagem de vocabulário em aulas de Língua Estrangeira.  

 

1.2 O ensino de vocabulário em aula de LE 

 

Segundo Wallace (1982), conhecer uma palavra numa língua alvo tão bem quanto o 

falante nativo pode significar a habilidade de: a reconhecer na sua forma verbal e escrita; 

mobilizá-la em qualquer altura; relacioná-la a um objeto ou conceito apropriados; usá-la 

na forma gramatical apropriada; no discurso, pronunciá-la de forma reconhecível; na 

escrita, redigi-la corretamente; colocá-la corretamente junto de outras palavras; usá-la 

com o apropriado nível de formalidade e estar ao corrente das suas conotações e 

associações. 

O professor tem, então, a função de gerir o ensino que o aprendente pode fazer destes 

aspetos com o vocabulário alvo que deve ser aprendido.  

O autor, Wallace (1982), defende que existem princípios nos quais esta aprendizagem se 

tem de basear. Em primeiro lugar, o professor tem de ser claro acerca dos seus objetivos, 

caso contrário tornar-se-á difícil avaliar o sucesso da aprendizagem de vocabulário. 
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Seguidamente terá de decidir qual a quantidade de vocabulário que deve ser aprendido, 

ou seja, que palavras farão parte do vocabulário ativo do aluno. Estima-se que este 

número esteja compreendido entre cinco a sete novas palavras. No entanto, este número 

dependerá de um número de fatores que varia de turma para turma e de aluno para 

aluno. Se existirem demasiadas novas palavras, o aprendente poderá ficar confuso, 

desencorajado e frustrado.  

Uma vez controlada a quantidade de vocabulário, terá de ser feita uma escolha quanto 

aos itens específicos a serem ensinados. Espera-se que esta escolha de vocabulário esteja 

relacionada com os objetivos da disciplina e os objetivos específicos das aulas. Poderá ser 

possível ao professor colocar a responsabilidade da escolha de vocabulário a ser 

abordado sobre os alunos, ou seja, o aluno é colocado numa situação em que tem de 

comunicar e acede às palavras que necessita, à medida das suas necessidades, utilizando 

o professor como fonte de informação. À medida que o vocabulário é apresentado em 

resposta às suas necessidades e interesses, é mais provável que o aluno se recorde do 

mesmo. O aluno deve sentir que, de facto, necessita da palavra alvo, como necessitaria 

numa situação fora do contexto de sala de aula.  

Outro aspeto a ter em consideração prende-se com a quantidade de repetição que terá 

de ser feita até haver evidências de que o aluno aprendeu a palavra alvo. Para tal, é 

necessário perceber se o aluno reconhece a palavra alvo e se consegue identificar o seu 

significado. Se a palavra tem de constar do vocabulário produtivo do aprendente, este 

tem de ter a oportunidade de a utilizar as vezes necessárias por forma a mobilizá-la por 

sua vontade, com a correta acentuação e pronúncia. Ainda assim, esta tarefa poderá não 

acontecer numa única aula, uma vez que o aluno está continuamente exposto a uma 

grande quantidade de palavras. As palavras que o aluno é suposto recordar devem 

aparecer com intervalos regulares em aulas posteriores.  

Tal como outros aspetos, o aprendente tem de ter claro o significado específico da 

palavra. Isto requer que a palavra seja apresentada de tal forma que a sua conotação ou 

referência sejam claras e não ambíguas.  
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Também a escolha de palavras pode variar de acordo com a situação sobre a qual 

estamos a falar e de acordo com o nível de conhecimento da pessoa para a qual estamos 

a falar, pois um aluno deve aprender palavras na situação em que estas são apropriadas. 

O contexto em que as palavras são apresentadas terá igualmente de ser tido em 

consideração, uma vez que muito raramente as palavras ocorrem isoladamente. É 

importante para o aprendente saber as colocações usuais em que as palavras ocorrem.  

Por último, o autor ressalva a questão dos procedimentos de inferência na aprendizagem 

de vocabulário. Muitos dos programas de ensino de línguas aspiram apenas a cerca de 

200 palavras. Se as restantes palavras não foram fornecidas através de outras fontes, 

como é que, então, os aprendentes tiveram acesso às mesmas? A resposta a esta 

pergunta é que percebemos o significado das palavras quando as ouvimos serem usadas 

em determinada situação ou, por vezes, lendo-as num determinado contexto e 

percebendo o seu significado através do mesmo.  

De certa forma, os alunos podem ser os seus próprios professores, se forem expostos à 

língua alvo de forma apropriada. Infelizmente, a maioria dos aprendentes de uma língua 

estrangeira não está exposta à mesma em situações fora da sala de aula como acontece 

com os falantes nativos. Ainda assim, podem tornar-se expostos à língua alvo através de 

outros recursos, nomeadamente de leitura apropriada. Neste sentido, deverá ser dado 

aos alunos acesso a livros que estão ao alcance do seu nível de vocabulário. Felizmente, 

para os professores de Inglês enquanto língua estrangeira, está disponível no mercado 

uma grande variedade de leituras acessíveis, apelativas e bem classificadas, que seria 

interessante explorar e disponibilizar junto dos alunos.  

 

1.3 Estratégias de ensino de vocabulário em aula de LE 

 

Muitas foram as estratégias desenvolvidas e postas em prática quanto ao ensino de 

vocabulário em aula de língua estrangeira. Para explicitação das mesmas, seguindo uma 

ordem cronológica, optou-se por considerar as palavras de Zimmerman (1997) quanto ao 

modo como o vocabulário tem sido visto, pesquisado e apresentado ao longo da história 

no que respeita à aquisição de uma segunda língua.  
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Assim, seguidamente será feito um sumário, com base nas palavras do autor supra 

mencionado, acerca das seguintes estratégias: The Grammar Translation Method; The 

Reform Movement; The Direct Method; The Reading Method/ Situational Language 

Teaching; The Audio-lingual Method; Communicative Language Teaching e The Natural 

Approach, fazendo ainda referência a novas tendências, ou seja, perspetivas atuais neste 

sentido. 

 

1.3.1 The Grammar Translation Method 

 

Segundo o autor, Zimmerman (1997), uma das primeiras estratégias para a aprendizagem 

de vocabulário foi The Grammar Translation Method, introduzida no final do século XVIII. 

Aqui, eram providenciadas aos alunos explicações detalhadas de gramática nas suas 

línguas nativas, bem como paradigmas para memorizar e listas bilingues de vocabulário 

para aprender. As aulas consistiam numa seleção de leitura, duas ou três longas colunas 

de novos itens gramaticais com os equivalentes em língua nativa e um teste. A 

competência linguística era julgada de acordo com a habilidade de analisar a estrutura 

sintática e a conjugação de verbos. O ensino de vocabulário era baseado na definição e 

etimologia ao longo do século XIX. Listas bilingues de palavras estavam organizadas de 

acordo com o campo semântico e faziam parte de gramáticas desde meados do século 

XVII. É acrescentado por Zimmerman (1997) que durante este período os dicionários 

bilingues se tornaram comuns enquanto ferramentas de referência. Este método foi 

utilizado até ao século XIX enquanto método primário para o ensino de uma língua 

estrangeira na Europa e nos Estados Unidos da América (E.U.A.), apesar das críticas 

recebidas por muitos anos. 

 

 

 

 



17 
 

1.3.2 The Reform Movement 

 

Mais tarde, na Inglaterra, Henry Sweet, opositor à estratégia de ensino de vocabulário 

que acabamos de analisar, estabeleceu The Reform Movement. Este sistema encontrava-

se dividido em estádios, nomeadamente: Mechanical stage (estudo da fonética e 

transcrição); Grammatical stage (estudo da gramática e de vocabulário base); Idiomatic 

stage (aprofundamento do estudo de vocabulário) e Literary and Archaic stages (estudo 

da filologia, destinado ao ensino universitário).  

Zimmerman (1997) explica que as aulas de Henry Sweet baseavam-se na oralidade 

controlada da língua, evitando listas de palavras separadas e frases isoladas. Só após 

estudo profundo do texto completo era dada importância a itens gramaticais e 

vocabulares de forma isolada para propósitos de instrução. As palavras eram associadas à 

realidade e não a outras palavras ou padrões sintáticos. Com este propósito, o 

vocabulário era selecionado de acordo com a sua simplicidade e uso.  

 

1.3.3 The Direct Method 

 

O mais conhecido dos métodos “naturais”, introduzido no final do século XIX nos E.U.A. 

por Sauveur, defendia que a interação estava na base da aquisição natural da língua. Os 

seus proponentes utilizavam a língua alvo como língua de instrução em aulas curtas, mas 

intensivas, onde cuidadosamente se avaliavam os progressos entre trocas de perguntas e 

respostas. Zimmerman (1997) explicita os dois princípios do ensino de línguas que 

ditavam a seleção e instrução de vocabulário criados por Sauveur: os professores só 

poderiam fazer perguntas cujas respostas lhes despertassem interesse genuíno e as 

perguntas tinham de estar relacionadas umas com as outras, providenciando aos alunos a 

oportunidade de aprendizagem a partir do contexto. O vocabulário concreto era 

explicado recorrendo à legenda de imagens e demonstrações, enquanto o abstrato era 

ensino através da associação de ideias. Como recursos eram utilizadas tabelas, imagens e, 

mais tarde, objetos para demonstrar significados, respetivamente. 
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1.3.4 The Reading Method/ Situational Language Teaching  

 

Nos anos 20 e 30 (do século XX) surgiu nos E.U.A. o Reading Method e, no Reino Unido, o 

Situational Language Teaching. Zimmerman (1997) afirma que o percursor da estratégia 

no Reino Unido, Michael West, recomendava que fossem utilizadas listas de frequência 

de palavras como base para a seleção e ordem de vocabulário para o material dos alunos. 

Em 1953, West publicou A General Service List of English Words, considerada ainda hoje 

como a lista de frequência de palavras mais utilizada.  

Zimmerman (1997) acrescenta que, ao mesmo tempo, Hornby e Palmer (linguistas 

britânicos) fizeram progressos, tanto no Reino Unido, como nos E.U.A. ao acreditar que 

uma língua deveria ser ensinada praticando estruturas básicas em atividades com base 

em situações significantes; a fala era a base e estrutura que possibilitavam o discurso. 

Pela primeira vez, o vocabulário era considerado um dos aspetos mais importantes na 

aprendizagem de uma segunda língua e era estabelecida uma prioridade no 

desenvolvimento de uma base científica e racional para a seleção de conteúdo vocabular 

dos cursos de línguas. O esforço combinado destes autores, juntamente com West, levou 

ao desenvolvimento de princípios no controlo de vocabulário; as suas tentativas foram os 

primeiros esforços no estabelecimento de princípios no design de programas de ensino 

de línguas.  

  

1.3.5 The Audio-lingual Method  

 

Este método, desenvolvido no decorrer da Segunda Guerra Mundial por linguistas 

estruturais americanos, prestou sistematicamente atenção à pronúncia e realização de 

exercícios orais intensivos de padrões frásicos básicos. Zimmerman (1997) diz-nos que 

eram ensinados aos alunos pontos gramaticais através de exemplos e exercícios, ao invés 

da análise e memorização de regras. Os itens de vocabulário eram selecionados de acordo 

com a sua simplicidade e familiaridade. As novas palavras eram introduzidas através dos 

exercícios, mas apenas as suficientes para tornar os mesmos possíveis.  
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1.3.6 Communicative Language Teaching  

 

Atendendo a Zimmerman (1997), deu-se uma grande transição na teoria linguística 

despoletada pela publicação de Syntatic Structures, em 1957, por Noam Chomsky. O seu 

trabalho introduziu a assunção de que a língua é representada na gramática mental do 

falante por um conjunto de regras abstratas que se reflete nas intuições inconscientes 

sobre a língua do falante, não se refletindo tanto nas suas crenças conscientes e citações 

acerca do uso da língua. No entanto, Chomsky prestou pouca atenção à natureza do uso 

da língua em comunicação real. No seguimento de Chomsky, no âmbito da mesma 

estratégia, outros autores reagiram às suas noções, não as rejeitando, mas acrescentando 

outras como, por exemplo, competência comunicativa, criando mais ênfase nos fatores 

sociolinguísticos e pragmáticos que governam o uso efetivo da língua.  

 

1.3.7 The Natural Approach 

 

Esta estratégia, seguindo a lógica de Zimmerman (1997), é semelhante a outras 

abordagens comunicativas desenvolvidas neste período, contudo baseia-se num modelo 

teórico que consiste em cinco hipóteses: (1) Acquisition Learning Hypothesis (a distinção 

entre aquisição “natural”, como acontece na Língua primeira (L1), e a aprendizagem 

formal que enfatiza regras conscientes e correção de erros); (2) Natural Order Hypothesis 

(as estruturas gramaticais tendem a ser adquiridas naturalmente numa ordem previsível 

sem sequência de input artificial); (3) Monitor Hypothesis (a aprendizagem consciente 

tem a função limitada de monitorizar ou editar a performance da língua); (4) Input 

Hypothesis (a língua é adquirida quando o input está num contexto relevante e 

interessante, ligeiramente acima do nível de competência atual da pessoa); (5) Affective 

Filter Hypothesis (fatores atitudinais estão relacionados com a aquisição da língua).  

Esta metodologia enfatiza input compreensível e com significado, ao invés de produção 

correta gramaticalmente. Assim, o vocabulário, enquanto portador de significado, é 

considerado de extrema importância no processo de aquisição da língua. No que respeita 
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o seu ensino, enfatiza-se a importância de input relevante e interessante; a atenção dos 

alunos deve focar-se na compreensão das mensagens.  

 

1.3.8 Perspetivas atuais  

 

Quanto a perspetivas atuais e futuras no que diz respeito a itens lexicais, Zimmerman 

(1997) acrescenta que, após 1980, nomes como Sinclair, Nattinger, DeCarrico e Lewis 

representaram um importante desvinculamento do passado quanto ao desenvolvimento 

teórico e pedagógico no que respeita o processo de ensino-aprendizagem de vocabulário.  

Já Allen (1983) afirma que, hoje em dia, nos programas de formação de professores, é 

prestada mais atenção às técnicas de ensino de vocabulário por duas principais razões. 

Em primeiro lugar, em muitas aulas de Inglês como segunda língua, mesmo tendo 

dedicado muito tempo ao ensino de vocabulário, os resultados têm sido desapontantes. 

Por vezes, depois de meses ou até anos de estudo da língua inglesa, muitas das palavras 

mais importantes e necessárias nunca foram aprendidas, especialmente em países onde o 

Inglês não é a língua principal de comunicação. Acresce o facto de estar a ser estudado 

por investigadores o significado das palavras com novo interesse. Alguns desses estudos 

revelaram problemas lexicais que interferem com a comunicação, ou seja, esta é 

interrompida quando as pessoas não utilizam as palavras certas. Neste sentido, muitas 

são as técnicas utilizadas por professores em sala de aula nos dias de hoje para obter 

melhores resultados a este nível.  

Segundo Allen (1983), em aulas de Inglês elementar os professores utilizam as seguintes 

estratégias para dar/mostrar o significado do vocabulário: (1) imagens; (2) explicação na 

língua materna – tradução da palavra; (3) breve e simples definição em inglês, utilizando 

vocabulário com que os alunos já estão familiarizados. Contudo, a autora defende que, 

sempre que possível, deve ser dada aos alunos uma experiência com um objeto que 

corresponda à palavra inglesa que será estudada e, só então, depois de ter a atenção 

desejada por parte dos alunos, se deverá encetar a abordagem à palavra que aquele 

objeto representa. Nesta etapa deverá ser gasto o mínimo de tempo possível, pois segue-

se a etapa que requer aos alunos a utilização das novas palavras em comunicação real. 
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Também a utilização de ordens/comandos é importante como sendo uma maneira de as 

palavras parecerem necessárias e importantes para os alunos, pois quando os alunos 

observam uma ação e se questionam acerca do seu nome em inglês, não será difícil 

ensinar-lhes a(s) palavra(s) utilizada(s) para a descrever. Para o domínio da(s) palavra(s) 

podemos pedir à turma que obedeça a simples ordens/comandos que a(s) contenha(m).  

 Muitas outras estratégias são utilizadas hoje em dia nas aulas de língua estrangeira para 

o ensino de vocabulário, como por exemplo, a utilização de desenhos realizados pelos 

próprios alunos, recursos audiovisuais, jogos, canções, etc. De seguida, explorar-se-á a 

utilização de livros ilustrados, mais propriamente picturebooks, em sala de aula enquanto 

recurso para a aquisição de vocabulário.  
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1.4 O picturebook  

 

Por senso comum, há a convicção de que todos os livros ilustrados são para crianças, 

porém nem todos poderão ser considerados picturebooks. O picturebook transmite a sua 

mensagem através de imagens com reduzida quantidade de texto, podendo até não 

incluir qualquer tipo de texto (wordless/ textless). Podemos concluir então que, neste 

subgénero em específico, as ilustrações são tão ou mais importantes do que o texto em 

si.  

O picturebook tem um enredo, com texto e ilustração e é facilmente reconhecido devido 

ao seu tamanho e extensão. Podendo adquirir variadas formas, a maioria dos 

picturebooks tem 32 páginas, havendo também versões mais longas, de 48 ou 64 páginas 

(normalmente um número múltiplo de 16). Em termos de conteúdo, os picturebooks 

abordam diferentes temas que podem ser categorizados por género.  

