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palavras-chave Aprendizagem de língua estrangeira, aprendizagem de vocabulário, canção  

 

resumo           O presente relatório de estágio encontra-se relacionado com o uso da canção para a 

 aprendizagem de vocabulário em língua estrangeira. Tem como objetivos verificar se 

 este recurso influencia a aprendizagem de novas palavras e compreender algumas 

 das suas potencialidades, assim como algumas das suas limitações.  

De modo a dar resposta aos objetivos definidos, foi desenvolvido um projeto de 

intervenção didática numa turma do 4.º ano do 1.º CEB, no contexto da disciplina de 

inglês. Esse projeto foi dividido em cinco sessões que tiveram por base a audição de 

várias canções que, por sua vez, continham o vocabulário que se pretendia explorar. 

Adotando a metodologia de estudo quasi-experimental, foram aleatoriamente 

selecionados oito alunos desta turma para realizar um pré-teste, anterior às sessões, 

e um pós-teste, posterior às sessões. Além disso, foi utilizado um grupo de controlo de 

uma turma distinta, que também realizou estes dois testes, para comparar até que 

ponto a canção tem um efeito significativo na aprendizagem de vocabulário. 

Através do grupo de controlo, da análise e interpretação do pré e pós-teste, de fichas 

de trabalho e de um inquérito por questionário, concluiu-se que a canção influencia a 

aprendizagem de vocabulário e que poderá ser bastante útil para o aperfeiçoamento 

da pronúncia. Também foi possível chegar à conclusão de que o acompanhamento dos 

respetivos vídeos e/ou imagens, aquando da audição de canções, é um aspeto 

fundamental para a motivação e a aprendizagem dos alunos, podendo tornar este 

recurso mais eficaz. Além disso, concluiu-se que a maioria dos erros cometidos pelos 

alunos tem uma dimensão do cross-linguistic influence e que é essencial exercitar o 

vocabulário para que este seja mais facilmente memorizado. Parece ainda ter ficado 

claro que os alunos gostam da presença da canção em contexto de sala de aula, mas 

que existem outros recursos que preferem.   

  



 
 

 

 

keywords Foreign language learning, vocabulary learning, song 

 

abstract The present report is related to the use of songs for learning foreign language 

vocabulary. Its purposes are to verify if this resource influences the learning of new 

words and to understand some of its potentialities, as well as some of its limitations. 

 

In order to meet the set purposes, a didactical intervention project was developed in a 

4th grade English class of primary education. This project was divided into five sessions 

that were based on the hearing of several songs which contained the vocabulary that 

was intended to explore. Following a quasi-experimental methodology, eight students 

from this class were randomly selected to perform a pre-test, prior to the sessions, and 

a post-test, after the sessions. In addition, a control group from a different class was 

used, which also performed these two tests, to compare to which extent songs have a 

significant effect in vocabulary learning. 

Through the control group, the analysis and interpretation of the pre and post-test, the 

worksheets and a questionnaire survey, it was concluded that songs influence 

vocabulary learning and may be a very useful resource for improving pronunciation. It 

was also possible to conclude that the support of the respective videos and/or imagens, 

while listening to songs, is a fundamental aspect for students’ motivation and learning, 

making this resource possibly more effective. In addition, it was concluded that most of 

the mistakes made by students have a cross-linguistic influence dimension and that it 

is essential to exercise vocabulary so that it is more easily memorized. It also seems to 

have become clear that students like the presence of songs in a classroom context, but 

that there are other resources that they prefer.
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Introdução 
 

 O presente Relatório de Estágio, conducente à conclusão do Mestrado em Ensino 

de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB), focaliza-se na implementação de um estudo 

desenvolvido a partir da implementação de um projeto de intervenção didática com 

uma turma de 1º CEB.  

 De acordo com a organização deste mestrado, os formandos são colocados em 

díade com o objetivo de realizar um estágio orientado por um professor cooperante e 

supervisionado pelo professor orientador da universidade na mesma escola. Durante o 

estágio é pedido que cada mestrando implemente o seu projeto na turma que lhe foi 

atribuída e, posteriormente, desenvolva um relatório como resultado do percurso 

realizado, quer ao nível pedagógico-didático, quer em termos investigativos. 

 Assim, este relatório é, de certa forma, uma reflexão de todo o trabalho 

desenvolvido durante a prática pedagógica supervisionada, tendo por base os conceitos 

de aprendizagem de vocabulário e canção.  A verdade é que a aprendizagem de 

vocabulário desempenha um papel fundamental na aprendizagem de qualquer língua, 

seja ela a língua materna ou uma língua estrangeira, tornando-se, assim, relevante para 

o dia-a-dia de um indivíduo. Porém, se, por um lado, se depara com vocabulário exposto 

em todo o lado, por outro, contacta-se com canções em contextos variados. Assim 

sendo, será que se pode usar a canção para influenciar a aprendizagem de vocabulário, 

já que são ambos tão importantes na vida de um indivíduo?  

 Nesta perspetiva, decidiu-se realizar um estudo quasi-experimental de forma a 

verificar se o uso da canção influencia a aprendizagem de vocabulário em língua 

estrangeira, nomeadamente, em aulas de inglês do 1º CEB. Para tal, foi desenvolvido um 

conjunto de sessões no contexto de uma turma do 4º ano, procurando usar a canção 

como recurso para a aprendizagem de vocabulário.  

 Dada por terminada a apresentação da temática, cumpre agora referir a 

organização estrutural do presente relatório. Este trabalho encontra-se dividido em três 

capítulos fundamentais: O Capítulo 1 corresponde ao enquadramento teórico, onde se 

procura desenvolver uma reflexão em torno dos conceitos chave deste estudo. 

Primeiramente, será mencionada, embora de forma sucinta, a importância da 

aprendizagem de vocabulário, a evolução do papel do vocabulário em sala de aula e as 
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dictomias entre vocabulário e léxico. Posteriormente, serão abordadas algumas 

questões relacionadas com a aprendizagem de vocabulário, como: o que significa 

conhecer uma palavra? e como é que se sucede a aprendizagem de vocabulário na língua 

materna e numa língua estrangeira? Além disso, serão realizadas algumas aclarações 

terminológicas, tais como: as dictomias entre aprendizagem e aquisição, léxico mental 

e memória humana, abordando a memória de curto e longo prazo e apresentando 

alguns dos seus modelos. Por fim, serão clarificados os conceitos de música e canção e 

abordado o uso da canção no ensino de uma língua estrangeira, assim como na 

aprendizagem de vocabulário, apresentando algumas das suas vantagens. 

O Capítulo 2 engloba a metodologia de investigação e o contexto de intervenção. 

Nesta ótica, será apresentada a questão de investigação e os objetivos investigativos, as 

orientações metadológicas e a caracterização do contexto de intervenção, assim como 

as dos grupos de participantes. 

O Capítulo 3 recairá sobre o projeto de intervenção e a análise de dados. Neste 

âmbito, será apresentada uma descrição pormenorizada do projeto de intervenção, do 

enquadramento curricular e das respetivas sessões. Além disso, serão definidos os 

instrumentos e métodos de recolha de dados e analisados os resultados obtidos. 

Por fim, serão ainda apresentadas as conclusões retiradas a partir da 

implementação do projeto, analisando a relevância do uso da canção como meio para a 

aprendizagem de vocabulário e refletindo acerca de todo este percurso. Além disso, será 

explicitado de que forma a implementação do projeto e a experimentação didática 

contribuíram para o crescimento profissional, assim como pessoal, sendo este um dos 

objetivos primordiais deste relatório.  
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Capítulo 1 – Da aprendizagem de vocabulário à influência do uso da 
canção 
 

Este primeiro capítulo debruçar-se-á sobre o que é a aprendizagem de 

vocabulário e como é que decorre, abordando alguns conceitos essenciais, bem como a 

influência do uso da canção, de acordo com as perspetivas de vários autores relevantes 

para a realização deste estudo. 