Sendo este termo um nome composto, pode ser encontrado escrito de diferentes 

maneiras: “picture book”, “picture-book” ou “picturebook”. Foi proposto no final do 

século transato que “picturebook” fosse a norma e, desde então, já no século XXI, vários 

autores têm utilizado esta forma, contudo ainda não há consenso no que concerne esta 

formalidade. Não obstante, escrevendo “picturebook” faz com que seja conferida à 

palavra maior poder no que respeita à combinação das lógicas, denotando a relação 

integrada entre texto escrito e imagens visuais (Serafini, 2009 in Dolan, 2014), ou seja, 

dando igual importância ao ilustrador, uma vez que a autoria destes livros não fica 

confinada somente a quem escreveu o texto (ilustrador como segundo autor). 

Tendo este pressuposto em consideração, pode dizer-se que pertence a Bader a definição 

mais completa de picturebook, incluindo também, como terceiro autor, o designer:  

“A picturebook is text, illustrations, total design; an item of 

manufacture and a commercial product; a social, cultural, 

historic document; and foremost, an experience for a child. 

As an art form it hinges on the interdependence of pictures 

and words, on the simultaneous display of two facing pages, 
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and on the drama of the turning page. On its own terms its 

possibilities are limitless.” (Bader, 1976, p.1)  

Picturebooks são, então, objetos multimodais, uma vez que estes dois modos de 

comunicação, imagem e palavra, se interligam para criar significado (Kress & van 

Leeuwen, 1996), ou seja, são bem mais do que a simples combinação entre ambos. Esta 

relação complexa só começou a ser estudada com detalhe por académicos a partir de 

meados dos anos 80 (Lewis, 2001; Sipe, 2012). Desde então, tem sido dado particular 

ênfase a títulos de picturebooks que surgiram na segunda metade do século XX (Pinsent, 

2008).  

Segundo Dolan (2014), ambas, palavras e imagens, são lidas, então é esta relação entre 

palavras e imagens, esta inter-animação (Lewis, 2001), que torna os picturebooks tão 

especiais. Muitos autores mencionaram a interdependência entre texto e ilustrações no 

picturebook. Agosto (1999) utilizou o termo “parallel storytelling” para descrever 

picturebooks onde o texto e os desenhos contam simultaneamente a mesma história. Em 

picturebooks com “interdependent storytelling” há diferenças significativas entre o modo 

como a informação do texto e as ilustrações são partilhadas. Esta dissonância providencia 

uma abertura entre a mensagem do picturebook e a interpretação do leitor. Como nos diz 

Lewis (2001, p. 36), “a picturebook’s story is never to be found in the words alone, nor in 

the pictures but out of their mutual interanimation.” 

Para ler um livro de histórias com imagens, Dolan (2014) diz-nos que o leitor tem de ter 

em conta os textos escritos e visuais, mas acrescenta que, no entanto, há outros 

elementos do picturebook que contribuem para a experiência narrativa no geral. Páginas 

de título, capas, capas removíveis, endpapers, dedicatória, notas de autor, publicidade, 

materiais promocionais, websites associados, etc. constituem o que é conhecido por 

elementos paratextuais do livro. O paratexto é composto por esses elementos que se 

encontram dentro das capas de um livro (peritexto) e aqueles fora do livro em si 

(epitexto).  

O peritexto refere-se aos elementos físicos de um picturebook, para além dos textos 

verbais e visuais. Estes incluem capa, contracapa, capas removíveis (no caso do livro ser 

de capa rija), endpapers e título e páginas de dedicatórias. Endpapers são as páginas 
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imediatamente a seguir à capa e contracapa. Em alguns casos representam a introdução e 

conclusão à história, noutros são apenas usados em termos decorativos ou simbólicos. 

Algumas edições de bolso (que não possuem capas rijas, entenda-se) são publicadas sem 

endpapers.  

O epitexto refere-se a discussões sobre o picturebook que ocorrem “fora do livro”, como 

por exemplo correspondência autoral e críticas literárias. Em muitos dos picturebooks 

contemporâneos os endpapers e outros elementos paratextuais são usados pelos 

autores, artistas e designers para extender a narrativa para além do texto escrito em si.  

Dolan (2014) acrescenta ainda que muitos livros infantis contam histórias através de 

double-page spreads, que poderão não estar organizados de forma óbvia, ou seja, 

seguindo o princípio esquerda-direita. Outros códigos e convenções são usados para 

comunicar a mensagem central e apoiar o texto e as ilustrações. Estes incluem: o formato 

do livro – a sua apresentação em retrato ou estilo paisagístico; a presença de uma 

moldura, uma margem à volta da ilustração; se uma imagem passa a moldura ou ocupa a 

página inteira ou se “escorre” para a beira do papel sem moldura ou margem. O tom das 

cores e o nível de brilho, luminosidade ou escuridão nas imagens são utilizados para 

apoiar a mensagem central. O ponto de vista – a posição pela qual o leitor vê as 

ilustrações – é crucial para o ilustrador e autor, uma vez que o virar de página requer ao 

leitor que pause e examine a imagem. Por vezes, uma frase continua ao longo de duas 

páginas, impulsionando o leitor a virar a página para descobrir o que acontece a seguir.  

Por fim, Dolan (2014) acrescenta que esta tipologia de livros é produzida em todas as 

formas e tamanhos. Alguns estão disponíveis em formato Big Book, produzidos para 

serem usados como recurso educacional para uma turma inteira. Outros vêm com uma 

coleção de merchandise, marionetas ou mascotes e autocolantes. Os picturebooks podem 

agora ser partilhados com as crianças através de quadros interativos na sala de aula e 

várias empresas estão a desenvolver aplicações para os acompanhar.  

Sandie Mourão, investigadora na área dos picturebooks, criou, juntamente com outras 

professoras e investigadoras, uma iniciativa online denominada PEPELT (Picturebooks in 

European Primary English Language Teaching), cujos objetivos são: criar uma comunidade 

de professores, livreiros, educadores e investigadores que utilizem picturebooks em PELT 
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(Primary English Language Teaching); encorajar a partilha de ideias para o ensino de PELT 

com picturebooks; promover e apoiar o uso de picturebooks em PELT e publicitar 

informação acerca de picturebooks para PELT. 1 

Também a ferramenta YouTube providenciou um fórum para levar até às salas de aula as 

partilhas de mais picturebooks e contadores de histórias. Ainda assim, Dolan (2014) 

defende o seguinte:  

“(…) while the digital age brings many opportunities, no 

digital resource can ever replace the experience of sitting 

holding a book together with a child, and sharing the 

suspense initiated by the page turn and enjoying the 

physical nature of the picturebook.” (Dolan, 2014, p. 15) 

Feita uma apresentação e breve análise da tipologia textual que deu mote a este projeto, 

analisar-se-á, de seguida, o modo como picturebooks poderão ser utilizados enquanto 

estratégia para o ensino de vocabulário em aulas de LE, com especial enfoque no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.facebook.com/PEPELT21/ 

https://www.facebook.com/PEPELT21/
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1.5 O uso do picturebook como estratégia para o ensino de vocabulário 

 

Segundo Dolan (2014), muitos professores poderão não conhecer formas de potencializar 

a utilização de picturebooks em aula de línguas. Estudos recentes indicam que grande 

parte dos docentes do 1º C.E.B. não se sente confiante quanto à sua habilidade de 

selecionar literatura contemporânea para crianças e tende a depender dos livros que os 

próprios gostaram enquanto crianças. Neste sentido, a autora chama a atenção para o 

seguinte:  

“(…) teachers should understand how these different 

modalities separately and interactively construct different 

dimensions of meaning. Picturebooks cross the boundaries 

between the arts, literacy and subject disciplines, so 

providing wonderful resources for cross-curricular work in 

primary schools.”  (Dolan, 2014, p. 14) 

Elley (1989) enfatiza a importância da leitura de histórias para a aquisição de vocabulário. 

Segundo o autor, a leitura de histórias a crianças é considerada uma atividade de extrema 

importância a nível global. No entanto, é pouco utlizada com crianças após os 6 anos de 

idade. Estudos acerca de leitores precoces (Chomsky, 1979; Clark, 1976; Durkin, 1966; 

Teale, 1978; Wells, 1986) mostram que crianças que estiveram regularmente expostas à 

leitura em anos pré-escolares evoluem rapidamente ao nível da leitura e do 

desenvolvimento da linguagem em anos escolares. Outros estudos (Cohen, 1968; Elley, 

1980; Elley & Mangubhai, 1983; Feitelson, Kita, & Goldstein, 1986; Ricketts, 1982) 

mostram também que ler em voz alta a alunos do primeiro ciclo, num contexto de leitura 

partilhada ou recreativa, produz igualmente ganhos dramáticos no que diz respeito às 

competências de leitura e compreensão. No entanto, poucos estudos tentaram 

demonstrar a linguagem específica que as crianças adquirem ao ouvir determinadas 

histórias lidas em voz alta, nomeadamente em casos de ensino-aprendizagem de uma LE.  

O autor defende que as crianças aprenderão efetivamente mais com este tipo de 

atividades do que com outra tipologia de exercícios:  
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“Thus, children will learn more and retain more from an 

activity like hearing entertaining stories read aloud than 

from working at contrived exercises.” (Elley, 1989, p.176) 

Estudiosos afirmam que, a partir de histórias, as crianças expandem o seu conhecimento 

acerca do mundo, tornam a sua imaginação mais vívida, adquirem gosto pela literatura, 

aprendem a língua dos livros, adquirem maior compreensão sintática da sua língua e 

ganham prática em lidar com linguagem de forma descontextualizada (Butler, 1979; 

Harris & Sipay, 1975; Holdaway, 1979). 

Algumas destas assunções são difíceis de demonstrar empiricamente. No entanto, um 

potencial benefício da leitura de histórias, suscetível a estudos empíricos, é a extensão da 

aquisição de vocabulário a partir de uma ou múltiplas leituras de determinadas histórias 

feitas em voz alta a crianças (Elley, 1989). 

Outra das autoras que defende que o picturebook, entre outras funções, é fulcral para a 

aquisição de vocabulário e desenvolvimento da competência lexical é Sandie Mourão. 

Segundo a autora (2009), os livros ilustrados ou picturebooks desempenham um papel 

importante nos programas de literacia nos primeiros anos. Estudos acerca da aquisição da 

primeira língua (L1) demonstram que a atividade mais importante para o 

desenvolvimento da competência literária e as suas funções é através da leitura (em voz 

alta) às crianças, utilizando picturebooks, em casa e na escola, destacando 

desenvolvimentos positivos na aquisição de vocabulário e na compreensão de narrativas. 

Foram também efetuadas pesquisas que apontam o picturebook como suporte para a 

aquisição de uma segunda língua, em particular no que diz respeito ao desenvolvimento 

de vocabulário.  

“Quality illustrations in picture books allow children, who 

are still not reading words, to ‘read’ the story: the 

illustrations support their understanding through the visual 

representation of the words they are listening to.” (Mourão, 

2009, p.2). 

Contudo, as ilustrações em picturebooks interanimam-se com palavras de maneiras 

complexas. A relação ilustração-palavra mais simples, em que o texto conta a mesma 
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história do que a ilustração, é denominada “parallel storytelling”, segundo Agosto (1999 

in Mourão, 2009). A grande maioria dos picturebooks insere-se nesta categoria. Quando 

imagens e palavras trabalham em conjunto para contar a mesma narrativa, em “parallel 

storytelling”, estas providenciam uma plataforma de apoio útil à aprendizagem, em 

particular para crianças mais novas. A este propósito Golden (1990 in Mourão, 2009) 

acrescenta: 

“(…) when there is equality to the emphasis given to both 

text and illustration, when they support and reinforce each 

other, the reader has the opportunity to focus on the story 

as a whole and not become distracted by additional 

commentary.” (Golden, 1990, p. 112 in Mourão, 2009) 

Já o tipo de interanimação oposta entre ilustração-palavra faz com que o leitor utilize 

ambas, ilustração e palavra, para criar significado, uma das partes providencia apenas 

uma parte da história, preenchendo os espaços deixados pela outra. Esta tipologia de 

picturebook pertence à categoria denominada “interdependent storytelling” (Agosto, 

1999 in Mourão, 2009) e foi-se tornando cada vez mais comum nos picturebooks dos 

tempos modernos. Agosto (1999 in Mourão, 2009) defende que contar histórias 

interdependentes providencia mais benefícios intelectuais para os leitores. Por sua vez, 

os não-leitores são encorajados a ouvir e observar para construir significado, 

desenvolvendo as suas competências de compreensão da língua. 

Contar histórias é uma abordagem bastante utilizada para o Ensino de Inglês como Língua 

Estrangeira (EFL), representando uma abordagem holística do ensino e aprendizagem de 

línguas, onde se privilegia o envolvimento das crianças no uso rico e autêntico da língua 

estrangeira (Cameron, 2001 in Mourão, 2009). 

Ellis & Brewster (2002 in Mourão, 2009) e Mourão (2003 in Mourão, 2009) focaram-se na 

atividade de contar histórias utilizando picturebooks, chamados de “realbooks” ou “real 

picture books” na literatura relacionada com o Ensino de Inglês como Língua Estrangeira 

(Dunn, 2003 in Mourão, 2009).  

A importância das ilustrações em picturebooks na sala de aula de EFL é referida por vários 

autores, segundo Mourão (2009): Cameron (2001 in Mourão, 2009) afirma que as 
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crianças constroem significado nas suas mentes a partir das imagens utilizando um 

processo mental que pode decorrer na primeira língua ou de uma forma independente 

(de uma língua), utilizando o que os psicólogos chamam de “mentalese”. Hsiu-Chih (2008 

in Mourão, 2009) salienta igualmente que as ilustrações estimulam as imaginações dos 

alunos e ajudam-nos a aprender como ler imagens. Dun (2008 in Mourão, 2009) confirma 

que as ilustrações em picturebooks não servem só para auxiliar na compreensão da 

língua, mas que são fundamentais para desenvolver competências de descodificação 

visual. Nesse sentido, Mourão (2003 in Mourão, 2009) encoraja os professores a deixar as 

crianças interagir com um picturebook durante uma atividade de conto de histórias, 

utilizando as ilustrações para promover o uso da língua. Pesquisas feitas por Read (2006 

in Mourão, 2009) focaram-se em técnicas de níveis sucessivos de apoio utilizadas por 

professores no decorrer de atividades de leitura em voz alta nas aulas de LE. Aqui é 

descrita a interação do professor com as crianças, ligando “o familiar ao novo”, 

permitindo às crianças usar o seu conhecimento prévio, frequentemente na sua primeira 

língua, para apoiar a sua aprendizagem em LE. Alguns destes comentários estão 

relacionados com as ilustrações.  

Por fim, Mourão (2006 in Mourão, 2009) relata como crianças utilizaram ilustrações em 

dois diferentes picturebooks para ajudar a recontar a história ou criar significado 

ativamente. Num picturebook com uma narrativa simples e repetitiva, as crianças 

utilizaram as ilustrações como sinais para prever o que viria a seguir, obtendo sucesso ao 

recontar a história utilizando aqueles sinais. Já num picturebook com pouca repetição na 

narrativa, as crianças não conseguiram recontar a história, mas as ilustrações ajudaram-

nas a criar significado, extendendo a narrativa do picturebook com base nas ilustrações. 

Elster (1995 in Mourão, 2009) chama de “importations” a estas extensões, produzindo 

frequentemente linguagem que nada tem a ver com o texto verbal.  

Apesar de não haver muitos estudos empíricos relacionados com as vantagens da 

utilização de picturebooks enquanto recurso didático em aulas de EFL, alguns artigos 

dirigidos a professores do ensino básico neste contexto foram escritos. Estes ressalvam a 

importância de ter em consideração as ilustrações. Os “multi-layered” picturebooks 
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promovem o uso da língua e pode ser criado significado a partir do uso de caraterísticas 

simbólicas e icónicas, especialmente na categoria interdependente.  

Crê-se que, em contextos de primeira língua (L1), ler picturebooks a crianças promove, 

entre outras coisas, o desenvolvimento de vocabulário, com grande possibilidade de 

discussão, gerando ainda mais desenvolvimento de vocabulário se houver inter-animação 

entre imagens e palavras. Contudo, apesar do conto de histórias ser uma abordagem 

aceitável em contextos de língua estrangeira, há ainda poucos estudos que confirmem 

que picturebooks providenciam, de facto, o desenvolvimento de vocabulário.  

Neste sentido, utilizando um exemplar de cada tipo de picturebook, no que diz respeito à 

relação entre texto e imagem, Sandie Mourão (2009) procurou descobrir se a aquisição 

de Língua Estrangeira é extensível quando texto verbal e visual de um picturebook é 

utilizado para introduzir uma língua e qual dos tipos de dinâmica palavra-

imagem/ilustração num picturebook tem mais sucesso para a promoção desta aquisição, 

tendo concluído o seguinte: 

“Both picture books enabled the children to successfully 

acquire language and use it to retell the story as a group, 

chanting the verbal text with the English teacher. Both 

picture books gave the children a good deal of pleasure. But 

there were visible differences between the amount of 

language that was generated by the children in both 

Portuguese and English in relation to the visual texts.” 

(Mourão, 2009, p. 4). 

Podemos concluir que os professores de línguas poderão refletir acerca do facto de um 

objeto tão simples como o picturebook providenciar um contexto mais rico para a 

aprendizagem e uso da língua.  

Existe a necessidade de observar mais atentamente a maneira como abordamos o uso de 

picturebooks nas salas de aula de EFL: 

“Firstly, in relation to the kinds of picture books we select. At 

present teachers tend to select a parallel model, providing 

for a possibly safer learning environment, to the detriment 
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of a richer learning one. Secondly, in relation to how we use 

these picture books to make meaning through discussion 

around the illustrations.” (Mourão, 2009, p. 9). 

Os professores que utilizam picturebooks em contexto de sala de aula têm de perceber 

melhor como os textos verbais e visuais se inter-animam para produzir uma narrativa. Os 

picturebooks a utilizar deverão ser repensados e os títulos selecionados devem promover 

o pensamento crítico (e não só a audição e a leitura), providenciando discussões e um 

maior uso da língua, ao invés de “jogar pelo seguro” (Mourão, 2009). 
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Capítulo 2 – Enquadramento metodológico do estudo 

 

No presente capítulo será definida a metodologia inerente a este projeto de investigação. 

Neste sentido, começarei por definir a metodologia de estudo de caso, fundamentando 

em que medida este trabalho se enquadra no paradigma metodológico de tipo 

qualitativo. 

Tendo em mente a importância da investigação para o processo reflexivo do/da docente, 

melhorando futuras práticas de ensino, este trabalho em como base o paradigma de 

investigação qualitativa, adotando a metodologia do estudo de caso. Assim, em primeiro 

lugar, será importante explorar a definição de investigação qualitativa para, mais tarde, 

nos podermos focar sobre a metodologia do estudo de caso. 

 

2.1 O estudo de caso 

 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994), as experiências educacionais de pessoas de todas 

as faixas etárias, assim como todo o material que contribua para aumentar o 

conhecimento relativo a essas experiências, em contexto escolar e exterior à escola, 

podem ser objeto de estudo. A investigação qualitativa em educação assume várias 

formas e pode ser conduzida em múltiplos contextos. Os autores acrescentam que a 

expressão “investigação qualitativa” só foi utilizada nas ciências sociais a partir dos anos 

70 do século XX. Esta expressão é utilizada como um termo genérico que agrupa diversas 

estratégias de investigação que partilham determinadas caraterísticas. Os dados 

recolhidos são designados por “qualitativos”, ou seja, ricos em pormenores descritivos, 

quanto a pessoas, locais e/ou conversas. As questões investigativas não se 

operacionalizam mediante variáveis, sendo formuladas com o objetivo de investigar 

fenómenos (na sua complexidade) em contexto natural. 

Segundo Bogdan & Biklen (1994), a abordagem a este tipo de investigação privilegia a 

compreensão dos comportamentos a partir da perspetiva dos sujeitos da investigação, 

recolhendo dados em função do contacto profundo com os mesmos, nos seus contextos 

ecológicos naturais. Assim, as principais estratégias da investigação qualitativa são a 
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“observação participante” e a “entrevista em profundidade”. No caso da observação 

participante, “o investigador introduz-se no mundo das pessoas que pretende estudar, 

tenta conhecê-las, dar-se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registo 

escrito e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa.” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 16) O 

material recolhido pode ainda ser complementado com outro tipo de dados, como 

fotografias, etc. No caso do presente estudo, tendo em conta a faixa etária do público em 

questão, optou-se por realizar observação participante e por recolher outros dados que a 

seguir se explicitam.  

Os autores afirmam que, em educação, este tipo de investigação designa-se igualmente 

por “naturalista”, uma vez que o investigador frequenta os locais em que se verificam os 

fenómenos nos quais está interessado, incidindo os dados recolhidos nos 

comportamentos naturais das pessoas. No entanto, a sua utilização tem variado ao longo 

do tempo entre os diferentes utilizadores. Bogdan & Biklen (1994) escolheram privilegiar 

a expressão “investigação qualitativa” como englobando o conjunto de estratégias que 

designam por “qualitativas”. 

Os autores supracitados defendem que a investigação qualitativa possui cinco 

caraterísticas: 

1. A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal: qualquer que seja o equipamento/instrumento utilizado para 

recolha de dados, os investigadores qualitativos assumem que o comportamento humano 

é altamente influenciado pelo contexto em que ocorre, deslocando-se, sempre que 

possível, ao local de estudo. No caso do presente estudo, sendo o ambiente natural dos 

sujeitos a escola que frequentavam, a professora estagiária deslocou-se aquele local duas 

vezes por semana e esteve presente em todas as aulas da disciplina de inglês no decorrer 

do primeiro período do ano letivo 2018/2019.  

2. Esta tipologia de investigação é descritiva: os dados recolhidos são em forma de 

palavras e/ou imagens e não de números, incluindo transcrições de aulas, notas de 

campo, fotografias, vídeos, etc. Os investigadores qualitativos tentam analisar a riqueza 

dos dados respeitando, mediante o possível, a forma em que estes foram registados e/ou 

transcritos. Aqui, nada é considerado um dado adquirido e tudo é avaliado. A descrição é 
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um bom método de recolha de dados quando se pretende que nenhum detalhe escape 

ao escrutínio do investigador. Relacionando com o estudo efetuado, visto tratar-se de um 

estudo de caso, em que o propósito do mesmo é explorar, descrever ou explicar em 

profundidade, foram utilizadas pela professora estagiária técnicas de recolha como as 

mencionadas anteriormente, entre outras, para posteriormente serem analisados e 

interpretados os respetivos dados recolhidos.  

3. Este tipo de investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos: estratégias qualitativas patentearam o modo como 

expectativas se traduzem em atividades, procedimentos e interações diariamente. Este 

tipo de estudo foca-se no modo como definições (que os professores têm dos alunos e 

que os alunos têm de si próprios e dos outros) se formam. Quanto a esta questão, no 

presente estudo dá-se bastante importância à componente processual de 

desenvolvimento do trabalho, já que a formação decorreu no contexto natural dos 

sujeitos.  

4. Este tipo de investigadores tende a analisar os seus dados de forma indutiva: a direção 

da teoria sobre o seu objeto de estudo só se começa a estabelecer depois da recolha dos 

dados e o passar de tempo com os sujeitos. É o constituir de um quadro que vai 

ganhando forma à medida que se recolhem e examinam as partes. Só depois de a 

professora estagiária ter observado algumas aulas da professora cooperante, ter 

caraterizado a amostra com que iria trabalhar e ter começado a interagir diretamente 

com os sujeitos, pôde traçar um plano estratégico, tendo em conta as competências e 

capacidades do grupo, que fosse facilitador da implementação do projeto didático, a fim 

de recolher os dados necessários.  

5. O significado é vital na abordagem qualitativa: os investigadores interessam-se no 

modo como as pessoas dão sentido às suas vidas, ou seja, preocupam-se com perspetivas 

participantes. Estes certificam-se de que estão a apreender as diferentes perspetivas 

adequadamente, refletindo uma preocupação com o registo tão rigoroso quanto o 

possível do modo como as pessoas interpretam os significados. Atendendo a esta 

questão, a professora estagiária tentou, ao máximo, ter em consideração as caraterísticas 

e especificidades de cada aluno, como o ritmo de trabalho, o desenvolvimento linguístico 
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e emocional ou a imagem face à língua inglesa para melhor adaptar as suas intervenções 

em função dos sujeitos em estudo.  

Atendendo à informação acima explicitada, pode concluir-se que o presente trabalho se 

enquadra no paradigma no paradigma metodológico qualitativo, visto cumprir algumas 

das suas especificidades, como, por exemplo: foi desenvolvido no ambiente natural dos 

sujeitos, ou seja, em sala de aula e em contexto escolar; pressupôs a recolha de dados e a 

análise de conteúdo de diferentes elementos; envolveu uma análise do processo, entre 

outras.  

Considerando as dimensões da investigação qualitativa, este projeto pressupôs que a 

investigadora fosse também participante no processo, sendo a sua ação sujeita a análise, 

até por se enquadrar num processo de formação de um mestrado profissionalizante. 

Assim, enquanto professora-investigadora, será importante especificar a metodologia 

cujos pressupostos arquitetaram o projeto, o estudo de caso. 

Segundo Yin (2001), um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 

fenómeno contemporâneo no contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenómeno e o contexto não estão claramente definidos, ou seja, existe a 

possibilidade de utilizar este método quando deliberadamente se quer lidar com 

condições contextuais, acreditando que estas podem ser pertinentes ao fenómeno de 

estudo.  

O autor afirma ainda que, uma vez que fenómeno e contexto não são sempre discerníveis 

em situações da vida real, outras caraterísticas como a recolha de dados e as suas 

estratégias de análise acrescentam à definição de estudo de caso a possibilidade de este 

tipo de investigação enfrentar uma situação tecnicamente única em que haverá mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados e, como resultado, baseia-se em várias 

fontes de evidências, em que os dados convergem triangularmente. Como resultado, 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a recolha e 

análise de dados. 

Por outras palavras, o estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um 

método que abrange tudo – com a lógica do planeamento incorporando abordagens 
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específicas à recolha e análise de dados. Neste sentido, o estudo de caso afigura-se como 

uma estratégia de pesquisa abrangente.  

Yin (2001) defende que para os estudos de caso são especialmente importantes cinco 

componentes de um projeto de investigação: 

1. Questões de estudo: para esta estratégia o mais apropriado é a utilização de questões 

do tipo “como” e “por que”, sendo a tarefa inicial do investigador precisar, com clareza, a 

natureza das questões de estudo nesse sentido. 

2. Proposições de estudo: cada proposição atenta em algo que deveria ser examinado 

dentro do escopo do estudo. Se as questões de estudo não apontarem para aquilo que 

deverá ser estudado, terão de ser estabelecidas algumas proposições para que o 

investigador se posicione na direção certa. Essas proposições mostrarão onde procurar 

evidências relevantes. Ainda assim, alguns estudos podem ter razões legítimas para não 

possuir nenhuma proposição. 

3. Unidade de análise: em cada situação, uma única pessoa é o caso que está a ser 

estudado, e o indivíduo é a unidade primária de análise. Podem ser recolhidas 

informações revelantes sobre cada indivíduo, e vários exemplos desses indivíduos, ou 

“casos”, podem ser incluídos num estudo de casos múltiplos. O “caso” também pode ser 

um evento ou entidade que é menos definido do que um único indivíduo. A definição da 

unidade de análise (portanto, do caso) está relacionada com a maneira como as questões 

iniciais da investigação foram definidas. Especificar corretamente as questões primárias 

da investigação traz como consequência a seleção da unidade apropriada de análise. Yin 

(2001) acrescenta ainda que, para quase todos os tópicos escolhidos, são necessários 

limites de tempo específicos para definir o início e o fim do caso. Todas essas questões 

têm de ser consideradas e respondidas para definir a unidade de análise e, 

consequentemente, determinar os limites da recolha e análise de dados. Por fim, o autor 

afirma que a maior parte dos investigadores vai querer comparar as suas descobertas 

com investigações anteriores. Por esse motivo, as definições-chave não devem ser 

idiossincráticas. Cada estudo de caso/unidade de análise deve ser semelhante ao que foi 

previamente estudado por outras pessoas ou divergir de forma clara e operacionalmente 

definida. 
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2.2 Questões e objetivos de investigação 

 

Para melhor compreender a tabela destinada à explicitação deste ponto do presente 

trabalho (tabela 2), importa ter em consideração alguns elementos. Em primeiro lugar, 

que o projeto de intervenção didática foi planeado em articulação com a Unidade 

Curricular de PEI (Prática do Ensino do Inglês) e no âmbito do ensino de Inglês no Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico (1º C.E.B.). Com base na planificação detalhada da disciplina da 

turma de terceiro ano elaborada pela professora cooperante, a estagiária selecionou os 

seguintes pontos do domínio “Léxico e gramática” das Metas Curriculares para explorar 

diretamente no decorrer das sessões de projeto: 

 

6. Conhecer vocabulário simples, de forma contextualizada (…) 

•  Festividades; 

7. 1. Usar lexical chunks ou frases que contenham:  

•  Nouns in the singular and in the plural. 

 

Já os conteúdos lexicais trabalhados especificamente foram, também, ao encontro do que 

seria estudado se fosse a professora titular da disciplina a lecionar as aulas, de acordo 

com a unidade do manual destinada à temática dos aniversários (unidade 1.2 – Let’s 

Party!, manual Let’s Rock! Inglês 3.º ano), para além de outro vocabulário proveniente da 

exploração da obra Curious George and the Birthday Surprise. Visto utilizar-se um 

picturebook como principal recurso didático no decorrer das sessões de projeto, 

considerou-se pertinente explorar também os elementos peritextuais, mobilizando 

conhecimentos que os alunos haviam já adquirido nas aulas de Português coma 

professora titular da turma. Segue-se uma tabela com a explicitação dos conteúdos 

lexicais propostos para exploração no decorrer do projeto didático: 
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Tabela 1 - Conteúdos lexicais específicos 

Elementos peritextuais: Vocabulário proveniente do picturebook: 
 

 picturebook;  

  title;  

  author;  

 illustration;  

  spine;  

  front cover; 

  back cover.  

 

 
 party blower; 

  hat; 

  games; 

  streamers; 

  balloons; 

  coloured tissue; 

  cake; 

 presents; 

  guests; 

  candles; 

  happy birthday.  

 

Encontra-se, de seguida, uma tabela onde são explicitadas as questões e objetivos de 

investigação do projeto didático Ensino de vocabulário e “picturebooks” em aula de Inglês 

no 1.º C.E.B.. 
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Tabela 2 - Questão e objetivos de investigação 

Questão investigativa: Objetivos (pedagógico-didáticos): 
 

 De que forma o uso de picturebooks 

promove a aquisição vocabular em aula 

de Inglês no 1º C.E.B.? 

 
 

 
 Desenvolver o gosto pelo contacto com a 

leitura de livros ilustrados em língua 

inglesa;  

  Desenvolver a linguagem através da 

exposição à leitura/narração de uma 

história (picturebook); 

  Desenvolver a compreensão de narrativas 

através da exposição à leitura/narração de 

uma história (picturebook); 

  Discutir a exploração de um picturebook 

através de linhas orientadoras; 

  Adquirir vocabulário relacionado com 

elementos peritextuais; 

  Adquirir vocabulário relacionado com a 

temática dos aniversários; 

  Contactar com outros elementos culturais 

relativos à língua inglesa. 

Objetivos de investigação: 

 
 Averiguar a viabilidade e sucesso da 

utilização do picturebook enquanto 

recurso didático; 

 
 Verificar o papel do picturebook na 

aquisição vocabular em aula de Inglês no 

1º C.E.B.. 

 

 

2.3 Caraterização da realidade educativa 

 

O contexto de observação e intervenção foi um Centro Escolar localizado na freguesia de 

S. Salvador (Ílhavo), pertencente ao Agrupamento de Escolas de Ílhavo. O Município tem 

uma Rede Escolar constituída por três unidades: Agrupamento de Escolas da Gafanha da 

Encarnação, Agrupamento de Escolas de Ílhavo e Agrupamento de Escolas da Gafanha da 

Nazaré. 

O Centro Escolar onde decorreu a intervenção é constituído por uma sala de Pré-Escolar, 

quatro salas de aulas, uma sala para Apoio Pedagógico, um Gabinete de Atendimento, um 

Gabinete de Trabalho, uma Sala de Professores, uma Biblioteca, cinco casas de banho 

para alunos, uma casa de banho adaptada, cinco casas de banho para adultos, dois 

arrumos para material didático, dois arrumos para material diverso, um arrumo para 
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material de limpeza, um arrumo Geral, uma sala polivalente/refeitório, uma copa e um 

hall de entrada.  

Quanto ao primeiro ciclo, existem quatro turmas, uma de cada grau de escolaridade. 

Funcionam ainda as valências de Pré-Escolar (uma sala) e de ATL (Apoio aos Tempos 

Livres), perfazendo um total de 124 crianças.  

As turmas onde decorreram as observações e intervenções são as turmas de 3º e 4º ano. 

Apesar de ambas as professoras estagiárias terem intervindo nas duas turmas, foi a turma 

de 3º ano o objeto da implementação do projeto didático explicitado no presente estudo.  

No Centro Escolar em causa, as aulas da disciplina decorreram às terças e quintas-feiras, 

das 14h30m às 15h30m e entre as 16h e as 17h, o que significa que as professoras 

estagiárias acompanharam sempre as aulas da disciplina de Inglês das turmas no período 

em que decorreu a Prática do Ensino de Inglês, quer estas fossem lecionadas pela 

professora cooperante ou pelas próprias.  

O edifício deste Centro Escolar é um estabelecimento cujo projeto técnico é da 

responsabilidade da Câmara Municipal de Ílhavo. A escola é recente, construída em 2010, 

colorida, moderna e com boas condições a nível de instalações e equipamentos. Todas as 

salas beneficiam de aquecimento central, sistema de ventilação (AVAC), painéis solares e 

fotovoltaicos e ainda cisterna para aproveitamento de águas pluviais. As salas de aula 

encontram-se equipadas com um computador, quadro branco, quadro interativo, boa luz 

natural (janelas grandes com blackouts) e artificial e possuem ainda paredes adequadas 

para que possam ser afixados os trabalhos/objetos pessoais dos alunos. Na parte exterior 

do edifício existe um campo de jogos e um parque Infantil.  

Os Encarregados de Educação e respetiva associação de pais são muito interessados e 

colaboram ativamente no desenvolvimento das atividades previstas no Plano Anual e 

Plurianual de Atividades do Centro Escolar, tendo presentes os diferentes contextos 

socioeconómicos que poderão requerer especial atenção da sua parte.  
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2.3.1 Caraterização da turma de implementação do projeto 
 

A informação que se segue tem por base inquéritos de natureza sociofamiliar elaborados 

pela professora titular da turma e preenchidos pelos respetivos Encarregados de 

Educação no início do ano letivo. Ressalve-se que nem todos os Encarregados de 

Educação preencheram todos os parâmetros dos mesmos. No entanto, por se considerar 

que alguns dos parâmetros não teriam importância para o enriquecimento da 

caraterização da realidade educativa, foram analisados apenas os que considerei mais 

pertinentes. 