 

1.1. A aprendizagem de vocabulário: vocabulário vs. léxico 

 
As palavras são instrumentos extremamente 

poderosos: permitem-nos aceder às nossas bases 

de dados de conhecimentos, exprimir ideias e 

conceitos, aprender novos conceitos (Duarte, 

2011, p. 9). 

 A citação de Inês Duarte, em epígrafe, revela a importância das palavras na vida 

quotidiana, pois sem elas não se conseguiria adquirir novos conhecimentos nem 

comunicar. Neste sentido, pode-se afirmar que a aprendizagem de vocabulário é 

importante para o dia-a-dia de um indivíduo e, por conseguinte, para o seu 

desenvolvimento linguístico-comunicativo. 

Nesta fase inicial do relatório, considera-se importante clarificar alguns conceitos 

relacionados com a aprendizagem de vocabulário. Antes de mais, há que definir 

vocabulário e léxico, pois ao contrário do que muitos possam pensar, estes dois 

conceitos não são sinónimos, são distintos e não podem ser confundidos. Na verdade, o 

vocabulário faz parte do léxico (Oliveira, 2011). Com efeito, pode-se afirmar que o 

vocabulário pode ser entendido como uma “parte” e o léxico como um “todo”, sendo 

que, de acordo com Margarita Correia e Lúcia Lemos (2005), o léxico é um: 

 

conjunto virtual de todas as palavras de uma língua, isto é, o conjunto de todas 

as palavras da língua, as neológicas e as que caíram em desuso, as atestadas e 

aquelas que são possíveis tendo em conta os processos de construção de 

palavras disponíveis na língua. (p. 9) 
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O vocabulário, por sua vez, é um “conjunto factual de todos os vocábulos 

atestados num determinado registo linguístico, isto é, o conjunto fechado de todas as 

palavras que ocorreram de facto nesse discurso” (Correia e Lemos, 2005, p. 9). 

No entanto, Vilela (1995) defende que não se trata de uma distinção entre 

“parte” e “todo”, uma vez que o léxico é o “conjunto das palavras essenciais, das 

palavras e ideias de uma língua; já o vocabulário é o conjunto dos vocábulos realmente 

existentes num dado lugar e num determinado tempo, ambos absorvidos por uma 

comunidade linguística” (p. 13). Assim, o léxico corresponde ao geral, ao fundamental e 

ao social, enquanto que o vocabulário corresponde ao particular, ao acessório e ao 

individual. Por outras palavras, o vocabulário de um sujeito depende das escolhas que 

ele faz do léxico que possui, posto que todos os falantes se encontram expostos a um 

conjunto de unidades lexicais que será construído consoante a evolução da própria 

língua e das realizações linguísticas (Oliveira, 2011). 

As definições apresentadas por Hatch e Brown (1995) esclarecem melhor esta 

distinção entre léxico e vocabulário: 

 

the term lexicon refers to the overall system of word forms and, when we include 

morphology, the study of word formation in languages. The term is also used to 

refer to the way forms might by systematically represented in the brain, that is, 

the mental lexicon. (p. 1) 

Por outro lado, “the term vocabulary refers to a list or set of words for a particular 

language or a list or set of words that individual speakers of a language might use” 

(Hatch & Brown, 1995, p.1). 

 Assim, conclui-se que, em aulas de inglês no 1º CEB, geralmente, os alunos 

aprendem vocabulário, uma vez que é fornecida uma “lista” de palavras para eles 

aprenderem e usarem, não sendo estudadas, de forma pormenorizada, as formações 

das mesmas. 

Efetuadas estas aclarações terminológicas, cumpre referir que, tal como Inês 

Duarte (2011) menciona, “as palavras são instrumentos extremamente poderosos” (p. 

9), ou seja, o conhecimento de vocabulário é fundamental, tanto na língua materna (L1) 
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como numa língua estrangeira (LE). No entanto, o ensino e a aprendizagem de 

vocabulário nem sempre foram valorizados em sala de aula, tendo-se por vezes dado 

destaque à gramática e à fonologia, deixando que a aprendizagem de vocabulário se 

desse de uma forma desordenada e incidental (Zilles, 2001). Porém, nos últimos anos, o 

interesse pelo ensino e aprendizagem de vocabulário tem vindo a aumentar, sendo que, 

atualmente, o vocabulário desempenha um papel fundamental na aprendizagem da L1 

e de LE (Laufer, 1997). Mccarthy resume o papel da aprendizagem de vocabulário nos 

dias de hoje, afirmando que:   

 

No matter how well the student learns grammar, no matter how successfully the 

sounds of L2 are mastered, without words to express a wider range of meanings, 

communication in an L2 just cannot happen in any meaningful way. (as cited in 

Laufer, 1997) 

Com o reconhecimento da importância da aprendizagem de vocabulário no 

desenvolvimento linguístico-comunicativo, vários autores procuraram debruçar-se 

sobre os processos e os mecanismos relacionadas com a mesma. Entre as questões 

focalizadas nesses estudos estão, por exemplo, o que significa conhecer um vocábulo, 

questão essa que será abordada de seguida.  

 

1.1.1. Conhecer uma palavra: o que significa? 
 

Na maioria dos estudos que envolvem a linguística, o termo palavra é descrito 

como um conjunto de propriedades ou características (Laufer, 1997) e, de acordo com 

Nation (2001), a aprendizagem de vocabulário não é um processo instantâneo, mas um 

processo cumulativo. Dito de outra forma, através de encontros com as palavras e da 

sua recuperação, o indivíduo vai aprendendo as mesmas. É importante que o 

vocabulário seja recuperado várias vezes para que seja mais facilmente recordado, 

sendo que a tal recuperação poderá ser feita através da audição, leitura, escrita ou da 

produção oral dos vocábulos em questão. Além disso, este mesmo autor (1990) defende 

que existem duas respostas para a questão: o que significa conhecer um vocábulo? 

Segundo Nation, existe uma resposta para os aspetos recetivos do conhecimento lexical 
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e outra para os aspetos produtivos, sendo que o conhecimento recetivo é entendido 

como o conhecimento necessário para compreender o que se lê ou o que se ouve e o 

conhecimento produtivo é definido por aquilo que um indivíduo precisa de saber acerca 

de uma palavra para a poder usar na sua forma escrita ou oral (Lourenço, 2006).  

Assim, conhecer um vocábulo do ponto de vista do conhecimento recetivo, 

segundo Nation, significa (in Zilles, 2001): 1) identificá-lo na sua forma escrita e oral; 2) 

conhecer a sua forma gramatical e a que categoria pertence; 3) identificar as suas 

possíveis colocações com outras palavras; 4) identificar se o vocábulo é comum ou raro 

e quais os contextos pragmáticos em que pode ser encontrado; 5) saber o seu significado 

e conseguir associá-lo ao seu campo semântico.  

Já o conhecimento produtivo de um vocábulo, para Nation, inclui todos os itens 

referidos acima, bem como o uso do mesmo, ou seja, como utilizá-lo em situações reais, 

tanto na escrita como na fala (in Zilles, 2001). 

Batia Laufer (1991), de um modo geral, parece concordar com Nation. Esta autora 

defende que conhecer um vocábulo significa: 1) conhecer a forma da palavra, tanto a 

nível oral como a nível escrito; 2) conhecer a estrutura; 3) conhecer o comportamento 

sintático associado; 4) conhecer o seu significado; 5) conhecer as suas ligações lexicais.  

Em relação ao primeiro aspeto, esta autora diz que conhecer a forma da palavra a 

nível oral significa que o indivíduo é capaz de a reconhecer quando é ouvida e é capaz 

de a pronunciar corretamente. É de salientar que isto não significa que a palavra terá de 

ser pronunciada tal como um falante nativo, mas sim que a palavra seja compreendida 

por um falante nativo. Por outro lado, conhecer a forma da palavra a nível escrito 

significa que o indivíduo é capaz de a reconhecer quando se encontra escrita ou 

impressa e é capaz de a escrever sem erros ortográficos.  