A turma de 3º ano é composta por 20 alunos, 9 meninos e 11 meninas, sendo que uma 

das meninas ingressou na turma mais tarde. As idades dos mesmos encontram-se 

compreendidas entre os 7 e os 8 anos de idade (apenas um dos alunos ainda não fez os 8 

anos), o que significa que nenhum destes alunos ficou retido em anos anteriores. É 

importante mencionar também que nenhum dos alunos está referenciado como sendo 

portador de Necessidades Educativas (NE).  

Todos os alunos têm computador em casa, contudo existe um dos alunos que não tem 

acesso a internet.  

Grande parte dos alunos (16) pratica atividades extracurriculares, alguns deles 

frequentam duas ou até três das seguintes: futebol, natação, ballet, basquetebol, futsal, 

xadrez, patinagem, música, karaté, dança (hip-hop) e ténis.  

Todos os elementos que compõem a turma revelam hábitos de estudo, dedicando entre 

30 minutos a duas horas diários/as ao estudo. Este trabalho de estudo é feito em casa ou 

na casa dos avós (uma aluna), com supervisão de um ou ambos os pais ou até dos avós 

(duas alunas). Acrescente-se que nenhum dos alunos da turma usufruiu de apoio 

educativo no ano letivo transato.  

Quanto aos Encarregados de Educação, as suas idades estão compreendidas entre os 30 e 

os 50 anos de idade. No que concerne a situação profissional dos mesmos, existem dois 

pais desempregados. Já no que diz respeito às suas habilitações literárias, estas 

compreendem-se entre o 6º ano de escolaridade e Doutoramento. Será importante 
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referir que 15 dos alunos têm, pelo menos um ou ambos progenitores com habilitações 

ao nível do ensino superior. 

Com base na observação feita pelas estagiárias, pode concluir-se que esta é uma turma 

bastante participativa e interessada, que aparentemente não revela dificuldades de 

aprendizagem. Contudo, a maioria dos alunos ainda não interiorizou as regras de sala de 

aula, demonstrando alguma desorganização na participação e na gestão do material 

necessário à aula. A turma é ainda um pouco barulhenta e conversadora, é frequente 

encontrar alguns dos elementos da turma bastante distraídos no decorrer das sessões. 

 

2.3.2 Imagens dos alunos em relação à Língua Inglesa 

 

Na seguinte tabela apresentam-se os resultados das respostas dos alunos às três 

primeiras perguntas de um inquérito por questionário (Anexo 1) elaborado pela díade 

quanto à imagem que os mesmos têm em relação à Língua Inglesa, visto ser a primeira 

vez que têm contacto formal de aprendizagem da mesma. Estes inquéritos por 

questionário, que tiveram como objetivo ser mais um instrumento de recolha de dados, 

foram preenchidos pelos alunos no decorrer da primeira fase de intervenção, ou seja, 

enquanto as professoras estagiárias ainda se encontravam a observar as aulas lecionadas 

pela professora cooperante. 

 

Tabela 3 - Respostas dos alunos às três primeiras questões do inquérito por questionário 

Questões 
Respostas dos alunos 

Yes No 

1. Do you like school? 18 0 

2. Do you like English? 18 0 

3. Do you find English 
difficult? 

3 15 

 

Quanto à questão nº 4, “Favorite activities in English”, foi pedido aos alunos que 

selecionassem, de entre seis opções, as suas três preferidas. A grande maioria dos alunos 

tem como preferência atividades que envolvam a mascote do manual, o gato Rocky (16) e 

jogos (15). De seguida, os alunos selecionaram vídeos (10) e exercícios (8) como 
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atividades da sua preferência. Com um número inferior surgem as restantes opções, 

canções (4) e histórias (1). O facto de apenas um aluno ter referido que gostava de 

histórias impulsionou ainda mais a curiosidade da professora estagiária em utilizar um 

picturebook enquanto recurso didático, com o intuito de ver cumpridos os objetivos de 

investigação e os objetivos pedagógico-didáticos propostos. 

Relativamente à questão nº 5, “Do you speak English outside of class? With whom?”, 

quatro dos alunos afirmaram que não o faziam. Quanto aos restantes, dez dos alunos 

mencionaram faze-lo com os pais, seis com amigos, dois com os primos, um com o irmão, 

um com os tios e um em viagem ao estrangeiro (Dubai).  

Finalmente, na última questão, “Write your favorite word or expression in English”, onze 

dos alunos escreveram “Rocky”, sete escreveram “love”, dois escreveram alguns números 

por extenso e houve ainda outro tipo de respostas isoladas como “Love you”, “Mango 

juice”, “I love you”, “Cat” e o caso de uma aluna que escreveu alguns membros da família 

(“mother”, “father”, etc.).    

Note-se que no dia em que o questionário foi preenchido pela turma (11 de outubro de 

2018) um dos alunos estava ausente e a menina que ingressou a turma tardiamente ainda 

não fazia parte da mesma, pelo que foram analisados 18 questionários dos 20 elementos 

que compõem a turma.  
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2.4 Apresentação do projeto de intervenção didáctica  

 

O projeto Ensino de vocabulário e “picturebooks” em aula de Inglês no 1º Ciclo do Ensino 

Básico foi introduzido e desenvolvido ao longo de cinco sessões. Este projeto foi 

integrado na planificação da disciplina, mais precisamente no âmbito do estudo da 

unidade 1.2 – Let’s Party! do manual Let’s Rock! Inglês 3.º ano (adotado pelo 

Agrupamento de Escolas de Ílhavo). A primeira sessão, decorrida antes de introduzir a 

temática supra mencionada, serviu de pretexto para a introdução de vocabulário relativo 

aos elementos peritextuais, visto o picturebook ter sido o principal recurso pedagógico-

didático utilizado ao longo das sessões. Na aula seguinte após o término da 

implementação do projeto didático, a estagiária realizou com a turma onde decorreu a 

intervenção a última recolha formal de dados, procedendo à execução dos testes de 

compreensão e nomeação vocabular. Seguidamente serão elaboradas sínteses descritivas 

de cada uma das sessões dedicadas à implementação do projeto de intervenção didática 

em questão. 

 

2.4.1 Sessão 1 

 

Ainda no decorrer da fase de intervenção esporádica e no âmbito da temática 1.1 – Let’s 

colour the world! (do manual Let’s Rock! Inglês 3.º ano) foi introduzido, no final de uma 

aula lecionada pela estagiária, no dia 8 de novembro, o vocabulário relativo à análise de 

elementos peritextuais, conforme o plano da sessão (Anexo 2). Aproveitando o facto de 

os alunos estarem ainda a consolidar o vocabulário relativo à temática School objects, a 

estagiária explorou com a turma os elementos peritextuais do seu manual da disciplina de 

Inglês, pedindo-lhes, depois, que realizassem uma ficha de trabalho com a imagem do 

mesmo, em que estes, a partir de palavras que se encontravam numa caixa de texto, 

teriam de legendar corretamente a imagem com os diferentes vocábulos relacionados 

com os elementos peritextuais. 
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2.4.2 Sessão 2 

 

Na segunda aula de implementação do projeto, que teve lugar no dia 13 de novembro, 

conforme o plano da sessão (Anexo 3), depois de feita uma revisão aos conteúdos 

lecionados na aula anterior, com especial enfoque no vocabulário relacionado com os 

elementos peritextuais, foi apresentado aos alunos o picturebook “Curious George and 

the Birthday Surprise” 2, o principal recurso a utilizar nas sessões de implementação de 

projeto para exploração do vocabulário relacionado com a temática dos aniversários. 

Posteriormente foi dada aos alunos uma ficha de trabalho semelhante à que tinham 

realizado na aula anterior. No entanto, ao invés de legendarem a imagem (desta vez com 

a imagem do picturebook em estudo) com palavras retiradas de uma caixa de texto, os 

alunos tinham de completar as legendas com as letras que se encontravam em falta. Visto 

este exercício ter despertado dúvidas nos alunos e se revelar um pouco complexo para as 

suas capacidades e faixa etária, pois aquela era apenas a segunda vez em que os alunos 

contactavam com aquelas palavras escritas, estes demoraram bastante tempo na sua 

resolução, pois necessitaram que as professoras presentes os auxiliassem na realização 

desta atividade.  

 

2.4.3 Sessão 3 

 

Na sessão do dia 15 de novembro, conforme o plano da sessão (Anexo 4), antes de passar 

à narração do picturebook, a docente tentou com que os alunos fizessem uma previsão 

do enredo da história, somente com base nos elementos peritextuais e nas ilustrações da 

obra Curious George and the Birthday Surprise. Foi elaborado um registo das intervenções 

dos alunos em documento próprio (projetado no quadro interativo). Seguidamente foi 

feita uma atividade de animação de leitura, em que a professora procedeu à narração do 

picturebook apenas com o auxílio de um macaco de peluche que serviu como mascote e 

elemento motivador à atenção dos alunos (uma vez que a personagem principal da obra é 

                                                           
2
 Rey’s, M. & H. A. (2006). Curious George and the Birthday Surprise. London: Walker Books. 
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um macaco). Depois de narrada a história mais duas vezes, desta vez com suporte visual, 

ou seja, com a projeção do livro no quadro interativo, os alunos realizaram uma ficha de 

trabalho em que tinham de numerar corretamente a sequência dos principais eventos da 

história com o apoio de imagens acompanhadas de uma legenda descritiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Sessão 4 

 

Na quarta aula dedicada à implementação do projeto, no dia 20 de novembro, apesar de 

já familiarizados com o enredo do picturebook em estudo, a professora procedeu à sua 

narração uma vez mais, de acordo com o plano da sessão (Anexo 5), com suporte visual, 

como forma de revisão das sessões anteriores. Posto isto, pediu aos alunos que 

mobilizassem o vocabulário presente na festa de aniversário da personagem principal da 

obra, o macaco George, uma vez que seria sobre algumas daquelas palavras que iria 

incidir o foco de estudo das sessões seguintes. À medida que os alunos foram 

mencionando os vocábulos pretendidos, a docente foi colando no quadro flashcards com 

as imagens correspondentes. No final, foram apresentados wordcards aos alunos para, à 

vez, legendarem corretamente as imagens que se encontravam no quadro.  

Posteriormente a docente retirou do quadro os wordcards e os alunos, em pares, jogaram 

o Flyswater game: ao ouvir a professora dizer os vocábulos, os alunos tinham de bater 

com o flyswater na imagem correspondente o mais depressa possível.  

Ilustração 1 - Mascote George 
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Como consolidação da sessão, a professora distribuiu pela turma uma ficha de trabalho 

com as mesmas imagens que foram trabalhadas no decorrer da sessão, em que os alunos 

tinham de ordenar corretamente as letras das palavras que estavam a legendar as 

imagens. Apesar do plano da presente aula ter sido executado na sua totalidade com 

sucesso, a turma revelou muitas dificuldades na realização desta ficha de trabalho, tendo 

de recorrer ao apoio das professoras presentes em sala de aula.  

 

2.4.5 Sessão 5 

 

Visto que a turma, no geral, revelou dificuldades na execução de exercícios escritos do 

vocabulário em estudo, na última sessão de implementação do projeto, no dia 22 de 

novembro, conforme o plano da sessão (Anexo 6), ao invés de a professora avançar com 

outros conteúdos relacionados com a temática dos aniversários, esta achou por bem 

realizar exercícios de escrita para consolidar o léxico explorado até então. Num primeiro 

momento da sessão procedeu-se, pela última vez, à leitura do picturebook, com suporte 

visual. Seguidamente fez-se uma revisão oral do vocabulário trabalhado na sessão 

anterior com o apoio de flashcards. Posteriormente os alunos realizaram duas fichas de 

trabalho: na primeira fizeram a correspondência entre as palavras em estudo e as 

respetivas imagens; já na segunda, legendaram as mesmas imagens com palavras que se 

encontravam numa caixa de texto. De ressalvar que os alunos não revelaram dificuldades 

na execução dos exercícios, pelo contrário. No final da sessão, cantaram a Happy Birthday 

song com o apoio de suporte visual, pois a docente projetou um vídeo da canção que 

continha a letra da mesma. Por fim, os alunos preencheram uma ficha de autoavaliação 

relativa às cinco sessões. Esta continha descritores em que, para se autoavaliarem 

perante os mesmos, os alunos tinham de pintar emoticons utilizando cores (verde, 

amarelo e vermelho).  
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2.5 Recolha de dados  

 

Executadas as sessões de implementação do projeto didático, na aula seguinte, a 

professora estagiária passou aos alunos duas tipologias de testes, um de compreensão 

vocabular e outro de nomeação vocabular, para aferir os seus conhecimentos acerca do 

que foi trabalhado no decorrer das sessões de projeto. Na secção que se segue, destinada 

aos instrumentos e técnicas de recolha e análise de dados, será feita uma descrição mais 

detalhada dos instrumentos de recolha de dados criados e utilizados pela professora 

estagiária. O teste de compreensão vocabular compreendeu dois exercícios (Anexo 7 e 

Anexo 8), um para avaliar o léxico relacionado com os elementos peritextuais e outro 

para aferir os seus conhecimentos quanto aos conteúdos lexicais provenientes do 

picturebook, relacionados com a temática dos aniversários. Posteriormente a docente 

selecionou aleatoriamente um quarto da turma, ou seja, cinco alunos, para realizar o 

teste de nomeação vocabular. Para selecionar esta amostra, e de forma a que fosse 

aleatória, uma vez que a turma é constituída por 20 alunos, a professora estagiária 

selecionou da listagem alfabética os alunos nº 4, 8, 12, 16 e 20. Estes cinco alunos, ao 

olhar para o picturebook e para os flashcards utilizados no decorrer das sessões, tiveram 

de nomear o léxico que foi lecionado.   

Apesar de utilizarmos uma turma de controlo para comparação dos resultados, o que se 

situaria de forma mais próxima num trabalho de investigação de cariz quasi-experimental, 

a verdade é que analisámos com outra profundidade o grupo de intervenção, que era o 

nosso principal alvo de trabalho, quer em termos investigativos, quer sobretudo em 

termos pedagógico-didáticos. Esta foi a razão para termos ainda incluído a análise de 

fichas de trabalho e de alguns elementos de observação das aulas neste estudo 

investigativo.  

 

2.5.1 Grupo de controlo 

 

Para poder estabelecer um paralelismo entre os resultados dos alunos quanto à aquisição 

do vocabulário em estudo, de acordo com o uso ou não de um picturebook enquanto 
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recurso didático, a professora estagiária aplicou os testes de compreensão e nomeação 

vocabular a um grupo de controlo, selecionado numa turma do mesmo ano de 

escolaridade de outro Centro Escolar pertencente ao mesmo Agrupamento de Escolas. 

Note-se que a professora cooperante é também a professora da turma do grupo de 

controlo, tendo permitido estabelecer o contacto com os alunos e a recolha do 

consentimento dos Encarregados de Educação para a recolha de dados. 

Uma vez que o universo de ambas as turmas era bastante distinto quanto ao número de 

alunos, pois a turma de intervenção é composta por 20 alunos, enquanto a do grupo de 

controlo tem apenas dez, ficou decidido entre a mestranda e a orientadora do projeto 

que a amostra de ambas as turmas seria de cinco alunos (um quarto do universo da 

turma de intervenção e metade do grupo de controlo), para mais facilmente comparar 

resultados aquando da análise. 

Assim sendo, à semelhança da turma em que decorreu a implementação do projeto, os 

10 alunos da turma do grupo de controlo realizaram o teste de compreensão vocabular. 

Quanto ao teste de nomeação vocabular, procedeu-se novamente a uma seleção 

aleatória de alunos, desta vez deixada ao critério da professora cooperante que, “às 

cegas”, selecionou os cinco alunos a partir da sua listagem, para garantir a constituição de 

uma amostra aleatória. 

Visto o grupo de controlo não estar familiarizado com as ilustrações do picturebook 

“Curious George and the Birthday Surprise”, a professora estagiária adaptou alguns dos 

materiais utilizados em ambos os testes. Primeiramente, para a realização do primeiro 

exercício do teste de compreensão vocabular, a estagiária teve de fazer uma revisão oral 

dos elementos peritextuais de um livro, utilizando o português nas suas explicações. 

Quanto ao segundo exercício que compôs este teste (Anexo 9), foi colocada, por baixo de 

cada imagem, a palavra correspondente em português. No que respeita ao teste de 

nomeação vocabular, a estagiária criou ainda wordcards em português (Anexo 10) para 

acompanhar os flashcards previamente utilizados. 
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2.6 Instrumentos e técnicas de recolha e análise de dados 

 

Como referido anteriormente, a professora estagiária utilizou com ambas as turmas (a de 

intervenção e o grupo de controlo) testes de compreensão e nomeação vocabular como 

principais instrumentos de recolha de dados. O teste de compreensão vocabular 

compreendeu dois exercícios. O primeiro destes exercícios consistia em legendar, a partir 

de uma caixa de texto que continha as palavras necessárias, os diferentes elementos 

peritextuais assinalados na imagem do picturebook “Curious George and the Birthday 

Suprise” (Anexo 7). Já o segundo exercício continha imagens com partes das ilustrações 

do picturebook em estudo (relacionadas com a temática dos aniversários) que, uma vez 

mais, os alunos tinham de legendar a partir de palavras que se encontravam numa caixa 

de texto (Anexo 8). Por sua vez, o teste de nomeação vocabular consistia em, olhando 

para o picturebook, com a orientação da professora estagiária, dizer os nomes dos 

elementos peritextuais estudados no decorrer das sessões de implementação do projeto. 

No segundo momento deste teste os alunos fizeram o mesmo que tinham feito 

anteriormente, mas desta vez dizendo as palavras (relacionadas com a temática dos 

aniversários) que correspondiam às imagens dos flashcards que lhes eram apresentados e 

com os quais já estavam familiarizados. As respostas dos alunos, tanto da turma de 

intervenção, como do grupo de controlo, foram registadas em formato áudio para 

posterior análise. 

Esta tipologia de testes teve como objetivo não só averiguar o desempenho da turma do 

Centro Escolar onde decorreu a intervenção da estagiária, mas também comparar os 

resultados com os do grupo de controlo de outro Centro Escolar (do mesmo 

Agrupamento de Escolas) que, não utilizando o picturebook como recurso para estudar a 

mesma temática, realizou os mesmos testes elaborados pela estagiária (com algumas 

adaptações, já mencionadas anteriormente). Assim, poderá constatar-se se, de facto, esta 

tipologia de livros é um elemento facilitador da aquisição de vocabulário em detrimento 

de outras metodologias, mais comuns e tradicionais, no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Para além destes instrumentos de recolha de dados, a professora estagiária elaborou 

também todos os materiais e fichas de trabalho com exercícios inteiramente criados por 

si para o decorrer das cinco sessões de implementação do projeto didático, já que o 

principal objetivo sempre foi priorizar o uso do picturebook “Curious George and the 

Birthday Surprise” como principal recurso durante estas aulas, em detrimento do uso do 

manual de Inglês dos alunos (Let’s Rock! Inglês 3.º ano). Estas fichas de trabalho serão 

também analisadas posteriormente, aquando da análise de dados, para confrontar os 

resultados da amostra dos alunos da turma de intervenção no decorrer das sessões com 

os seus resultados nos testes de compreensão e nomeação vocabular. 

A estagiária optou igualmente por registar em formato audiovisual todas as sessões de 

implementação do projeto para poder observar a produção oral dos alunos, bem como 

outro tipo de questões igualmente pertinentes, como o interesse, motivação, 

participação, relação interpessoal, entre outras e, caso se justifique, proceder à 

transcrição de alguns dos momentos das sessões. Também a ficha de autoavaliação 

(presente no plano da sessão 5 – Anexo 6) que os alunos da turma onde decorreu a 

implementação do projeto preencheram relativamente ao seu desempenho no decorrer 

das sessões vai servirá para compreender melhor os resultados, averiguando se os alunos 

têm real noção das suas capacidades e dificuldades ao longo das cinco sessões.  
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Capítulo 3 – Apresentação e análise dos dados  

 

O presente capítulo destina-se à análise dos dados recolhidos, especialmente no que 

respeita à implementação dos testes de compreensão e nomeação vocabular, principais 

instrumentos de recolha de dados. Como já referido anteriormente, estes testes foram 

aplicados na turma onde decorreu a implementação do projeto didático ao longo da PEI, 

bem como ao grupo de controlo, com as respetivas adaptações, já mencionadas 

anteriormente.  

 

3.1 Teste de compreensão vocabular 

 

Uma vez que o teste de compreensão vocabular compreende dois exercícios distintos, a 

análise dos dados será também feita isoladamente, ou seja, exercício a exercício, 

seguindo-se a análise dos dados dos diferentes grupos relativamente ao exercício de 

escrita acerca da “anatomia” do picturebook, os elementos peritextuais.  

Como podemos observar através do gráfico 1, a amostra de alunos da turma de 

implementação obteve melhores resultados do que o grupo de controlo no que concerne 

os elementos peritextuais, sendo que apenas dois alunos erraram duas das respostas 

(“Author” e “Title”). A totalidade do grupo de controlo acertou apenas em duas das 

palavras de teste, curiosamente as únicas palavras em que os dois alunos da turma de 

implementação não acertaram (“Author” e “Title”). 
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Através do gráfico 2 observa-se que os alunos que compõem a amostra da turma de 

implementação responderam corretamente a oito das dez palavras presentes no 

exercício, enquanto o grupo de controlo apenas acertou na totalidade em uma das 

palavras, sendo que nenhum aluno legendou corretamente a imagem correspondente à 

palavra “guests”, evidenciando um aproveitamento bastante inferior comparativamente 

ao outro grupo de alunos.  

Relativamente ao segundo exercício deste teste, segue-se o gráfico representativo das 

respostas dos alunos no que respeita ao vocabulário relacionado com a temática dos 

aniversários, proveniente do picturebook “Curious George and the Birthday Surprise”.  

 

Gráfico 1 - Resultados dos alunos da turma de implementação e do grupo de controlo no exercício 1 do teste de 
compreensão vocabular  
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3.2 Teste de nomeação vocabular 

 

Seguidamente, apresentar-se-ão os resultados dos mesmos alunos no que diz respeito ao 

teste de nomeação vocabular, também este constituído por dois momentos, à 

semelhança do teste de compreensão vocabular, representados sob forma de gráficos e 

também de tabelas. O seguinte gráfico traduz as respostas dos alunos quando 

confrontados fisicamente com o picturebook “Curious George and the Birthday Surprise”, 

em que tiveram de nomear, através das orientações da estagiária, os diferentes 

elementos peritextuais que constituem a “anatomia” deste livro.  

Gráfico 2 - Resultados dos alunos da turma de implementação e do grupo de controlo no exercício 2 do teste de 
compreensão vocabular  



55 
 

0

1

2

3

4

5

6

Turma de
implementação

Grupo de controloN
 º

 d
e 

al
u

n
o

s 

 

O gráfico 3 apresenta claramente grandes discrepâncias entre os resultados dos alunos da 

turma de implementação e os do grupo de controlo, em que, como se pode constatar, 

somente três dos alunos conseguiram nomear corretamente uma das sete palavras 

englobadas nos elementos peritextuais. Por sua vez, apesar dos resultados do grupo onde 

decorreu a implementação do projeto serem inferiores, quando comparados ao exercício 

similar do teste de compreensão vocabular, todos os alunos produziram corretamente a 

palavra “illustration” e não houve nenhuma palavra que nenhum aluno não conseguisse 

produzir, ao contrário do grupo de controlo.  

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Resultados dos alunos da turma de implementação e do grupo de controlo no exercício 1 do 
teste de nomeação vocabular 



56 
 

De seguida apresenta-se o gráfico relativo aos resultados dos alunos no segundo 

momento do teste de nomeação vocabular, momento este em que os alunos tiveram de 

nomear as palavras relacionadas com a temática dos aniversários ao lhes serem 

apresentadas pela estagiária as imagens correspondentes, retiradas do picturebook em 

estudo, através de flashcards, tal como descrevemos no ponto 2.5 deste relatório. 

Ao observar o gráfico 4 podemos constatar que a maioria dos alunos que compõe a 

amostra da turma onde decorreu a implementação do projeto conseguiu produzir 

corretamente as palavras esperadas, não havendo nenhuma palavra que não fosse 

reproduzida por nenhum dos alunos. Pelo contrário, o grupo de controlo não conseguiu 

produzir cinco das onze palavras esperadas, revelando uma considerável maior 

dificuldade comparativamente ao grupo anterior. Acrescenta-se o facto de apenas uma 

das palavras ter sido produzida corretamente por quatro dos cinco alunos, sendo que as 

restantes palavras produzidas corretamente ocorreram em menor número. 

Uma vez que só foram consideradas como certas pela estagiária as palavras pronunciadas 

corretamente, seguem-se algumas tabelas exemplificativas da tipologia de erros 

cometidos por ambos os grupos, no que diz respeito aos exercícios que compunham o 

teste de nomeação vocabular. Para melhor compreender as sinaléticas presentes nas 

tabelas, surge, em primeiro lugar, a legenda que a estagiária criou para registar os 

diferentes tipos de respostas dos alunos. 
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Fazendo um breve sumário da análise dos gráficos apresentados, conclui-se que quanto 

ao exercício 1 do teste de compreensão vocabular, relacionado com o vocabulário 

relativo aos elementos peritextuais, o grupo de intervenção obteve resultados bastante 

satisfatórios, sendo que só dois alunos erraram uma das seis respostas, enquanto a 

totalidade do grupo de controlo só acertou em duas das palavras de teste. No que 

respeita o segundo exercício deste teste, somente dois alunos da amostra da turma de 

intervenção não acertaram em duas das dez respostas. Já o grupo de controlo, obtendo 

menor número de respostas corretas, só legendou, na totalidade, de forma correta a 

imagem correspondente à palavra “balloons”, talvez devido à semelhança da palavra com 

o português, não conseguindo nenhum aluno legendar corretamente a imagem 

correspondente à palavra “guests”. 

No que concerne o teste de nomeação vocabular, nota-se uma discrepância ainda maior 

entre os resultados de ambos os grupos. Quanto ao primeiro exercício de teste, apesar 

dos resultados da amostra de alunos da turma de intervenção não terem sido tão altos 

comparativamente aos exercícios do teste de compreensão vocabular, não houve 

Gráfico 4 - Resultados dos alunos da turma de implementação e do grupo de controlo no exercício 2 do teste de 
nomeação vocabular 
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nenhuma palavra que ficasse por produzir, pelo menos por um dos alunos, tendo a 

totalidade do grupo nomeado corretamente “Illustration”. Contudo, somente três alunos 

do grupo de controlo nomearam corretamente “Author”, não tendo conseguido produzir 

corretamente as restantes palavras de teste. Quanto ao segundo exercício que compôs 

este teste, relacionado com o vocabulário da temática dos aniversários, a totalidade da 

amostra da turma de intervenção nomeou corretamente as imagens correspondentes às 

palavras “Games” e “Cake”, sendo que apenas um aluno conseguiu produzir 

corretamente a expressão “Coloured tissue”, a mais complexa das expressões de teste. 

Comparativamente, o grupo de controlo não conseguiu nomear cinco das onze 

palavras/expressões de teste, tendo obtido o melhor resultado na produção da palavra 

“Cake”, por quatro dos cinco alunos.  

Uma vez que só foram consideradas como certas pela estagiária as palavras pronunciadas 

corretamente, seguem-se algumas tabelas exemplificativas da tipologia de erros 

cometidos por ambos os grupos, no que diz respeito aos exercícios que compunham o 

teste de nomeação vocabular. Para melhor compreender as sinaléticas presentes nas 

tabelas, surge, em primeiro lugar, a legenda que a estagiária criou para registar os 

diferentes tipos de respostas dos alunos. 

 

Tabela 4 - Legenda das sinaléticas de registo para o teste de nomeação vocabular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode constatar através da tabela 5, a maioria dos alunos da amostra produziu 

corretamente as sete palavras que lhes foram solicitadas. Foram poucos os casos “sem 

resposta” e em que os alunos produziram palavras “inexistentes”. A maior parte dos erros 

Legenda: 

A Aluno 

√ Produção correta da(s) palavra(s)  

√* Erro(s) na produção da(s) palavra(s) 

I Resposta incompleta 

? Palavra(s) inexistente(s) 

P Reprodução da(s) palavra(s) em português 

D Reprodução de outra(s) palavra(s) inglesa(s) fora do contexto 

0 Sem resposta 
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na reprodução das palavras em análise está relacionada com a má pronunciação das 

mesmas, tendo havido um aluno, o aluno A4, que produziu na perfeição todas as palavras 

que lhe foram solicitadas. Os erros na produção de algumas das palavras prenderam-se 

com o facto de os alunos terem pronunciado as mesmas como se as estivessem a 

ler/dizer em português, especialmente no caso das palavras “Spine” e “Title”, não lendo o 

“i” como “ai”. O aluno A2 pronunciou ainda a palavra “Author” como “Auctor”. 

 

Tabela 5 - Resultados dos alunos da turma de implementação no exercício 1 do teste de nomeação 
vocabular 

Peritextual 
elements 

Turma de implementação 

A1 A2 A3 A4 A5 

Front cover 0 √ √ √ √ 

Back cover 0 √ √ √ √ 

Spine   √* ? ? √ √ 

Illustration √ √ √ √ √ 

Author √   √* 0 √ √ 

Title   √*   √*   √* √   √* 

Picturebook I 0 0 √ I 

  

Analisando os resultados dos alunos que compuseram o grupo de controlo, pode 

observar-se que poucos foram os alunos conseguiram nomear corretamente os 

elementos peritextuais solicitados, sendo que, no total, apenas três dos cinco alunos 

conseguir produzir uma das sete palavras alvo, “Author”. Muitos foram os alunos que não 

souberam responder ou produziram palavras inexistentes, próximas ao que, no seu 

entender, seria a resposta correta, ou seja, uma mistura da língua inglesa com o 

português. Quanto aos erros de pronunciação, à semelhança do outro grupo, três dos 

alunos nomearam “Title” como se se tratasse de uma palavra portuguesa, verbalizando 

algo como “titel”, “titele” ou ainda “titeles”. O aluno A1 produziu ainda “Illustration” 

como “illustrion”. 
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Tabela 6 - Resultados dos alunos do grupo de controlo no exercício 1 do teste de nomeação vocabular 

Peritextual 
elements 

Grupo de controlo 

A1 A2 A3 A4 A5 

Front cover 0 0 0 ? ? 

Back cover 0 ? 0 ? ? 

Spine 0 ? 0 ? 0 

Illustration   √* P 0 ? ? 

Author 0 √ 0 √ √ 

Title   √* ? 0   √*   √* 

Picturebook 0 0 0 0 0 

 

Uma vez mais, tendo em conta que só foram consideradas como certas as palavras 

pronunciadas correctamente na sua totalidade, pode concluir-se que os resultados do 

grupo de alunos da turma de implementação é bastante positivo. O menor número de 

respostas corretas dadas foi de seis palavras em onze, ou seja, mais de metade da 

totalidade das palavras alvo, sendo que o aluno quatro acertou em dez das palavras, não 

conseguindo apenas pronunciar por completo a expressão “Coloured tissue”, 

verbalizando apenas “coloured”. Quanto à pronunciação, o aluno A2 verbalizou algo 

como “gresents” ao invés de “Presents”, para além de também ter nomeado “spine” 

quando deparado com a imagem correspondente à palavra “Ballons”, dando assim uma 

resposta descontextualizada. Finalmente, o aluno A5 verbalizou “happy brindei” como 

sendo “Happy birthday”.  
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Tabela 7 - Resultados dos alunos da turma de implementação no exercício 2 do teste de nomeação 
vocabular 

Birthday 
vocabulary 

Turma de implementação 

A1 A2 A3 A4 A5 

Happy birthday √ 0 √ √   √* 

Guests √ √ 0 √ ? 

Games √ √ √ √ √ 

Party blower √ √ 0 √ √ 

Presents   √* √ √ √ √ 

Cake √ √ √ √ √ 

Candles √ 0 √ √ √ 

Hat √ √ 0 √ √ 

Streamers ? 0 0 √ √ 

Coloured tissue I 0 0 I √ 

Ballons D √ √ √ √ 

 

Por sua vez, o grupo de controlo, à semelhança do que aconteceu no exercício 1 deste 

teste, conseguiu produzir corretamente poucas palavras. Apenas o aluno A1 foi capaz de 

produzir cinco das onze palavras alvo, tendo havido, inclusivamente, o caso de um aluno 

(A3) que não conseguiu produzir nenhuma das onze palavras esperadas. Tirando os casos 

“sem resposta”, a maioria das tentativas de resposta dos alunos resultaram na produção 

de palavras inexistentes, ou seja, inventadas. Houve ainda uma resposta 

descontextualizada, pois o aluno A1 nomeou “cakes” ao invés de “Candles”. No que 

respeita a erros de pronunciação, o aluno A2 produziu “bálons” em vez de “Balloons”, tal 

como o aluno A5, que verbalizou “balóns”. Por fim, o aluno A4 nomeou “Presents” como 

se se tratasse de uma palavra portuguesa, produzindo “presente”. 
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Tabela 8 - Resultados dos alunos do grupo de controlo no exercício 2 do teste de nomeção vocabular 

Birthday 
vocabulary 

Grupo de controlo 

A1 A2 A3 A4 A5 

Happy birthday 0 0 0 0 0 

Guests 0 ? 0 ? ? 

Games √ ? ? 0 √ 

Party blower 0 0 0 0 ? 

Presents √ 0 0   √* √ 

Cake √ √ 0 √ √ 

Candles D √ 0 ? √ 

Hat √ 0 0 0 ? 

Streamers ? ? 0 0 ? 

Coloured tissue ? 0 0 0 ? 

Ballons √   √* 0 ?   √* 

 

Importa referir que, apesar de os alunos terem realizado o teste de nomeação vocabular, 

o objetivo principal da realização destes exercícios e do projeto, no geral, nunca se 

prendeu com o desenvolvimento oral dos alunos, especialmente no que diz respeito à 

pronunciação, mas sim com a correta identificação das imagens que correspondiam às 

palavras em estudo. Ressalve-se que se trata de alunos que estão pela primeira vez em 

contacto formal de aprendizagem da língua inglesa e ainda não adquiriram ou 

desenvolveram competências de consciência fonológica, como se pôde constatar através 

das respostas de alguns dos alunos de ambos os grupos, que verbalizaram palavras 

inglesas como se de português se tratasse. Ainda assim, a professora estagiária 

estabeleceu como critério não considerar como corretas as respostas dos alunos que 

resultaram com pronunciação errada por respeito à essência da língua inglesa. 

Seguidamente proceder-se-á à discussão dos dados recolhidos, estabelecendo um 

paralelismo entre os resultados da amostra de alunos da turma onde decorreu a 

implementação do projeto didático e a sua prestação no decorrer das sessões em que 

foram lecionados os conteúdos testados. 
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Capítulo 4 – Interpretação dos resultados 

 

4.1 Elementos peritextuais 

 

Na primeira sessão de implementação do projeto, como se pode confirmar no plano de 

aula da mesma (Anexo 2), ainda numa fase anterior à exploração do picturebook em 

estudo, a estagiária optou por utilizar o manual da disciplina de inglês como introdução 

ao estudo dos elementos peritextuais.  