No que se refere ao segundo aspeto, Laufer refere que ter consciência da 

estrutura da palavra implica que se reconheçam e se percebam os morfemas livres e 

presos, como por exemplo, saber que a palavra unavoidable é composta por 

un+avoid+able, ser capaz de identificar alguns dos seus derivados, tais como avoidable 

e avoidance e saber que estas três palavras provêm da palavra avoid.  

Quanto ao terceiro aspeto, Laufer menciona que conhecer uma palavra significa 

conhecer o comportamento sintático associado à palavra na frase em que ela se 

encontra. Por exemplo, o aprendente deve ter consciência de que a palavra police 
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apenas combina com verbos no plural, que interested requer a preposição in, etc.  

No que diz respeito ao quarto aspeto, de acordo com a autora, saber o significado 

de uma palavra significa conhecer o seu significado referencial, o seu significado afetivo 

e o seu significado pragmático.  

Por fim, Laufer menciona que para conhecer uma palavra é necessário conhecer 

as suas ligações lexicais. Isto é, saber como as palavras, geralmente, são utilizadas com 

outras palavras e conhecer as suas relações com outras, ou seja, conhecer os seus 

sinónimos, antónimos e hipónimos. Além disso, também é importante conhecer as suas 

colocações comuns. Por outras palavras, as combinações frequentes de palavras, como 

por exemplo, a high probability ou but a good chance. 

Rosa Jiménez Catalán (2002) acrescenta que o conhecimento de uma palavra 

pode ser: parcial, tal como acontece com um falante nativo, o conhecimento pode estar 

ativo a nível recetivo, mas não a nível produtivo; variável, uma vez que existem 

momentos em que o conhecimento pode estar inacessível e, além disso, aprendem-se 

palavras ao longo de toda a vida; distinta de sujeito para sujeito em função da idade, 

do sexo, do desenvolvimento cognitivo e da experiência que o indivíduo tem do mundo; 

e, por último, o conhecimento de uma palavra é dinâmico, posto que existe uma 

reconstrução contínua do conhecimento. Neste sentido, Jiménez Catalán afirma que 

cada vez que se aprende um novo significado de uma palavra, o conhecimento não surge 

do nada. Na verdade, apoia-se no conhecimento prévio, sendo que se aprendem novas 

palavras ou significados de palavras já conhecidas e, ao mesmo tempo, o conhecimento 

de outras palavras também é reconstruído. 

Dito isto, verifica-se que conhecer um vocábulo não é um processo instantâneo, 

mas sim um processo de carácter cumulativo que envolve vários graus de conhecimento 

e que varia de indivíduo para indivíduo. No entanto, o que significa aprender 

vocabulário? Será que aprender e adquirir vocabulário significam o mesmo? Estas 

questões serão exploradas no subcapítulo seguinte. 
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1.1.2. Em torno dos conceitos de aprendizagem e de aquisição de 
vocabulário 

 

A aprendizagem e a aquisição de vocabulário não significam o mesmo (Krashen, 

1984). Enquanto que Stephen Krashen é consistente no uso destes dois termos, os 

mesmos são utilizados de uma forma mais genérica por outros autores para descrever 

“como se aprende uma língua” (Zilles, 2001). No entanto, é de salientar que este 

relatório se debruça sobre a aprendizagem de vocabulário e não sobre a aquisição do 

mesmo, como se verá de seguida.  

Segundo Krashen (1984), a distinção entre aprendizagem e aquisição confirma 

que há duas formas distintas de desenvolver competências numa língua estrangeira. A 

primeira é através da aquisição, sendo este um processo semelhante à forma como as 

crianças desenvolvem competências na sua língua materna. Na verdade, a aquisição de 

uma língua é um processo subconsciente no qual os indivíduos não têm consciência de 

que a estão a adquirir, sendo que apenas sabem que estão a usar essa língua para 

comunicar. Além disso, não têm consciência das regras do idioma que adquiriram, por 

exemplo, ao dizerem uma frase gramaticalmente incorreta, sabem que algo não está 

bem, mas não conseguem explicar a regra que foi violada. Por outras palavras, a 

aquisição de uma língua é algo implícito, informal e que acontece naturalmente 

(Krashen, 1984). 

A segunda forma de desenvolver competências numa língua estrangeira é 

através da aprendizagem. Durante a aprendizagem de uma língua estrangeira, os 

indivíduos têm conhecimento de que a estão a aprender e sabem as regras, conseguindo 

explicar quais foram violadas numa frase gramaticalmente incorreta, por exemplo. 

Assim, a aprendizagem de uma língua e, consequentemente, de vocabulário, é algo 

explícito e formal.  

Com efeito, e tal como foi mencionado acima, o presente relatório desbruça-se 

sobre a aprendizagem de vocabulário e não sobre a aquisição do mesmo, uma vez que 

a sua aprendizagem decorreu em contexto de sala de aula e, portanto, os alunos tinham 

consciência de que estavam a aprender vocabulário numa língua estrangeira. 

Alguns autores afirmam ainda que somente as crianças conseguem adquirir 

vocabulário, sendo que os adultos apenas conseguem aprender. No entanto, esta teoria 
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de aquisição-aprendizagem de Krashen (1984) defende que os adultos também são 

capazes de adquirir vocabulário, pois também têm acesso ao aparelho natural de 

aquisição de língua, tal como as crianças. Contudo, como se verá no subcapítulo 

seguinte, a aprendizagem de vocábulos em L1 e em LE poderá ser diferente. 

 

1.1.3. A aprendizagem de vocabulário em L1 e em LE 
 

Na verdade, as crianças não aprendem vocabulário na sua língua materna, antes 

o adquirem, pois como se viu no subcapítulo anterior, o termo aquisição de vocabulário 

é utilizado quando se trata de um processo espontâneo e subconsciente, sendo que as 

crianças, de facto, não têm consciência de que estão a aprender a sua língua materna. 

Este é um processo extremamente rápido, uma vez que as crianças conseguem adquirir 

em pouco tempo a sua L1. Além disso, segundo alguns linguistas, como por exemplo 

Chomsky, “a interação entre factores ambientais e biológicos explica o uso que a criança 

faz da linguagem, tanto na compreensão como na sua produção” (as cited in Quadros & 

Finger, 2007). Por outras palavras, a criança já nasce com uma gramática internalizada 

e, a partir do contacto com a linguagem humana e o ambiente, vai aperfeiçoando a sua 

fala até chegar ao seu alvo, ou seja, até conseguir pronunciar as palavras tal como os 

adultos as produzem. É como se a criança já nascesse com um dispositivo, ao qual 

Chomsky chamou de Dispositivo de Aquisição da Linguagem (DAL), que lhe permite 

adquirir parte da gramática da sua língua materna sem ensino explícito. No entanto, 

como já foi referido anteriormente, este não se desenvolverá se a criança não estiver 

exposta a um ambiente favorável ao seu desenvolvimento.  

Se, por um lado, a aquisição de linguagem e, por conseguinte, de vocabulário, se 

deve a fatores biológicos e ambientais e é inata, sendo que a criança já nasce com uma 

gramática internalizada, por outro, essa gramática só é acionada através do contacto 

com a fala dos adultos. Mais precisamente, através do input ao qual a criança está 

disposta. Assim sendo, Chomsky define input como a informação que a criança adquire 

através da experiência que, mais tarde, irá permitir o output, ou seja, a saída da língua 

(a aquisição da linguagem) (in Foppa, 2011). 

É de mencionar que nem todos defendem a teoria de Chomsky, posto que há 

quem argumente que a aquisição de linguagem não é inteiramente inata. Contudo, um 
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aspeto que parece ser unânime entre os linguistas é que o desenvolvimento linguístico-

comunicativo em L1 é um processo universal e sequencial, sendo que crianças de todo 

o mundo passam pelas mesmas fases até adquirirem uma competência linguística adulta 

ou até atingirem a palavra-alvo (a palavra produzida tal como os adultos a produzem) 

(Costa & Santos, 2003). 