Nesse sentido, conforme referido no ponto 2.4.1 do trabalho, aquando da apresentação 

do projeto de intervenção, no final dessa sessão, os alunos realizaram um exercício em 

que tinham de legendar uma imagem do seu livro de inglês utilizando as palavras que 

compõem a anatomia deste, que se encontravam numa caixa de texto, na sua ficha de 

trabalho. O aluno A1, que obteve a totalidade de respostas corretas no exercício 1 do 

teste de compreensão vocabular, trocou duas das palavras, nomeadamente “title” com 

“front cover”. O aluno A2, que obteve apenas um erro no exercício 1 do teste de 

compreensão vocabular (trocou duas letras na palavra “title”), por sua vez, acertou todo 

o exercício desta sessão. Os alunos A3 e A4 não revelaram quaisquer dificuldades, tendo 

respondido corretamente tanto no exercício feito na sessão um, como no exercício do 

teste. O aluno A5 foi o que revelou maior evolução nesta tipologia de exercício, já que no 

exercício da sessão um trocou a legenda de duas das palavras (“spine” e “front cover”) e 

escreveu incorretamente “illustration”, enquanto no exercício do teste se esqueceu 

apenas de uma letra na palavra “author”.  

Para melhor consolidar os conteúdos relativos aos elementos peritextuais, a estagiária 

decidiu, no final na segunda aula de implementação de projeto, solicitar aos alunos que 

realizassem uma ficha de trabalho (conforme o plano de aula presente no Anexo 3), onde 

tivessem de legendar uma imagem do picturebook “Curious George and the Birthday 

Surprise”, completando as palavras relativas à anatomia deste livro com as letras em falta. 

Contudo, apenas o aluno A4 conseguiu completar corretamente todas as palavras do 

exercício. Os restantes alunos da amostra erraram entre uma a três das seis respostas, 

revelando alguma dificuldade na execução deste exercício, mesmo tendo o apoio das 
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professoras presentes em sala de aula. Por esse motivo, atendendo à complexidade do 

exercício, que talvez tenha sido ambicioso demais por parte da estagiária, face às reais 

capacidades dos alunos, a professora estagiária optou por aplicar o teste de compreensão 

vocabular utilizando a mesma tipologia de exercício utilizada anteriormente, ou seja, 

legendar uma imagem a partir de palavras dadas, já que se tratavam de alunos que 

contactavam formalmente pela primeira vez com a aprendizagem da língua inglesa e 

estavam ainda numa fase muito inicial de produção escrita.  

Quanto aos resultados do teste de nomeação vocabular, os alunos não revelaram grandes 

dificuldades na identificação das diferentes partes que constituem a “anatomia” de um 

livro. Tal situação poderá dever-se ao facto de os alunos já terem conhecimento destes 

conteúdos, uma vez que já tinham sido abordados com a professora titular no âmbito da 

disciplina de português. Ainda assim, alguns dos alunos da amostra, no momento, não se 

recordaram prontamente de algumas das palavras solicitadas ou produziram-nas com 

alguns erros de pronunciação.  

Também o facto de maioritariamente terem sido encorajados a repetir e reproduzir estas 

palavras no decorrer das sessões de implementação do projeto apenas no seio da turma, 

enquanto grupo, e não individualmente, poderá ter contribuído para algum 

constrangimento por parte dos cinco alunos, o que possivelmente terá causado alguma 

ansiedade aos mesmos no momento do teste de nomeação vocabular, comprometendo 

os seus resultados. 

 

4.2 Vocabulário alusivo à temática dos aniversários 

 

Considerar-se-ão, agora, os resultados dos alunos que compõem a amostra da turma em 

que ocorreu a implementação do projeto no que diz respeito à aprendizagem do 

vocabulário relacionado com a temática dos aniversários.  

Numa fase mais avançada da implementação do projeto, mais propriamente na quarta 

sessão, conforme o plano de aula (Anexo 5), já depois de introduzidas as palavras em 

estudo que, mais tarde, iriam ser testadas, a estagiária solicitou aos alunos que 

realizassem uma ficha de trabalho com imagens do picturebook em estudo, em que os 
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alunos teriam de ordenar corretamente as letras até formar as palavras esperadas. 

Apesar de já em estudo, esta seria a primeira vez em que os alunos iriam realizar um 

exercício de escrita com estas palavras. Contudo, os alunos revelaram, no geral, alguma 

dificuldade no decorrer da realização deste exercício, solicitando com bastante 

frequência o apoio das professoras presentes em sala de aula, tendo os seus resultados 

ficado aquém das expectativas. 

Das dez palavras em estudo, o aluno A1 ordenou corretamente cinco, o aluno A2 apenas 

uma, o aluno A3 quatro, o aluno A4 oito e o A5 três. Perante estes resultados, à 

semelhança do que já tinha acontecido anteriormente, a estagiária optou por dedicar a 

última sessão de implementação do projeto à consolidação destas palavras através da 

realização de outro tipo de exercícios. Nesse sentido, na aula seguinte, de acordo com o 

plano de aula (Anexo 6), os alunos realizaram duas fichas de trabalho, uma com as 

mesmas imagens que tinham vindo a ser utilizadas para os alunos ligarem às respetivas 

palavras (exercício de correspondência) e outra em que os alunos tinham de legendar, 

uma vez mais, as mesmas imagens a partir das palavras que se encontravam numa caixa 

de texto.  

Os alunos realizaram ambos os exercícios com bastante interesse e motivação, não 

revelando qualquer tipo de dificuldades, pelo contrário, já que manifestaram vontade de 

fazer a correção dos mesmos, pois saberiam, à partida, que seriam bem-sucedidos nas 

suas respostas. Os resultados dos alunos quanto a ambas as fichas de trabalho não foram 

alvo de análise, uma vez que a sua correção foi feita em conjunto, na sala de aula, o que 

poderia influenciar posterior alteração das suas respostas iniciais pelos próprios no 

decorrer da correção. Ambas as tipologias de exercício revelaram-se de fácil resolução, 

permitindo aos alunos que não surgissem dúvidas na identificação e correspondência das 

palavras, pelo que a estagiária optou por selecionar um daqueles exercícios para integrar 

o teste de compreensão vocabular (Anexo 8), uma vez que os alunos já estariam 

familiarizados com o mesmo.  

Tal facto permitiu que os resultados dos alunos aquando da realização deste exercício, no 

decorrer do teste de nomeação vocabular, fossem bastante satisfatórios, como 
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demonstrado anteriormente, comparativamente aos resultados acima mencionados no 

decorrer da quarta sessão de implementação do projeto.  

No que respeita aos resultados destes alunos quanto ao teste de nomeação vocabular, 

podemos concluir que os seus resultados foram igualmente satisfatórios, na medida em 

que: apenas dois alunos afirmaram não saber algumas das respostas; apenas dois alunos 

produziram uma palavra inexistente; apenas dois alunos produziram duas palavras com 

erros na pronunciação; apenas um aluno respondeu “spine” ao invés de “ballons”, dando 

assim uma resposta descontextualizada, e dois alunos responderam de forma incompleta 

à expressão “coloured tissue”, não conseguinte verbalizar “tissue”. Ressalva-se ainda o 

facto do aluno A4 ter respondido corretamente a dez das onze palavras/expressões em 

teste, tendo apenas produzido de forma incompleta uma das respostas.  

 

4.3 Autoavaliação dos alunos 

 

Na quinta e última sessão de implementação do projeto, a estagiária distribuiu à turma 

uma ficha de auto-avaliação, conforme o plano de aula (Anexo 6), solicitando aos alunos 

que colorissem, de acordo com a legenda, os emoticons correspondentes a cada 

parâmetro em que os alunos se iriam auto-avaliar. Tendo em conta a amostra dos alunos 

cujos resultados foram objeto de análise, três dos cinco afirmaram dominar na perfeição 

os objetivos descritos nos diferentes parâmetros. O aluno A2 coloriu de amarelo (- 

corresponde à legenda “Quase. Às vezes ainda preciso de alguma ajuda”) os parâmetros 

“Eu sei identificar as diferentes partes de um picturebook”; “Eu sei pronunciar as 

diferentes partes de um picturebook” e “Eu sei pronunciar os elementos presentes na 

festa de aniversário do George”. Tal leva-nos a concluir que a maior dificuldade deste 

aluno se prende com a oralidade. Por sua vez, o aluno A3 coloriu apenas de amarelo o 

parâmetro “Eu sei identificar as diferentes partes de um picturebook”. Quanto a esta 

questão, este aluno partilhou, junto da estagiária, ainda não dominar por completo estes 

conteúdos, pois não esteve presente na sessão inicial em que tais vocábulos foram 

introduzidos.  
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Considerações finais 

 

Analisados os dados e discutidos os resultados provenientes da implementação do 

projeto Ensino de vocabulário e picturebooks em aula de inglês no 1º C.E.B., podemos 

concluir, uma vez mais, que a utilização de um livro ilustrado enquanto recurso didático 

poderá trazer inúmeras vantagens ao processo ensino-aprendizagem em todas as suas 

valências. A turma em que a professora estagiária interveio revelou ao longo das sessões 

grande interesse, atenção e motivação aquando da exploração do picturebook em estudo, 

o que se comprovou através do aproveitamento francamente satisfatório que obteve nos 

testes de compreensão e nomeação vocabular, especialmente quando comparados os 

seus resultados aos do grupo de controlo.  

Importa relembrar, uma vez mais, que no primeiro exercício do teste de compreensão 

vocabular somente dois alunos não legendaram corretamente um dos seis elementos 

peritextuais. O mesmo aconteceu no segundo exercício, sendo que apenas dois alunos 

não legendaram corretamente uma das dez imagens correspondentes ao vocabulário em 

estudo, relacionado com a temática dos aniversários. Tal significa que, não só os alunos 

desfrutaram das diferentes atividades que decorreram ao longo das cinco sessões, como 

os conteúdos trabalhados foram adquiridos pelos mesmos. Apesar de os resultados deste 

grupo no teste de nomeação vocabular não terem sido tão altos como os do teste que 

acabámos de referir, ainda assim não houve nenhuma palavra de teste que nenhum 

aluno não conseguisse nomear, sendo que no primeiro exercício a totalidade dos alunos 

da amostra conseguiu produzir corretamente “Illustration”, acontecendo o mesmo no 

segundo exercício com as palavras “Games” e “Cake”.  

Tal como consta na introdução deste relatório, o principal propósito da realização deste 

Mestrado prendeu-se com o gosto pelo ensino, pela língua inglesa e o alcance do objetivo 

de melhor responder às necessidades dos alunos. Tendo já experiência no ensino de 

Inglês no 1º Ciclo, no âmbito das AEC, considerava redutora a tipologia de ensino 

efetuada até ao ano de 2015, ano em que posteriormente o ensino de inglês passou a ser 

de carácter obrigatório para o 3º e 4º anos do 1º C.E.B.. 
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Perante isto, aliando o interesse e gosto pela exploração de picturebooks, algo que surgiu 

no decorrer do estudo da Unidade Curricular de Literacias: Literaturas e Línguas, optou-se 

por utilizar este objeto multimodal como principal recurso didáctico para a aquisição de 

vocabulário por parte dos alunos.  

Apesar de algumas limitações e constrangimentos sentidos ao longo deste projeto, como 

por exemplo a discrepância entre o número de elementos da turma de implementação do 

projeto e o número de elementos da turma do grupo de controlo, entre outros, pode 

afirmar-se que os objetivos de investigação propostos pela estagiária foram cumpridos. O 

primeiro dos dois objetivos, “averiguar a viabilidade e sucesso da utilização do 

picturebook enquanto recurso didáctico” não se apresenta como uma novidade, na 

medida em que muitos outros professores e investigadores já o fizeram anteriormente, 

havendo já alguma bibliografia nesse sentido. Contudo, o segundo objetivo de 

investigação, “verificar o papel do picturebook na aquisição vocabular em aula de Inglês 

no 1º C.E.B.” já se apresenta como um maior desafio. Em primeiro lugar, existe a ideia 

pré-concebida de que muitos alunos podem ter preferência por utilizar e explorar 

recursos mais dinâmicos e interativos, como por exemplo canções, vídeos, jogos, entre 

outros. Para além disso, apenas um dos 20 alunos que compõem a turma de 

implementação do projeto respondeu “histórias” como uma das três atividades que mais 

gosta que sejam exploradas nas aulas de inglês quando foi solicitado à turma que 

respondesse a um inquérito por questionário elaborado pelas estagiárias quanto às suas 

imagens face à língua inglesa.  

Face a estes aspetos, recorrendo a estratégias dinâmicas como jogos, a animação de 

leitura, a utilização de uma mascote, a utilização de imagens representativas de palavras 

e a outras metodologias que promovessem uma exploração interessante, do ponto de 

vista dos alunos, do picturebook “Curious George and the Birthday Surprise”, podemos 

afirmar que os resultados dos alunos, tendo em conta o principal instrumento de recolha 

de dados, o teste de compreensão e nomeação vocabular, foram bastante positivos. Para 

além da possibilidade da interdisciplinaridade entre a disciplina de português e inglês 

através do estudo dos elementos peritextuais, foi promovida a exploração e aquisição de 

um significativo maior número de vocábulos por parte dos alunos com a utilização deste 
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picturebook do que se tivesse sido apenas utilizado o manual escolar da disciplina dos 

alunos, que se cinge apenas a algumas palavras. Para além das palavras relativas à 

anatomia de um livro e das dez palavras escolhidas para estudo relacionadas com a 

temática dos aniversários, muitas mais palavras ficaram na memória dos alunos durante e 

após as sessões de implementação do projeto, todas elas provenientes do picturebook. 

Palavras tão específicas quanto estas dificilmente teriam entrado no dia-a-dia dos alunos 

de outra forma que não através da exploração de um picturebook. Tal facto pode ser 

comprovado através dos resultados do grupo de controlo que, utilizando apenas o 

manual da disciplina como principal recurso didático, e tendo como professora de inglês a 

professora cooperante do grupo de estágio, obteve resultados bastante inferiores no 

teste de compreensão e nomeação vocabular comparativamente aos da turma onde 

decorreu a implementação do projeto.  

Quanto à questão investigativa criada pela estagiária, “de que forma o uso de 

picturebooks promove a aquisição vocabular em aula de Inglês no 1º C.E.B.?”, como 

mencionado anteriormente, é maior a quantidade de vocabulário adquirida pelos alunos 

a partir da exploração de um livro ilustrado do que meramente a partir do manual 

adotado pela escola, pois a quantidade de texto presente na exploração das diferentes 

temáticas é maior. Para além disso, existem ainda outras estratégias adotadas pelos 

autores desta tipologia de livros que facilitam o processo de aquisição e memorização do 

vocabulário, como a rima, a repetição, entre outras. Também o facto de a história ser 

acompanhada pelas ilustrações pode ter feito com que os alunos rapidamente 

associassem as palavras em estudo a imagens. Aliando estes fatores à leitura expressiva e 

a outras formas de complementar a exploração e estudo de um livro ilustrado, podemos 

conquistar a atenção e interesse dos alunos, bem como a sua curiosidade em descobrir de 

que trata a história enquanto inicialmente se exploram somente os elementos 

peritextuais. No decorrer da exploração do picturebook a possibilidade de momentos de 

discussão entre professor-aluno e aluno-aluno é maior, tanto na previsão do enredo, 

como após o desfecho da história, gerando ainda maior produção de vocabulário. Todos 

estes fatores promovem, de facto, como pudémos comprovar através dos resultados da 

amostra dos alunos da turma de implementação do projeto no teste de compreensão e 
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nomeação vocabular, a aquisição de vocabulário em aulas de inglês por parte de alunos 

do 1º C.E. B.. 
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Reflexão final 

 

A presente secção tem por objetivo fazer um balanço desta etapa formativa, não só a 

elaboração do presente relatório, englobado nas Unidades Curriculares de PEI e SEI 

(Seminário em Ensino de Inglês), mas do Mestrado em si, no geral. 

Sem qualquer sombra de dúvida, posso afirmar que o período em que decorreu a PEI foi, 

a meu ver, o momento mais importante de todo este percurso. A ansiedade de ter de 

passar por outro estágio era muita, mas a vontade de mobilizar conhecimentos, 

experiências e aprender em que moldes funcionada, agora, o ensino de Inglês no 1º C.E.B. 

era ainda maior.  

A adaptação ao contexto educativo foi fácil, decorrendo sempre sem sobressaltos. As 

reuniões tidas com a Professora Cooperante da PEI foram de extrema importância para 

podermos perceber o modo de funcionamento da disciplina e da escola, para nos colocar 

a par de casos particulares de alunos que requeriam maior atenção, para nos fornecer a 

documentação necessária, entre outros. As primeiras aulas em que a díade esteve 

presente foram, em ambas as turmas, de observação. Foi com grande naturalidade que 

os alunos se adaptaram à nossa presença, recebendo-nos sempre com muito carinho. 

Rapidamente se acostumaram à nossa presença e ao nosso apoio na realização e 

supervisão das tarefas propostas pela Professora Cooperante. Ao longo destas sessões 

trabalhámos competências de observação que, posteriormente, se revelaram bastante 

eficazes. Quando chegou o momento de intervir em díade e/ou individualmente, já 

estávamos perfeitamente inteiradas das rotinas de sala de aula e pudemos, então, 

utilizar/recriar algumas das estratégias que observamos nas aulas da Professora 

Cooperante, tanto a nível pedagógico-didático, como para facilitar o bom funcionamento 

das aulas (em termos de comportamento dos alunos). Pequenas estratégias como cantar 

com os alunos a greetings song, selecionar um teacher helper, fazer o registo do 

comportamento, reforçar as regras de sala de aula, reformular questões e traduzir o que 

estávamos a dizer sempre que necessário, entre outras, foram essenciais para que os 

alunos não sentissem grandes diferenças entre as aulas lecionadas pelas professoras 

estagiárias e as da professora titular da disciplina.  
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As competências de observação foram igualmente desenvolvidas nas sessões em que era 

somente um elemento da díade a intervir. Apesar de grande parte do trabalho da PEI ter 

sido realizado em conjunto, as sessões de implementação do projeto didático foram 

pensadas e planeadas de forma individual. Ao observar a colega de díade consegui, 

igualmente, tirar ideias de atividades ou estratégias que poderiam ser uma mais-valia 

para o enriquecimento das minhas próprias aulas, bem como por de parte outras que 

poderiam não resultar na turma em que iria implementar o projeto. Não obstante, estes 

momentos não foram apenas de observação, mas também de entreajuda. Sempre que 

necessário era dado o devido apoio à colega e aos alunos, tanto por mim como pela 

Professora Cooperante. 

Passadas as fases de observação e intervenção esporádica, surgiu o receio de que 

algumas limitações pudessem impedir o sucesso da implementação do meu projeto 

didático. Nunca coloquei em causa as minhas capacidades e a valorização da minha 

experiência profissional para esta etapa formativa, contudo, existem sempre elementos, 

fora do nosso alcance, que não conseguimos controlar e que poderiam afetar o 

desenrolar das sessões e, consequentemente, comprometer a recolha de dados.  

A possibilidade de conseguir um grupo de controlo com caraterísticas semelhantes às da 

turma de intervenção era reduzida. Por esse motivo, uma vez mais, a Professora 

Cooperante da PEI disponibilizou-se a ajudar e cedeu uma das suas aulas numa turma de 

3º ano, noutra escola do mesmo Agrupamento para poder aplicar os testes de 

compreensão e nomeação vocabular aos alunos que iriam compor o grupo de controlo.  

Houve ainda uma série de outros elementos limitadores ao bom funcionamento da 

implementação do projeto, como por exemplo, o facto dos planos das sessões de 

implementação do projeto terem de ser elaborados e reestruturados consoante o 

trabalho desenvolvido nas sessões anteriores (que dependiam do ritmo de trabalho dos 

alunos), o que significa que, por vezes, eram criadas ou alteradas atividades e/ou 

estratégias de um dia para o outro. Por esse motivo, nem sempre a Professora 

Orientadora do projeto, Professora Ana Raquel Simões, conseguia dar-nos feedback dos 

planos das sessões atempadamente, o que nos provocou alguma ansiedade, pois 

receávamos não estar a seguir o caminho correto para a execução do projeto. Por outro 
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lado, fez com que desenvolvêssemos competências de autonomia e poder de decisão, 

pois o projeto tinha de seguir em frente e não podíamos ficar dependentes de uma 

resposta. 

No decorrer das sessões, quando a aula de Inglês das turmas era no horário das 14:30, 

acontecia, por vezes, os alunos ainda estarem a terminar tarefas com a professora titular, 

o que acabava por atrasar o início das nossas sessões e nos roubava tempo para 

desenvolver atividades que estavam planeadas ao minuto. O mesmo acontecia na parte 

inicial das aulas, aquando da abertura da lição, pois os alunos demoravam muito tempo a 

fazer esse registo nos seus cadernos diários. 

No entanto, a nível pessoal, penso que a minha principal dificuldade, já mencionada 

anteriormente, se prendeu com o facto de, por vezes, ser ambiciosa demais e ter 

expectativas, talvez, demasiado altas quanto às capacidades dos alunos. Penso que o 

facto de não estar habituada a trabalhar com esta faixa etária faz com que isso 

acontecesse, visto estar a lecionar já há oito anos ao ensino secundário: alunos com um 

ritmo de trabalho muito mais rápido e outra capacidade de raciocínio (já com as 

competências de aprendizagem e linguagem desenvolvidas na sua plenitude, incluindo a 

pragmática). Contudo, tentei ao máximo mobilizar conhecimentos e experiências 

profissionais anteriores e adaptar métodos/estratégias de trabalho e recursos didáticos às 

reais capacidades dos alunos. Também o comportamento dos alunos da turma causou, 

pontualmente, alguma entropia. Ainda assim, penso que estivesse à altura na mediação 

de situações de conflito e/ou de desorganização na participação. Importa referir que, 

apesar de ser a primeira vez em que a turma teve contacto formal de aprendizagem com 

a disciplina e de ser uma turma com alguns elementos ainda muito infantis (com 

comportamentos caraterísticos de alunos do 2º ano), a participação dos alunos foi 

bastante positiva, apesar de algumas das suas intervenções serem, por vezes, 

descontextualizadas, pois nada tinham a ver com a disciplina ou o momento.  

 Ainda no que concerne a participação dos alunos, tentei fazer com que as aulas não 

fossem centradas na professora, dando aos alunos possibilidade de desenvolver a sua 

autonomia e participação. Muitas das suas intervenções/respostas eram 
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automaticamente dadas em português, mas quando lhes era pedido que reformulassem e 

respondessem utilizando a língua inglesa, estes faziam-no sem grandes dificuldades.  

Para além de todas as competências que foram adquiridas ao longo do Mestrado, foi a 

possibilidade de colocá-las em prática que fez com que crescêssemos ainda mais a nível 

profissional. Ainda assim, receio que seja curto demais o período em que decorre a PEI, 

especialmente para quem não têm experiência profissional. Também as competências de 

reflexão foram novamente trabalhadas. É muito importante parar para reflectir acerca do 

trabalho desenvolvido e ter a capacidade de analisar todos os momentos de tomada de 

decisão para conseguir dar continuidade ao que se havia planeado ou, caso necessário, 

com a devida orientação, dar novo rumo ao nosso trabalho em prol do que será mais 

vantajoso para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem, tanto para o professor, 

como para os alunos. 

Por fim, não seria possível terminar este relatório sem mencionar a importância do 

trabalho colaborativo. O sucesso desta etapa formativa seria praticamente impossível 

sem a entreajuda que houve entre mim e minha colega de díade, apoiando-nos sempre 

até ao último momento. O apoio prestado pela Professora Cooperante da PEI foi 

igualmente fundamental, como já foi referido anteriormente, pois nunca colocou 

entraves ou questionou o nosso trabalho, pelo contrário, sempre nos impulsionou a levar 

a cabo as atividades por nós pensadas e desenvolvidas, depositando confiança nos 

projetos que estavam a ser implementados, o que nos fez sentir mais seguras e menos 

ansiosas. Por fim, os contributos da Professora Ana Raquel foram, sem dúvida, preciosos. 

Tendo insight da realidade do ensino do inglês no1º C.E.B., forneceu-nos linhas 

orientadoras bastante úteis para o desenvolvimento e implementação dos nossos 

projetos didáticos. Sem dúvida que as aulas de SEI e as reuniões tidas com a Professora 

foram importantes momentos de aprendizagem, facilitadores a todo este processo.  

Fazendo um balanço final desta etapa formativa, chego à conclusão que, apesar de curto, 

este período de prática foi uma grande mais-valia para a minha experiência profissional. 

Tendo já quatro anos de experiência profissional de ensino do inglês a esta faixa etária, 

no âmbito das Atividades Extracurriculares, foi com grande satisfação que pude 
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comprovar que, fazendo parte do currículo dos alunos, esta disciplina é finalmente 

encarada com a seriedade e importância que sempre deveria ter tido. 

O maior dos desafios sempre foi conciliar a vida profissional com a de estudante, devido à 

falta de tempo, o que fez com que a vida pessoal, familiar e as horas de lazer e de 

descanso ficassem, durante todo este processo, para segundo plano. No entanto, levo 

desta experiência grandes momentos de aprendizagem, de partilha, de trabalho 

colaborativo e de muito carinho por parte dos alunos que, com certeza, me enriqueceram 

não só a nível profissional, como pessoal.   
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ANEXO 1 

 

ENGLISH QUESTIONNAIRE 

Name: ____________________________ 

Date: _____________________________ 

Class: _____________________________ 

 

1. Do you like school?  

 

YES    NO 

 

2. Do you like English?  

 

YES    NO 

 

3. Do you find English difficult?  

 

YES    NO 

 

 

4. Favourite activities in English (choose 3): 

 

Games   Songs   Exercises 

 

Stories   Videos   Mascot Rocky  

 

 

 

5. Do you speak English outside of class? 

 

YES                NO 

 

With whom?  ___________________________________________________________________ 

 

6. Write your favorite word or expression in English. 

_______________________________________________________________________________ 



ANEXO 2 

 
 

Plano da sessão 1 
 

Estagiária: Joana Franco 
Turma: 3º ano  
Nº de alunos: 20 
Duração: 60 minutos 
Data: 08-11-2018 
Unidade: 1.1 – Let’s colour the world! 

 
 

 
Metas Curriculares: 
objetivos específicos 

 
 
 
 
 

 

Domínio Intercultural 

2.1. Identificar objetos e rotinas na sala de aula. 

Léxico e Gramática 

1.7. Identificar os meses do ano. 

2.2. Identificar objetos dentro da sala de aula. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metas Curriculares: 
objetivos transversais 

 

 

Compreensão oral 

1.2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

2.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

Interação oral 

2.1. Cumprimentar. 

2.3. Despedir‐se. 

Produção oral 

1.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

1.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

1.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

Leitura 

1.1. Identificar números. 

1.3. Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

1.4. Ler pequenas frases com vocabulário conhecido. 

Escrita 
1.1. Legendar imagens. 

1.3. Preencher espaços lacunares, em frases simples, com palavras dadas. 
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Conteúdos 
lexicais/gramaticais 

 
Léxico 

 
School objects: 

 Chair 

 Desk 

 Board 

 Pencil case 

 Scissors 

 Book 

 Notebook 

 School bag 

 Ruler 

 Pen 

 Pencil 

 Rubber 

 Sharpener 

 Glue 
 

Peritextual elements: 

 Back Cover  

 Front cover  

 Illustration 

 Author 

 Spine 

 Title 
 

 
Gramática 

 
4.1. Usar lexical chunks ou frases que 

contenham: 

• Prepositions of Place: on, in, under. 

Tempo 
 

Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias 
 

Recursos 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introdução 
Realização das rotinas iniciais inerentes a todas as aulas: 

 Greetings: “hello song”; 
 Abertura da lição (Lesson 14); 
 Escrita da data; 
 Análise da meteorologia e respetivo registo; 
 Escrita do sumário: “Prepositions of place. Parts of a book.”; 
 Nomeação do “teacher helper”. 

 
Motivação: 
Revisão dos school objects, utilizando flashcards e wordcards: a 
professora colocará flashcards com imagens de objetos escolares 
afixados no quadro e os alunos, um a um, terão de, aleatoriamente, 
escolher uma palavra e coloca-la por baixo da imagem correta. À 
medida que os alunos forem ao quadro, depois de legendar a 
imagem, serão encorajados a ler corretamente a palavra. No final do 
exercício a turma repetirá todas as palavras em voz alta. 
 

 
 Quadro branco 
 Caneta 
 Material escolar 

(alunos)  
 Manual 

interativo 
 Quadro 

interativo 
 Computador 
 Flashcards e 

Wordcards (do 
manual) 

 Mascote Rocky 
 Ficha de trabalho 

(ANEXO II) 
 
 
 



ANEXO 2 

 
 

 
5 min. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 min. 

 
 
 
 
 
 

15 min. 
 
 
 
 
 

(Atividades extra) 

Desenvolvimento 
 Atividade 1: 

Exploração da história do manual, página 28 – “Oops, where’s my 
book?” (ANEXO I). Os alunos vão ouvir a narração da história, mas 
terão de acompanhar a leitura através dos seus manuais escolares. 
No final, a professora certificar-se-á que os alunos compreenderam 
o que leram e ouviram através das seguintes questões: 
- “What did Mrs Smith tell the class to do?” 
- “Look at image 2, is Rocky happy? Why is he sad/worried?” 
- “What did Steven tell Rocky to do?” 
- “Where was Rocky’s book? Who helped Rocky finding it?”. 
 

 Atividade 2: 
Depois de referidas as preposições de lugar aquando da exploração 
da história mencionada na atividade 1, a professora escreverá no 
quadro as três preposições em estudo (on; in; under) acompanhadas 
da sua tradução/significado em português. 
De seguida, exemplificará, utilizando a mascote do livro (Rocky), a 
utilização das mesmas, colocando o Rocky em diferentes lugares e 
pedindo aos alunos que completem a frase “Rocky is … the…”.  
 

 Atividade 3: 
A professora explicará aos alunos que conhecerão melhor o objeto 
escolar retratado na história que exploraram anteriormente, o seu 
“book”, introduzindo o vocabulário relativo aos elementos 
peritextuais, com o auxílio do manual físico dos alunos. Os mesmos 
serão encorajados a memorizar e repetir os vocábulos aprendidos. 
 

 Atividade 4: 
Realização de uma ficha de trabalho (ANEXO II) em que os alunos 
terão de legendar uma imagem do seu manual com os respetivos 
elementos peritextuais (que se encontram numa caixa). A correção 
do exercício será feita no quadro interativo. 
 
Consolidação 

 Atividade 5: 
Realização dos exercícios 2, 4, 5 e 6 do manual, página 29 (ANEXO 
III), como consolidação dos conteúdos abordados no decorrer da 
sessão, caso sobre algum tempo no final da aula:  
Exercício 2 e 4: Exercícios de compreensão escrita acerca da história 
analisada anteriormente; 
Exercício 5: Exercício de compreensão oral acerca das temáticas 
school objects e colours; 
Exercício 6: Completar espaços em frases utilizando as preposições 
de lugar (on; in; under) e school objects. 
A correção dos exercícios será efetuada no quadro interativo. 
 
 
 



ANEXO 2 

 
 

 

Conclusão: 
 Tidy up; 
 Farewells; 
 Behaviour chart. 

 
Avaliação formal através de observação direta:  
 

 Comportamento  
 Participação  
 Interesse  
 Envolvimento nas atividades 

 
Bibliografia:   
Abreu, C. & Esteves, V. (2018). Let’s Rock! Inglês 3.º ano. Porto: 
Porto Editora.   
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Anexo II 

UNIT 1.1: Let’s colour the world! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

 

1. Label the parts of the book. Use the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Teacher: Joana 

        

      Back cover         Illustration      
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Anexo III 

 

 

 



ANEXO 3 

 
 

Plano da sessão 2 
 

Estagiária: Joana Franco 
Turma: 3º ano  
Nº de alunos: 20 
Duração: 60 minutos 
Data: 13-11-2018 
Unidade: 1.2 – Let’s party! 

 
 

Metas Curriculares: 
objetivos específicos 

 
 
 
 
 

Domínio Intercultural 

3.4. Identificar festividades do ano. 

Léxico e Gramática 

1.5. Identificar números até 20. 

1.7. Identificar os meses do ano. 

1.6. Identificar os dias da semana. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Metas Curriculares: 
objetivos transversais 

 

Compreensão oral 

1.2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

2.7. Identificar números e datas. 

2.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

Interação oral 

2.1. Cumprimentar. 

2.3. Despedir‐se. 

Produção oral 

1.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

1.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

1.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

Leitura 

1.1. Identificar números. 

1.3. Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

Escrita 

1.1. Legendar imagens. 

 
 

Conteúdos 
lexicais 

 
Peritextual elements: 

 Back Cover  

 Front cover  

 Illustration 

 Author 

 Spine 

 
Provenientes do picturebook: 

 Picturebook 

 Curious 

 Birthday 

 Surprise 

 Party 



ANEXO 3 

 
 

 Title 

Tempo 
 

Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias 
 

Recursos 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

15 min. 
 

 
Introdução 
Realização das rotinas iniciais inerentes a todas as aulas: 

 Greetings: “hello song”; 
 Abertura da lição (Lesson 15); 
 Escrita da data; 
 Análise da meteorologia e respetivo registo; 
 Escrita do sumário: “Unit 1.2 – Let’s party! Exploring the 

picturebook “Curious George and the Birthday Surprise”.”  
 Nomeação do “teacher helper”. 

 
Conclusão da aula anterior: 
A professora distribuirá aos alunos a ficha de trabalho que 
realizaram no final da aula anterior devidamente corrigida, fazendo 
a sua correção no quadro interativo para que os mesmos possam 
identificar os seus erros. De seguida, será feita uma revisão oral dos 
elementos peritextuais presentes na ficha de trabalho.  
 
Motivação: 
Através do sumário escrito no quadro, a professora explorará muito 
sucintamente com os alunos a nova temática em estudo. 
Seguidamente mostrará o picturebook “Curious George and the 
Birthday Surprise” e explicará o motivo pelo qual aquela tipologia de 
livro tem aquela denominação. A professora solicitará ainda à turma 
que oralmente identifique os elementos peritextuais do picturebook. 
 
Desenvolvimento 

 Atividade 1: 
A professora distribuirá uma ficha de trabalho (ANEXO I) com uma 
imagem do picturebook em estudo, solicitando-lhes que coloquem 
as letras em falta nas legendas dos elementos peritextuais. Depois 
de os alunos realizarem o exercício, a sua correção será efetuada no 
quadro interativo. Oralmente, a professor solicitará, uma vez mais, a 
repetição oral dos elementos peritextuais.  
 

 Atividade 2: 
Antes de dar início à exploração do picturebook, a professora pedirá 
aos alunos que tentem prever o enredo da narrativa somente com 
base nos elementos peritextuais que podem observar. As sugestões 
dos mesmos serão registadas em documento próprio (ANEXO II) 
para, mais tarde, serem discutidas após a narração da história.  
 