Assim, a aquisição de vocabulário em L1 decorre por fases, sendo que, antes de 

mais, a criança terá de dominar os sons da sua língua, primeiramente a nível recetivo e 

depois a nível produtivo, terá de ser capaz de associá-los a um referente e, de seguida, 

terá de armazenar as palavras adquiridas num léxico mental (Lourenço, 2006). No 

entanto, é de salientar que os pré-requisitos deste processo remontam ao período pré-

natal, posto que, até antes do seu nascimento, as crianças já são capazes de discriminar 

sons, pois alguns estudos referem que os registos cardíacos dos fetos se alteram sempre 

que é apresentado um estímulo novo e, logo após a sua nascença, as crianças já 

demonstram preferência pelos sons da sua L1. 

A primeira fase de aquisição de linguagem é denominada por período pré-verbal. 

Este primeiro período divide-se em duas fases. Primeiramente, tem-se a fase vocal, que 

decorre dos zero até cerca dos nove meses, em que a criança aperfeiçoa o seu sistema 

fonológico, discriminando sons que não existem na sua L1, contrastes de vozeamento 

([pa] vs. [ba]) e modos de articulação ([ra] vs. [ba]). Por volta dos dois/quatro meses, 

começam as primeiras vocalizações, a fase do palreio, sendo esta a fase em que 

começam a produzir uma cadeia de sons vocálicos ([o]) e sons consonânticos ([k] e [g]). 

Por fim, por volta dos quatro até cerca dos oito/nove meses, segue-se a fase da lalação 

que é a combinação de uma consoante e uma vogal (CV/CV/CV) repetida em cadeia, 

como por exemplo [mamama] ou [papapa]. Ainda dentro do período pré-verbal, tem-se 

a fase verbal, que se dá por volta dos oito/nove meses de idade, sendo que, nesta fase, 

as produções das crianças aproximam-se cada vez mais das palavras-alvo.  

A segunda fase de aquisição de linguagem é o período verbal, que se encontra 

compreendido entre o primeiro ano e os cinco anos de vida. Durante os primeiros 

dezoito meses de idade surgem as primeiras palavras e o repertório linguístico cresce 

de dez para cinquenta palavras. Além disso, é também nesta idade que ocorre a fase 

holofrásica, ou seja, as crianças começam a utilizar uma palavra para veicular uma 

mensagem complexa.  
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As palavras produzidas durante a fase holofrásica são as que fazem parte do 

ambiente das crianças e, por isso, como Steven Pinker (1995) refere, as primeiras 

palavras das crianças são semelhantes em todo o mundo, sendo que metade delas são 

para designar objetos, como por exemplo, alimentos, vestuário, animais, etc. Este autor 

refere ainda que, por volta dos dezoito meses, ocorre uma explosão de vocabulário, 

adquirindo uma palavra a cada duas horas, uma vez que o leque de sons disponíveis 

aumenta, dando origem a frases simples com duas palavras (two-word strings), tais 

como I sit ou no bed, revelando, assim, uma sintaxe primitiva. A partir dos dois anos 

segue-se o discurso telegráfico, em que as crianças justapõem três palavras sucessivas, 

apresentando já ordem canónica, como por exemplo I got horn ou where wrench go? 

(Pinker, 1995). O fim deste período telegráfico é marcado pelo aparecimento da flexão 

nominal, da flexão verbal e de palavras com função gramatical.  

Neste sentido, é possível concluir que o processo de aquisição de vocabulário é 

algo complexo, até mesmo na L1. Começa-se desde cedo a adquirir vocabulário e 

continua-se a adicionar vocabulário ao repertório linguístico ao longo de toda a vida. 

Relativamente à aprendizagem de vocabulário numa LE, os pré-requisitos deste 

processo não remontam ao período pré-natal nem a um período pré-verbal. Contudo, a 

aprendizagem de vocabulário em LE também decorre por fases, tal como a aquisição de 

vocabulário em L1. É de realçar que, neste caso, é a aprendizagem de vocabulário e não 

a aquisição de vocabulário porque, geralmente, as crianças aprendem a LE em sala de 

aula, tendo consciência de que a estão a aprender.  

Dito isto e de acordo com Paul Nation e Pastor Cesteros, existem três etapas que 

são essenciais durante o processo de aprendizagem de vocabulário em sala de aula. 

Essas são: reparar na palavra (noticing), recuperar a palavra (retrieval) e utilizá-la 

criativamente (creative/generative use) (in Nation, 2001).  

Para que a primeira etapa (noticing) se concretize, os professores devem recorrer 

a estratégias que estimulem os alunos e que lhes deem vontade de prestarem atenção 

ao novo vocabulário que lhes está a ser ensinado, sendo que é o professor quem decide 

o que pretende destacar e determina aquilo a que se dá atenção. Para tal, o professor 

pode utilizar várias técnicas, como por exemplo, escrever as palavras que quer ensinar 

no quadro ou sublinhá-las em textos que apresenta, pois como Nation afirma, é 

importante que haja descontextualização, ou seja, que a palavra seja apresentada em 
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determinado contexto, destacando-a “enquanto parte da língua e não enquanto parte 

da mensagem em que se insere” (Coelho, 2013, p. 20). De acordo com este autor, o 

professor deve ainda convidar os alunos a negociar o significado da palavra em questão, 

uma vez que há vários estudos que comprovam que a negociação (negotiation) ajuda na 

memorização a longo prazo (Nation, 2001). Além disso, o docente poderá também 

explicar determinada palavra, dando a sua definição, sinónimo ou tradução na L1. 

Relativamente à segunda etapa (retrieval), é necessário que o vocabulário que 

se pretende ensinar seja recuperado várias vezes para que seja mais facilmente 

recordado. A recuperação poderá ser feita através de atividades de audição, leitura, 

escrita ou de produção oral e os professores devem variar as atividades para garantir 

que o vocabulário apreendido seja recuperado por todos os alunos. No entanto, Nation 

(2001) afirma que a recuperação só será benéfica se o aluno se recordar do contacto 

prévio com a palavra.  

Quanto à terceira etapa (creative/generative use), o uso criativo ocorre quando 

o vocabulário que foi ensinado é encontrado “em atividades de audição ou leitura (uso 

recetivo) ou usadas em atividades de produção escrita ou oral (uso produtivo) de formas 

diferentes daquelas em que se encontraram previamente” (Coelho, 2013, p. 21).  

Segundo Nation, a aprendizagem de vocabulário deve ainda ser promovida nas 

suas quatro vertentes, ou seja, no input centrado no significado, no output centrado no 

significado, na aprendizagem centrada na língua e no desenvolvimento da fluência (in 

Coelho, 2013). No input centrado no significado, os discentes aprendem e reveem 

vocábulos através da audição e da leitura. No output centrado no significado, os alunos 

desenvolvem o seu conhecimento lexical através da expressão oral e escrita. Na 

aprendizagem centrada na língua, os alunos aprendem novos vocábulos, mas continuam 

a estudar as palavras já conhecidas. Por último, no desenvolvimento da fluência, os 

discentes devem treinar as quatro competências de modo a tornarem-se mais rápidos 

em cada uma. Para tal, e de acordo com Coelho (2013), 

 

Nation afirma que o professor deve: determinar que conteúdo lexical ensinar e 

por que ordem; dar atenção proporcional ao esforço que é necessário para 

aprender dada unidade lexical; fornecer oportunidades para a aprendizagem dos 
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vários aspetos que envolvem o seu conhecimento; e apresentar vocabulário em 

uso normal, em vez de em grupos lexicais, por exemplo. (p. 22) 

Assim, é importante que o docente saiba a diferença entre palavras de alta e de 

baixa frequência (Coelho, 2013). Segundo Paul Nation (2008), as de alta frequência (high 

frequency words) são as que aparecem frequentemente em todos os contextos e 

registos, são comuns a todos os falantes e são suficientes para definir as restantes 

palavras que compõem o léxico. Assim, Carter (1998) diz que essas palavras que surgem 

com maior frequência são as que constituem o core vocabulary, ou seja, constituem o 

vocabulário que é essencial à língua. Por outro lado, as de baixa frequência (low 

frequency words) são as que que não aparecem com tanta regularidade. Nation 

menciona que as de alta frequência promovem a aprendizagem direta de vocabulário, 

sendo que o docente deve respeitar as quatro vertentes mencionadas acima. Já as de 

baixa frequência, para Nation, não merecem tempo de aula, mas já que têm de ser 

ensinadas, o professor poderá promover a aprendizagem indireta e a aprendizagem 

autónoma (in Coelho, 2013). 

Esta é a proposta de Paul Nation para a aprendizagem de vocabulário em LE, 

porém, existem outras. Hatch e Brown (1995), por exemplo, propõem cinco etapas 

fundamentais para este processo: 1) deparar-se com uma nova palavra; 2) desenvolver 

uma imagem nítida, a nível auditivo e/ou visual, da forma dessa palavra; 3) aprender o 

significado da palavra; 4) estabelecer ligações fortes entre a forma e o significado da 

palavra na memória; 5) utilizar a palavra. Contudo, é de salientar que nem todas as 

palavras com as quais os alunos se deparam chegam à etapa cinco, sendo que muitas se 

perdem ao longo destas cinco etapas. Por outras palavras, de entre todas as palavras 

com as quais os discentes se deparam, apenas algumas chegam a ser usadas, acabando 

por não serem armazenadas na sua memória.  

Relativamente à primeira etapa (deparar-se com uma nova palavra), embora 

exista uma aprendizagem intencional de vocabulário em sala de aula, a verdade é que 

os alunos também podem aprender vocábulos de uma forma acidental. Com efeito, é 

bastante frequente os discentes depararem-se com novas palavras em língua 

estrangeira fora da sala de aula, em filmes, canções, jogos, etc. A verdade é que a 

aprendizagem acidental de vocabulário poderá depender substancialmente do interesse 
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e motivação do aprendente. Por exemplo, um aluno que esteja interessado na indústria 

automobilística estará mais predisposto a deparar-se com palavras desta área 

semântica. Além disso, a aprendizagem de uma palavra também poderá depender da 

necessidade que o discente tem em aprendê-la, sendo que essa necessidade influencia 

a velocidade com que é aprendida. No entanto, e de acordo com Hatch e Brown (1995), 

é importante que o aprendente tenha vários encontros com a palavra e que esta seja 

apresentada em diferentes contextos, pois estes dois aspetos influenciam 

significativamente a sua aprendizagem. Ainda assim, os encontros, tanto intencionais 

como acidentais, dos alunos com vocabulário novo não são suficientes para que se 

considere que o aluno tenha aprendido uma palavra nova. A segunda etapa essencial 

passa pelo desenvolvimento de uma imagem nítida, a nível auditivo e/ou visual, da 

forma da palavra. 

A nível auditivo, Hatch e Brown (1995) defendem que conhecer o som inicial, o 

som final e o número de sílabas de uma determinada palavra são aspetos que facilitam 

a memorização da mesma. Além disso, parece ser mais fácil memorizar a forma de 

palavras cujos sons são conhecidos ou parecidos com os sons da L1 do aluno do que 

vocábulos que são compostos por sons completamente desconhecidos. Assim sendo, 

Gathercole e Baddeley explicam que a memória fonológica de curto prazo é 

fundamental, pois o aluno cria uma representação temporária estável das sequências 

de sons que compõem a palavra (in Lourenço, 2008). Desta forma, quanto melhor for a 

forma fonológica criada para a palavra, mais rápida será a sua aprendizagem a longo 

prazo. Por outro lado, se a forma fonológica for pouco estável e/ou inadequada, a 

aprendizagem do vocábulo em questão poderá ser um processo mais difícil e lento.  

A nível visual, a escrita e a leitura são fundamentais para os alunos aprenderem 

a forma de um novo vocábulo, dado que permite que os alunos conheçam, por exemplo, 

as correspondências grafema/fonema. Posteriormente, este conhecimento será 

armazenado na memória de longo prazo (MLP) (Lourenço, 2006).  

Neste sentido, é importante que os alunos tenham uma imagem nítida da forma 

de uma palavra, uma vez que é frequente os aprendentes confundirem a forma de uma 

palavra em LE com as formas de outras palavras, sejam elas palavras que se encontram 

nessa mesma língua, na L1 do aluno ou até em outras línguas estrangeiras que o aluno 

já estudou (Hatch & Brown, 1995).  
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A terceira etapa essencial é aquela que é mais frequentemente associada à ideia 

de aprendizagem de vocabulário. No entanto, a especificidade do significado que os 

aprendentes procuram poderá variar de acordo com as tarefas, as situações e o nível do 

aprendente. Por outras palavras, enquanto que os iniciantes parecem satisfeitos com 

significados mais gerais, simples e claros das palavras; os mais avançados, normalmente, 

precisam de significados mais específicos, longos e elaborados, de maneira a poder 

distinguir uma determinada palavra dos seus sinónimos.  

Aprender o significado de uma palavra na LE implica a associação da forma dessa 

palavra a um referente, sendo que as crianças já possuem um significante na sua L1 dos 

vocábulos pertencentes ao core vocabulary. Por este motivo e tal como se viu 

anteriormente, Nation afirma que a tradução e o uso de definições e sinónimos são 

estratégias eficazes aquando da aprendizagem de vocabulário. Nesta perspetiva, Hatch 

e Brown (1995) mencionam que os recursos mais utilizados para esse efeito são os 

dicionários, os tesauros, os glossários ou simplesmente a explicação de um professor ou 

de um amigo bilingue. Porém, estas duas autoras defendem que a maneira mais 

utilizada para aprender o significado de uma palavra é através do contexto. Por outras 

palavras, os alunos inferem o significado de acordo com a situação, o discurso e/ou o 

contexto em que a nova palavra é apresentada, ou através da estrutura das próprias 

palavras. Embora o tipo de definição que os alunos procuram e os recursos utilizados 

para esse efeito variem de indivíduo para indivíduo, todos os aprendentes deverão 

aprender o significado das palavras de uma maneira ou de outra, pois sem o 

conhecimento do significado de uma determinada palavra, não se pode considerar que 

o aluno a tenha realmente aprendido. 

A quarta etapa sugere o estabelecimento da ligação entre a forma e o significado 

da palavra na memória. De acordo com Hatch e Brown (1995), a maneira mais 

tradicional em sala de aula para reforçar esta ligação parece ser a memorização de listas 

que, por sua vez, contêm as novas palavras de um lado e os respetivos significados de 

outro. Este método, de uma forma global, apresenta-se como eficaz e, por este motivo, 

não deverá ser descartado. Porém, existem outras variações mais interessantes e 

motivantes, como por exemplo, a apresentação de flashcards, de exercícios de matching 

e de palavras-cruzadas. Além disso, pesquisas efetuadas nesta área, sugerem ainda o 

uso do método da palavra-chave (keyword method). Jenkins e Dixion (1983) descrevem 
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esta estratégia, composta por duas fases. Numa primeira fase, o aluno associa uma 

palavra desconhecida na LE (“pot”) com uma palavra acusticamente ou visualmente 

semelhante na L1 (“pato”). Numa segunda fase, é mostrada ao aluno uma imagem que 

inclua essas duas palavras, por exemplo, uma imagem de um pato dentro de um vaso, 

onde os alunos ouvem, veem e aprendem a frase: “The duck is in a pot”. Esta estratégia 

irá permitir que o aprendente memorize mais facilmente o significado e a forma 

fonológica correta de pot, devido à associação dessa palavra com a imagem que lhe foi 

mostrada e à associação à palavra pato na sua L1 (Hatch & Brown, 1995). Não obstante, 

este método é algo controverso, uma vez que nem sempre é fácil associar palavras em 

LE com palavras acusticamente ou visualmente semelhantes em L1. Por este motivo, o 

método da palavra-chave apenas resulta com certas palavras e, além disso, a dificuldade 

de associar palavras em LE com palavras em L1 poderá desmotivar os alunos. 