 Atividade 3: 
A professora apresentará à turma a mascote do picturebook, o 

 
 Quadro branco 
 Caneta 
 Material escolar 

(alunos)  
 Quadro 

interativo 
 Computador 
 Picturebook* 
 Fichas de 

trabalho 
(ANEXOS I e II) 

 Mascote George 
 

 
 
 



ANEXO 3 

 
 

 

 
 

macaco George, e explicará que, de seguida, ficarão a saber das suas 
peripécias através da narração da história. No final, a professora 
confrontará as sugestões dadas anteriormente (atividade 2) pelos 
alunos com o que puderam depreender após a audição da narrativa.  
 
Conclusão: 

 Tidy up; 
 Farewells; 
 Behaviour chart. 

 
Avaliação formal através de observação direta:  
 

 Comportamento  
 Participação  
 Interesse  
 Envolvimento nas atividades 

 
*Bibliografia:   
Rey’s, M. & H. A. (2006). Curious George and the Birthday Surprise. 
London: Walker Books.   



Anexo I 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

 

A. Complete the words with the missing letters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Teacher: Joana 

__ L L __ __T __ __ T __ O __ 

F_ _ N _  C_ V_ R 

_ I _ L _ 

_ _ T H _ _ 

 _ P _ N _ 

B _ C K   _O _ E _ 

This is a ___________________________ . 



Anexo II 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

PLOT SUGGESTIONS: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A monkey…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher: Joana 
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Plano da sessão 3 
 

Estagiária: Joana Franco 
Turma: 3º ano  
Nº de alunos: 20 
Duração: 60 minutos 
Data: 15-11-2018 
Unidade: 1.2 – Let’s party! 

 
 

Metas Curriculares: 
objetivos específicos 

 
 
 
 
 

Domínio Intercultural 

3.4. Identificar festividades do ano. 

Léxico e Gramática 

1.5. Identificar números até 20. 

1.7. Identificar os meses do ano. 

1.6. Identificar os dias da semana. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Metas Curriculares: 
objetivos transversais 

 

Compreensão oral 

1.2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

2.7. Identificar números e datas. 

2.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

Interação oral 

2.1. Cumprimentar. 

2.3. Despedir‐se. 

Produção oral 

1.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

1.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

1.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

Leitura 

1.1. Identificar números. 

1.3. Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

 
 

Conteúdos 
lexicais 

 
Peritextual elements: 

 

 Back Cover  

 Front cover  

 Illustration 

 Author 

 Spine 

 Title 

 
Provenientes do picturebook: 

 

 Picturebook 

 Curious 

 Birthday 

 Surprise 

 Party 

 (…) 
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Tempo 
 

Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias 
 

Recursos 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 

 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 

 
Introdução 
Realização das rotinas iniciais inerentes a todas as aulas: 

 Greetings: “hello song”; 
 Abertura da lição (Lesson 16); 
 Escrita da data; 
 Análise da meteorologia e respetivo registo; 
 Escrita do sumário: “Exploring the picturebook “Curious 

George and the Birthday Surprise”.”  
 Nomeação do “teacher helper”. 

 
Conclusão da aula anterior: 
A professora distribuirá aos alunos a ficha de trabalho que 
realizaram no final da aula anterior devidamente corrigida, fazendo 
a sua correção no quadro interativo para que os mesmos possam 
identificar os seus erros. De seguida, será feita uma revisão oral dos 
elementos peritextuais presentes na ficha de trabalho, bem como do 
termo picturebook. 
 
Motivação: 
Antes de dar início à exploração do picturebook, a professora pedirá 
aos alunos que tentem prever o enredo da narrativa somente com 
base nos elementos peritextuais que podem observar. As sugestões 
dos mesmos serão registadas em documento próprio (ANEXO I) 
para, mais tarde, serem discutidas após a narração da história. 
 
Desenvolvimento 

 Atividade 1: 
A professora apresentará à turma a mascote do picturebook, o 
macaco George, e explicará que, de seguida, ficarão a saber das suas 
peripécias através da narração da história. Quando terminar a 
leitura, a professora pedirá aos alunos que partilhem o que puderam 
compreender da narrativa. 
 

 Atividade 2: 
Seguidamente, a professora narrará a história novamente, desta vez 
acompanhada de imagens da obra projetadas no quadro interativo. 
No final, a professora confrontará as sugestões dadas anteriormente 
(no decorrer da motivação e da atividade 2) pelos alunos com o que 
puderam depreender após a audição da narrativa. 
 

 Atividade 3: 
Será lido o picturebook uma última vez aos alunos, desta vez 
acompanhado não só das imagens da obra, como do texto, 
projetados no quadro interativo. 
 

 
 Quadro branco 
 Caneta 
 Material escolar 

(alunos)  
 Quadro 

interativo 
 Computador 
 Picturebook* 
 Fichas de 

trabalho (ANEXO 
I e II) 

 Mascote George 
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15 min.  Atividade 4: 
A professora distribuirá aos alunos uma ficha de trabalho (ANEXO II) 
em que os mesmos terão de numerar imagens, acompanhadas da 
devida descrição, quanto à sequência dos eventos da história. 
A correção da ficha de trabalho será realizada no quadro interativo. 
 
Conclusão: 

 Tidy up; 
 Farewells; 
 Behaviour chart. 

 
Avaliação formal através de observação direta:  
 

 Comportamento  
 Participação  
 Interesse  
 Envolvimento nas atividades 

 
*Bibliografia:   
Rey’s, M. & H. A. (2006). Curious George and the Birthday Surprise. 
London: Walker Books.   



Anexo I 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

PLOT SUGGESTIONS: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A monkey…  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher: Joana 



Anexo II 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

 

A. Read and put in order (1-9). 

 
 
 
 
 
 

The dogs helped cleaning the kitchen.  

 
 
 
 
 
 

There was a party. 
 
 
 
 
 
 
 

George’s friend brought a birthday cake full of candles. 
 

 
 
 
 
 
 
 

George found a cake. 

 
 
 
 
 
 

George found decorations. 
 

 
 
 
 
 
 

George made a mess in the kitchen. 

 
 
 
 
 
 

It was George’s birthday! 
 

 
 
 
 
 
 

George decorated the living room. 

 
 
 
 
 
 

George’s friend has a surprise planned. 

 
 
 
 
 
 
 

Teacher: Joana 
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Plano da sessão 4 
 

Estagiária: Joana Franco 
Turma: 3º ano  
Nº de alunos: 20 
Duração: 60 minutos 
Data: 20-11-2018 
Unidade: 1.2 – Let’s party! 

 
 

Metas Curriculares: 
objetivos específicos 

 
 
 
 
 

Domínio Intercultural 

3.4. Identificar festividades do ano. 

Léxico e Gramática 

1.5. Identificar números até 20. 

1.7. Identificar os meses do ano. 

1.6. Identificar os dias da semana. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Metas Curriculares: 
objetivos transversais 

 

Compreensão oral 

1.2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

2.7. Identificar números e datas. 

2.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

Interação oral 

2.1. Cumprimentar. 

2.3. Despedir‐se. 

Produção oral 

1.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

1.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

1.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

Leitura 

1.1. Identificar números. 

1.3. Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

Escrita 

1.2. Ordenar letras para escrever palavras associadas a imagens. 

 
 

Conteúdos 
lexicais 

Provenientes do picturebook: 
 

 Party blower 

 Hat 

 Games 

 Streamers 

 Balloons 

 Coloured tissue 
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 Cake 

 Presents 

 Guests 

 Candles 

 (…) 

Tempo 
 

Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias 
 

Recursos 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

15 min. 

 
Introdução 
Realização das rotinas iniciais inerentes a todas as aulas: 

 Greetings: “hello song”; 
 Abertura da lição (Lesson 17); 
 Escrita da data; 
 Análise da meteorologia e respetivo registo; 
 Escrita do sumário: “Exploring the picturebook “Curious 

George and the Birthday Surprise” – continuation.” 
 Nomeação do “teacher helper”. 

 
Conclusão da aula anterior: 
A professora distribuirá aos alunos a ficha de trabalho que 
realizaram no final da aula anterior devidamente corrigida, fazendo 
a sua correção no quadro interativo para que os mesmos possam 
identificar os seus erros.  
 
Motivação: 
Será narrado, novamente, pela professora, o picturebook em estudo 
como forma de revisão da aula anterior, acompanhado da projeção 
da obra no quadro interativo.  
 
Desenvolvimento 

 Atividade 1 
De seguida, a professora solicitará à turma que mobilize o 
vocabulário que conseguiu memorizar na aula anterior, pedindo aos 
alunos que enumerem os objetos presentes na festa de aniversário 
surpresa da personagem da história, o macaco George. À medida 
que os alunos forem dizendo, mesmo que em português, a docente 
colará os flashcards (ANEXO I) correspondentes no quadro. Quando 
tiverem enumerado os 10 vocábulos, a professora pedir-lhes-á que, 
à vez, venham até ao quadro legendar as imagens com os respetivos 
wordcards (ANEXO II). No final, a professora solicitará à turma que 
repita os vocábulos e, posteriormente que soletre as palavras.  
 

 Atividade 2: 
De modo a consolidar o vocabulário visto na atividade 1, os alunos 
realizarão o “Flyswater game” (dois a dois) com os flashcards 
apresentados anteriormente. 
 

 Atividade 3: 

 
 Quadro branco 
 Caneta 
 Material escolar 

(alunos)  
 Quadro 

interativo 
 Computador 
 Picturebook* 
 Flashcards 

(ANEXO I) e 
wordcards 
(ANEXO II) 

 Ficha de trabalho 
(ANEXO III) 

 Mascote George 
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 A professora distribuirá aos alunos uma ficha de trabalho (ANEXO 
III) em que os mesmos terão de ordenar letras para formar as 
palavras que têm vindo a ser trabalhadas no decorrer da sessão. O 
exercício terá como suporte as imagens representativas. 
A correção da ficha de trabalho será realizada no quadro interativo. 
 
Conclusão: 

 Tidy up; 
 Farewells; 
 Behaviour chart. 

 
Avaliação formal através de observação direta:  
 

 Comportamento  
 Participação  
 Interesse  
 Envolvimento nas atividades 

 
*Bibliografia:   
Rey’s, M. & H. A. (2006). Curious George and the Birthday Surprise. 
London: Walker Books.   
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Anexo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streamers 

party blower 

balloons 

hat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

cake 

candles 

presents 

games 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guests 

coloured tissue 



Anexo III 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

A. Unscramble the letters to form words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aloblosn 

_______________

_______________

___ 

ecka 

_______________

_______________

___ 

edulocro  usiset 

__________________

_________ 

 

__________________

_____________ 

msatrsere 

_______________

_______________

_______________

_ 

yarpt  wobelr 

_______________

_______________

___ 

egmsa 

_______________

_______________

____ 

srsepten 

_______________

_______________

____ 

adlsecn 

_______________

_______________

_ 

ath 

_______________

____ 

susetg 

_______________

_______________

_ 

 

 
 

Teacher: Joana 
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Plano da sessão 5 
 

Estagiária: Joana Franco 
Turma: 3º ano  
Nº de alunos: 20 
Duração: 60 minutos 
Data: 22-11-2018 
Unidade: 1.2 – Let’s party! 

 
 

Metas Curriculares: 
objetivos específicos 

 
 
 
 
 

Domínio Intercultural 

3.4. Identificar festividades do ano. 

Léxico e Gramática 

1.5. Identificar números até 20. 

1.6. Identificar os dias da semana. 

1.7. Identificar os meses do ano. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Metas Curriculares: 
objetivos transversais 

 

Compreensão oral 

1.2. Identificar ritmos em rimas, chants e canções em gravações áudio e 

audiovisuais. 

2.7. Identificar números e datas. 

2.8. Reconhecer vocabulário simples referente aos temas estudados. 

Interação oral 

2.1. Cumprimentar. 

2.3. Despedir‐se. 

Produção oral 

1.2. Repetir sons e vocábulos conhecidos e memorizados. 

1.3. Pronunciar, com alguma clareza, palavras conhecidas. 

1.4. Repetir rimas, chants e canções ouvidos em meios áudio e audiovisuais. 

Leitura 

1.1. Identificar números. 

1.3. Identificar vocabulário familiar acompanhado por imagens. 

Escrita 

1.1. Legendar imagens. 

 
 

Conteúdos 
lexicais 

Provenientes do picturebook: 
 

 Party blower 

 Hat 

 Games 

 Streamers 

 Balloons 

 Coloured tissue 
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 Cake 

 Presents 

 Guests 

 Candles 

 (…) 

Tempo 
 

Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias 
 

Recursos 

 
10 min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 min. 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 

 
5 min. 

 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 

10 min. 
 
 
 
 
 

 
Introdução 
Realização das rotinas iniciais inerentes a todas as aulas: 

 Greetings: “hello song”; 
 Abertura da lição (Lesson 18); 
 Escrita da data; 
 Análise da meteorologia e respetivo registo; 
 Escrita do sumário: “Exploring the picturebook “Curious 

George and the Birthday Surprise” – conclusion.” 
 Nomeação do “teacher helper”. 

 
Conclusão da aula anterior: 
A professora distribuirá aos alunos a ficha de trabalho que 
realizaram no final da aula anterior devidamente corrigida, fazendo 
a sua correção no quadro interativo para que os mesmos possam 
identificar os seus erros.  
 
Motivação: 
Será narrado, novamente, pela professora, o picturebook em estudo 
como forma de revisão das sessões anteriores, acompanhado da 
projeção da obra no quadro interativo.  
 
Desenvolvimento 

 Atividade 1 
De seguida, a professora solicitará à turma que mobilize o 
vocabulário que foi trabalhado na aula anterior, mostrando os 
flashcards usados na última sessão à medida que os alunos forem 
mencionando as dez palavras.  
 

 Atividade 2: 
A professora solicitará aos alunos que realizem um exercício de 
correspondência entre as palavras que têm vindo a ser trabalhadas 
e as respetivas imagens (ANEXO I). A correção do exercício será 
efetuada, em conjunto, no quadro interativo. 
 

 Atividade 3: 
A professora distribuirá aos alunos um novo exercício (ANEXO II) 
com as imagens apresentadas anteriormente. A turma terá de 
legendar as mesmas com as respetivas palavras, que se encontrarão 
numa caixa de texto.  
A correção do exercício será realizada no quadro interativo. 

 
 Quadro branco 
 Caneta 
 Material escolar 

(alunos)  
 Quadro interativo 
 Computador 
 Picturebook* 
 Flashcards   
 Fichas de 

trabalho 
(ANEXOS  I e II) 

 Autoavaliação 
(ANEXO III) 

 Mascote George 
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5 min. 

 
 
 
 
 

5 min. 
 

 
 Atividade 3: 

Para finalizar, os alunos serão encorajados a cantar os parabéns à 
mascote do picturebook, macaco George. Como suporte, 
visualizarão um vídeo da canção “Happy birthday” 
(https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w).  
 
Conclusão: 

 Autoavaliação das sessões (ANEXO III); 
 Tidy up; 
 Farewells; 
 Behaviour chart. 

 
Avaliação formal através de observação direta:  
 

 Comportamento  
 Participação  
 Interesse  
 Envolvimento nas atividades 

 
*Bibliografia:   
Rey’s, M. & H. A. (2006). Curious George and the Birthday Surprise. 
London: Walker Books.   

https://www.youtube.com/watch?v=90w2RegGf9w


Anexo I 

Teacher: Joana 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

A. Match the words to the pictures. 

 
 
 1. games 

 
 
 

2. streamers 

 
 
 
 

3. cake 

 
 
 

4. coloured tissue 

 
 
 5. hat 

 
 
 

6. guests 

 
 

7. candles 

 
 

8. balloons 

 
 
 

9. presents 

 

10. party blower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

Teacher: Joana 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

A. Label the images. Use the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guests candles 

balloons presents 

streamers coloured tissue 

cake party blower 

hat games 
 

_______________ 

_______________ 

__________________ 

 

__________________

_____________ 

_______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ 

_______________ _______________ 



Anexo III 

Teacher: Joana 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

Pinta as caras com as cores green, yellow ou red, de acordo com a tua autoavaliação. 

Eu sei… 

 

o que é um picturebook. 

 

   

 

identificar as diferentes partes de um picturebook . 

 

 

 

pronunciar as diferentes partes de um picturebook. 

 

 

 

a história do picturebook “Curious George and the 

Birthday Surprise”. 

 

 

 

identificar os elementos presentes na festa de 

aniversário do George. 

 

 
 

 

pronunciar os elementos presentes na festa de 

aniversário do George. 

 

 

 

  

 
 
 
 

Na perfeição! 

 
 
 
 

Quase. Às vezes ainda preciso de alguma ajuda. 

 
 
 
 

Ainda não. Vou ter de estudar um pouco mais. 



ANEXO 7 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

 

A. Label the image with the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Illustration        Author        Back cover 

       Front cover        Spine          Title   



ANEXO 8 

 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

A. Label the images. Use the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guests candles 

balloons presents 

streamers coloured tissue 

cake party blower 

hat games 

_______________ 

_______________ 

__________________ 

 

__________________

_____________ 

_______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ 

_______________ _______________ 



ANEXO 9 

UNIT 1.2: Let’s party! 

Name: _________________________________________________  

Date: __________________________________________________ 

A. Label the images. Use the words from the box. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

guests candles 

balloons presents 

streamers coloured tissue 

cake party blower 

hat games 

Balões 

_______________ 

Bolo 

_______________

_ Papel colorido 

__________________ 

 

__________________

_____________ 

Serpentinas 

_______________

______________ 

Apito de festa 

_______________ 

Jogos 

_______________ 

Presentes 

_______________

_ 

Velas 

_______________ Chapéu 

_______________ 

Convidados 

_______________ 



ANEXO 10 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

chapéu apito de festa 

bolo velas 

papel colorido jogos 

presentes convidados 

balões serpentinas 