Após concluídas estas quatro etapas, o aluno já é capaz de usar a palavra 

aprendida, pois já tem uma memória estável da mesma a longo prazo. Para os que 

pretendem ter apenas um conhecimento recetivo da palavra, esta etapa é vista como 

desnecessária. Porém, se o pretendido é ajudar os alunos a avançarem o mais longe 

possível neste continuum de aprendizagem de vocabulário, o uso da palavra é essencial, 

pois traz benefícios que somente o conhecimento recetivo poderá não trazer. Por 

exemplo, o uso ajuda na memorização da mesma e do respetivo significado, fazendo 

com que o acesso ao léxico mental seja rápido e eficaz. Além do mais, Hatch e Brown 

(1995) afirmam que os alunos se sentem mais confiantes relativamente ao 

conhecimento da palavra se a usarem. Por outro lado, o uso da mesma parece ser 

essencial para os alunos testarem o seu conhecimento acerca das colocações da palavra 

e das suas restrições sintáticas e saberem quando e como a podem usar.   

Pelo exposto, parece claro que os aprendentes precisam de ultrapassar estas 

cinco etapas ordenadamente para que tenham um conhecimento na sua totalidade das 

palavras que pretendem aprender. Neste sentido, verifica-se que a aprendizagem de 

vocabulário numa LE e a aquisição de vocabulário na L1 são ambos processos 

cumulativos que implicam uma exposição à língua. Por outras palavras, o contacto 

reiterado com a língua é essencial para que as crianças possam adicionar vocábulos ao 

seu repertório linguístico e ao seu léxico mental. No entanto, o que se entende por léxico 

mental? Será que existe um compartimento mental para o léxico de cada língua ou será 
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que se encontra todo integrado? Estas questões serão abordadas no subcapítulo 

seguinte. 

 

1.1.4. Léxico mental: separação/integração em L1 e em LE 
 

No subcapítulo anterior viu-se que as palavras aprendidas são adicionadas ao 

nosso léxico mental. Este conceito tem-se revelado essencial para a aprendizagem de 

uma LE, na medida em que é a peça central do sistema de funcionamento e controlo de 

uma língua (Bernardo, 2010). Ainda assim, existe alguma controvérsia quanto à sua 

definição, ao seu estatuto, à sua caracterização e aos modelos propostos. 

Aparentemente, o léxico mental é uma parte da memória semântica que 

processa toda a informação que uma palavra fornece, seja ela a nível gráfico, fonológico, 

morfológico, sintático ou a nível semântico, durante a receção e produção linguística, 

articulando conceito e significado da palavra aos diferentes níveis. Por outras palavras, 

é uma parte da memória onde se armazena palavras para serem utilizadas de acordo 

com as necessidades do indivíduo (Baralo, 2001).  

Nos últimos anos têm-se levantado algumas questões complexas e 

multidisciplinares em torno da noção de léxico mental. Entre essas questões estão: se o 

léxico de cada língua tem o seu próprio compartimento mental ou se está todo integrado 

e se a organização do léxico mental em L1 é semelhante à do léxico mental em LE 

(Baralo, 2001).  

Pesquisas efetuadas nesta área indicam que, por um lado, existem defensores 

da separação entre o léxico mental em L1 e em LE, por outro, existem aqueles que são 

a favor da integração de ambos.  

David Singleton (1999) afirma que os investigadores desta área, que defendem a 

separação de ambos os léxicos mentais, mencionam que uma parte substancial do 

funcionamento do léxico mental em L1 é intramodular e que a competência adquirida 

numa LE, após a puberdade, é extramodular. Neste sentido, estas duas posições indicam 

que as operações lexicais em L1 e em LE ocorrem de forma isolada. Outro argumento a 

favor da separação de ambos os léxicos mentais é o facto de um indivíduo associar a 

estrutura morfológica de palavras desconhecidas com a composição fonológica de 

palavras conhecidas. Por exemplo, um aluno que se deparasse com a palavra livraria 
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pela primeira vez, provavelmente associaria a mesma com as estruturas de outras 

palavras como, mercearia, gelataria, churrascaria, etc., chegando à conclusão de que -

aria é o morfema final da palavra em questão. Assim, e como as línguas conhecidas pelo 

aprendente poderão ter sistemas fonológicos muito divergentes, estas táticas de 

associação dependem do léxico mental de cada língua separadamente. 

Quanto aos argumentos a favor da sua integração, estes parecem surgir dos 

estudos realizados acerca do bilinguismo, do cross-linguistic influence e das estratégias 

de comunicação (Singleton, 1999). É de destacar que por bilinguismo refere-se a um 

indivíduo que domina mais do que uma língua, incluindo sujeitos que adquiriram duas 

ou mais línguas em simultâneo durante a infância.  

Assim, Singleton (1999) cita as principais evidências recolhidas de estudos acerca 

do bilinguismo que defendem a integração do léxico mental em L1 e em LE: 1) o tempo 

de reação a uma palavra numa língua encontra-se relacionada com a frequência do 

cognato noutra língua; 2) as semelhanças morfológicas entre duas línguas conhecidas 

influencia o processo de transformação; 3) os bilingues acedem aos significados das 

palavras em ambas as línguas e não apenas ao significado específico da língua que está 

a ser usada aquando do processamento de homógrafos interlinguísticos (como por 

exemplo, a palavra coin em inglês e em francês); 4) os bilingues consultam os itens 

lexicais das suas duas línguas quando realizam testes de vocabulário numa das línguas. 

Contudo, é de salientar que nem todas as evidências recolhidas em pesquisas 

sobre o bilinguismo sustentam a ideia de que há uma integração entre os dois léxicos 

mentais, pois deixando de lado o caso do code-switching que será explicado mais abaixo, 

os bilingues utilizam uma língua de cada vez. Além disso, os estudos efetuados acerca 

da perda de linguagem causada por lesões cerebrais, em bilingues/multilingues, revelam 

que todas as línguas conhecidas pelo sujeito são apagadas e são recuperadas uma de 

cada vez (no entanto, isto não significa que a L1 é a primeira a ser recuperada). Por outro 

lado, o fenómeno do code-switching parece ser essencial para a questão da 

separação/integração do léxico mental. O facto de que os bilingues trocam de uma 

língua para outra, por vezes até acidentalmente, parece descartar a ideia de uma 

separação total dos léxicos mentais. Além disso, a possibilidade de uma língua 

influenciar a aprendizagem de outra (cross-linguistic influence) também reduz a 
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hipótese da existência de uma separação total. Os erros cometidos por falantes numa 

LE são uma prova do funcionamento do cross-linguistic influence.  

No que diz respeito às estratégias de comunicação, existem dois aspetos 

essenciais que focalizam a questão da separação/integração: 1) as estratégias de 

comunicação utilizadas pelos aprendentes de uma LE dependem regularmente do 

conhecimento de outras línguas, para além daquela que está a ser utilizada; 2) as 

semelhanças que surgem entre as estratégias de comunicação utilizadas na L1 e as 

estratégias de comunicação utilizadas na LE. 

A definição de estratégias de comunicação é algo controversa. Se por um lado há 

autores que defendem que as estratégias de comunicação “are problema-solving 

devices that learners resort to in order to solve what they experience as problems in 

speech production and reception” (Singleton, 1999, p. 186), por outro, há aqueles que 

argumentam que “communicative strategies used by second language learners are 

consistent with descriptions of language processing where no problem is perceived” 

(Bialystok, 1990, p. 146). Contudo, um aspeto que parece ser incontroverso prende-se 

com o facto de as estratégias de comunicação serem um fenómeno que, por sua vez, 

constituem “the means by which a system can perform beyond its formal limitations 

and communication can proceed from a limited linguistic system” (Bialystok, 1990, p. 

147).  

Um aspeto estratégico do uso de uma LE, e de acordo com o que foi mencionado 

acima, é o uso do conhecimento de outras línguas para comunicar. Isto é, por exemplo, 

o uso do code-switching, da anglicização (ou em termos mais gerais, foreignizing) e da 

tradução literal. Evidentemente, para que estas estratégias sejam aplicadas, é 

necessário existir uma interação entre os léxicos mentais das línguas envolvidas. 

Relativamente às semelhanças que surgem entre as estratégias de comunicação 

utilizadas na L1 e as estratégias de comunicação utilizadas na LE, estudos indicam que, 

e de acordo com o que foi referido anteriormente, as formas com que os indivíduos 

procuram e estruturam definições para as palavras são substancialmente as mesmas em 

ambas as línguas, pois em ambas, os indivíduos poderão recorrer ao uso de dicionários, 

glossários, explicações de um professor ou de um colega, etc.  Assim sendo, se existem 

semelhanças no uso de estratégias de comunicação entre a L1 e uma LE, este deverá, 

então, ser mais um argumento a favor da ligação do léxico mental em L1 e em LE. 
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Porém, é de salientar que Singleton (1999) propõe ainda um sistema de 

representações mistas. Por exemplo, um sistema em que as palavras concretas e as 

palavras encaradas como cognatas nas duas línguas são armazenadas de uma forma 

integrada e as palavras abstratas e não cognatas nas respetivas línguas são armazenadas 

de uma forma coordenada ou, então, a possibilidade de existir uma integração, 

relativamente aos cognatos, de um ponto de vista formal, sendo que é a morfologia que 

determina a organização dos léxicos mentais e não as línguas:  

 

morphology may be the critical feature for lexical organization, providing the 

pegs around which clusters of words are organized, regardless of language… The 

proposition in the present case is that some fraction of the second language 

vocabulary is represented and stored as variants of the first language vocabulary. 

The size of this fraction is presumably determined by the extent to which the two 

vocabularies involve reference to a shared set of roots or stems. (Kirsner et al., 

1993, p. 228) 

 De acordo com o que foi mencionado ao longo deste subcapítulo, pode-se 

confirmar que, de facto, existe alguma controvérsia em relação ao léxico mental e à sua 

organização. No entanto, aparentemente, parece que os léxicos mentais em L1 e em LE 

são armazenados separadamente, mas que os mesmos se encontram interligados. 

Parece ainda evidente que a relação entre uma palavra em LE e uma palavra na L1 no 

léxico mental varia de indivíduo para indivíduo, dependendo da forma com que as 

palavras foram aprendidas e o quão bem as conhecem. Desta forma, conclui-se que o 

léxico mental é fundamental para a aprendizagem de vocabulário, pois é uma parte da 

memória que processa toda a informação que uma palavra fornece. Com efeito, o 

próximo subcapítulo esclarecerá o conceito de memória humana. 

 

1.1.5. A memória humana  
 

Viu-se, em subcapítulos anteriores, que é importante que o aluno tenha uma 

memória estável das palavras aprendidas a longo prazo para as poder continuar a usar 
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adequadamente e, além disso, viu-se que o léxico mental é uma parte da memória. 

Assim, é relevante proceder a algumas aclarações terminológicas de conceitos-chave 

relacionados com a memória humana, bem como à apresentação de alguns dos seus 

modelos. 

A memória humana é um processo cognitivo complexo que permite codificar, 

armazenar e recuperar informação (Baddeley, 2004). Através dela, consegue-se, por 

exemplo, memorizar a data de aniversário de um amigo ou um número de telefone. A 

verdade é que a memória desempenha um papel fundamental na vida quotidiana e na 

construção da identidade pessoal, sendo que, sem ela, não se reconheceriam pessoas, 

não se teriam recordações de experiências e não se teria conhecimento.  

Até ao final da década de 50, o conceito de memória humana era entendido 

como um sistema unitário (Baddeley, 2006). No entanto, por volta dessa altura, John 

Brown (1958) e Peterson e Peterson (1959) observaram que pequenas quantidades de 

informações eram rapidamente esquecidas se o indivíduo fosse impedido de exercitar 

essa informação. Desta forma, estes investigadores propuseram um sistema de 

memória de curto prazo (short-term memory) e um sistema de memória de longo prazo 

(long term memory).  

Entre as principais evidências apresentadas para esta dissociação destacava-se o 

contraste entre dois tipos de pacientes neuropsicológicos. Os pacientes com síndrome 

amnésica demonstravam dificuldades em armazenar nova matéria na memória, tanto a 

nível verbal como a nível visual. Porém, alguns aparentavam ter uma memória de curto 

prazo (MCP), permitindo que os mesmos, por exemplo, ouvissem e repetissem de 

imediato um número de telefone ou recordassem o vocábulo mais recente de uma lista 

de palavras apresentada. Por outro lado, outros pacientes apenas conseguiam recordar-

se de um ou dois dígitos de uma sequência de números, mas aparentavam ter uma 

memória de longo prazo (MLP) normal. Neste sentido, no final da década de 60, os 

estudos efetuados acerca da memória humana pareciam apontar para uma separação 

da MCP e da MLP. Assim sendo, foi proposto um número elevado de modelos, sendo 

que o mais influente foi o de Atkinson e Shiffrin que, por sua vez, foi postulado em 1968 

(Figura 1). Este modelo dividia-se em três componentes essenciais: a memória sensorial, 

a MCP e a MLP. 
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O modelo de Atkinson e Shiffrin sugeria que a informação provinha do meio 

ambiente, era processada através de sistemas sensoriais da memória temporários, ou 

seja, através da visão, audição e tato, por exemplo, e posteriormente, a informação era 

armazenada numa MCP limitada. Perante este processo, era possível afirmar a presença 

de um sistema, denominado “memória de trabalho” (working memory), que 

armazenava informação, utilizando-a para realizar tarefas cognitivas, incluindo a 

transferência e a recuperação de informação na MLP. Essa transferência da MCP para a 

MLP dependia do tempo que a informação permanecesse na MCP. Por outras palavras, 

quanto mais tempo a informação, recolhida através de registos sensoriais, residisse na 

MCP, mais probabilidade teria de ficar armazenada na memória permanentemente, ou 

seja, na MLP. As estratégias sugeridas para manter a informação na MCP durante mais 

tempo foram: o ensaio (rehearsal), a codificação (coding), a decisão (decision) e 

estratégias de recuperação (retrieval strategies). 

Figura 1. Modelo da memória humana proposto por Atkinson e Shiffrin 
(in Baddeley, 2004) 
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Porém, no início da década de 70, este modelo enfrentou duas críticas. A 

primeira referia-se à ideia de que o simples armazenamento de um item na MCP não 

garantia a aprendizagem, sendo que a mesma dependia da forma em que o item era 

processado. Além disso, a codificação semântica parecia levar mais à aprendizagem do 

que a simples concentração na forma escrita e oral de uma palavra. Assim, Craik e 

Lockhart (1972) propuseram um quadro teórico, que ficou conhecido como levels of 

processing, que dava importância ao grau de processamento da informação. Por outras 

palavras, este quadro sugeria uma codificação (semântica, acústica e visual) mais 

detalhada e aprofundada de uma palavra, facilitando, assim, a sua memorização.  

A segunda crítica encontrava-se relacionada com os dados obtidos no estudo dos 

pacientes neuropsicológicos mencionado acima. Como se viu acima, este estudo foi a 

principal evidência da dissociação entre a MLP e a MCP. No entanto, o modelo de 

Atkinson e Shiffrin defendia que a MCP era necessária e crucial para a aprendizagem a 

longo prazo e para a realização de outras atividades cognitivas, pois os mesmos 

defendiam que a informação recolhida seria armazenada, primeiramente, na MCP e, só 

após o seu armazenamento prolongado, é que essa informação passaria para a MLP. 

Desta forma, o modelo sugeria que os pacientes com perturbações na MCP teriam 

dificuldades no registo e acesso a informação na MLP. Além disso, dada a importância 

da MCP como uma memória de trabalho, os pacientes com deficits na MCP teriam de 

ter dificuldades na sua vida quotidiana. Contudo, o mesmo não se verificou com os 

pacientes observados no estudo, sendo que um era taxista, um era secretário e outro 

conduzia uma loja. 

Tendo em conta estas críticas, Baddeley e Hitch (1974) decidiram levar a cabo 

várias experiências acerca da relação entre a MCP e a MLP. Uma delas pretendeu 

impedir a MCP em indivíduos normais. Para tal, foi pedido que os mesmos realizassem 

tarefas que exigiam raciocínio, aprendizagem ou compreensão, enquanto repetissem 

sequências de dígitos. Entre essas tarefas encontrava-se, por exemplo, a pronunciação 

sobre a falsidade ou a veracidade de afirmações que descreviam a ordem de duas letras 

(ex.: A is not preceded by B: B-A, sendo que a resposta deveria ser Falso). Tal como 

previsto pelos dois investigadores, à medida que a quantidade de dígitos na sequência 

aumentava, a MCP diminuía, o que acabava por interferir na realização das tarefas. No 

entanto, era esperado que, ao atribuírem sequências de oito dígitos, os indivíduos 
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atingissem o limite da sua capacidade de MCP, resultando na falha da tarefa. Porém, e 

apesar de demorarem mais tempo a responder, as respostas às tarefas permaneciam 

corretas. Assim, Hitch e Baddeley chegaram à conclusão de que a MCP e a MLP, de facto, 

interagiam e de que a ideia de um sistema de memória unitário era, de facto, demasiado 

simples. 

 

1.1.5.1. Memória de curto prazo 

 
Tendo em conta as conclusões obtidas por Hitch e Baddeley no seu estudo 

mencionado acima, os mesmos propuseram que o conceito de MCP fosse substituído 

por um sistema mais complexo ao qual denominaram memória de trabalho que, por sua 

vez, já foi abordado no subcapítulo anterior. Este conceito realçava a importância 

funcional do processamento cognitivo como o raciocínio, a aprendizagem e a 

compreensão. Desta forma, em 1974, estes dois investigadores apresentaram um 

modelo da memória de trabalho constituído por três componentes (Figura 2): o sistema 

executivo central (central executive), o visuo-spatial sketchpad e o phonological loop ou 

memória fonológica de curto prazo (Baddeley, 2006).  

 
 
 
 
 
 
 
 

No centro do modelo encontrava-se o sistema executivo que, então, era assistido 

por dois sistemas subsidiários: o visuo-spatial sketchpad e o phonological loop. O 

sistema executivo central seria o componente da memória de trabalho mais importante, 

mais complexo e o menos compreendido. Este componente seria responsável pelo 

sistema de concentração mental que permitia que um indivíduo centrasse toda a 

atenção da mente nos seus subsistemas ou outras atividades. Por outras palavras, o 

sistema executivo central era um sistema de concentração mental que selecionava e 

manipulava informação na memória de trabalho e acedia à informação armazenada nos 

sistemas subsidiários. O visuo-spatial sketchpad permitia o armazenamento temporário 

e a manipulação de informação visual e espacial. Já o phonological loop seria 

Figura 2. Modelo da memória de trabalho proposto por Baddeley e Hitch  
(in Baddeley, 2004) 
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responsável pela capacidade temporária de armazenar e ensaiar informação baseada 

nos padrões acústicos de natureza verbal.  

Em 1986, Baddeley propôs a subdivisão do phonological loop em dois 

subcomponentes: o armazém fonológico (phonological store) e o mecanismo de ensaio 

sub-vocal (subvocal rehearsal). O armazém fonológico manteria informação fonológica 

por um período de segundos, pois após esses segundos a mesma seria apagada da 

memória se não fosse atualizada pelo segundo componente. Assim, o mecanismo de 

ensaio sub-vocal seria responsável pelo prolongamento do armazenamento da 

informação presente no armazém fonológico. Além disso, seria responsável pelo 

processo articulatório, convertendo materiais visuais num código fonológico, através da 

nomeação sub-vocal.  

A fiabilidade deste modelo foi comprovada por Conrad (1964), através do 

phonological similarity effect. Este estudo revelou que os indivíduos têm maiores 

dificuldades em memorizar sequências de letras ou palavras acusticamente 

semelhantes (ex.: T, P, G, V, D ou man, cad, cap, mat, can) do que sequências de letras 

ou palavras diferentes (ex.: K, W, Y, R, F ou pit, day, cow, pen, sup). Desta forma, 

verificou-se que o phonological similarity effect comprova o uso do armazém fonológico 

e que palavras com estruturas sonoras semelhantes poderão sobrepor-se na memória, 

resultando na perda da informação armazenada. 

Outra experiência que confirmou esta hipótese foi realizada por Baddeley, 

Thomson e Buchanan (1975), através do word length effect. Nesta experiência os 

indivíduos foram submetidos à memorização e repetição de sequências de palavras 

breves e longas, sendo que se verificou que têm maiores dificuldades na memorização 

de palavras polissilábicas (ex.: university, refrigerator, opportunity) do que de palavras 

monossilábicas (ex.: cat, dog, sun). Neste sentido, pode-se afirmar que palavras mais 

longas demoram mais tempo a serem articuladas durante o mecanismo de ensaio sub-

vocal, o que dificulta a sua memorização. Por outras palavras, o que parece ser afetado 

pelo fenómeno do word length effect é o desempenho do mecanismo de ensaio sub-

vocal e não o do armazém fonológico. Além disso, verificou-se que os indivíduos que 

articulavam as palavras mais rapidamente demonstravam ter um melhor desempenho 

da MCP. 

Contudo, é de salientar que, recentemente, Baddeley (2000) propôs um quarto 
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componente, conhecido por episodic buffer, ao modelo original da memória de trabalho 

de Hitch e Baddeley. Este mecanismo forneceria um sistema de armazenamento 

temporário que utilizava um código multidimensional para criar representações 

baseadas na informação armazenada nos sistemas subsidiários e na MLP. Além disso, o 

episodic buffer seria importante para a aglomeração (chunking) de informação na MCP. 

O chunking seria um processo que permitia utilizar o conhecimento prévio para agrupar 

informação de forma mais eficaz e, consequentemente, melhorar o armazenamento e 

recuperação da mesma. Posto isto, a informação armazenada no episodic buffer estaria 

organizada sob a forma de episódios integrados e estaria dependente do sistema 

executivo central para ser controlada e recuperada de forma consciente.  

O surgimento deste componente fez com que surgissem novas propostas de 

modelos que se focalizam no processo executivo da memória e não no papel dos 

subsistemas. No entanto, é de referir que as alternativas propostas não descartam o 

modelo original de Hitch e Baddeley, sendo que o mesmo tem sido bastante frutífero 

nos estudos da memória humana. O episodic buffer, porém, veio promover a questão 

da ligação entre os vários componentes da MCP e a MLP. Um melhor entendimento 

acerca deste sistema deverá levar à identificação e ao auxílio das crianças com 

limitações em um ou dois componentes da sua memória de trabalho e poderá levar a 

que os sujeitos otimizem a forma com que aprendem nova informação e a utilizam 

produtivamente. 

Dito isto, e deixando de lado a questão do episodic buffer e dos modelos 

alternativos ao original, os dois fenómenos apresentados acima (phonological similarity 

effect e word length effect) afirmam a dissociação do armazém fonológico e do 

mecanismo de ensaio sub-vocal e, consequentemente, comprovam o modelo postulado 

por Alan Baddeley em 1986. Para além disso, e tendo em conta a relevância do 

phonological loop, ou memória fonológica de curto prazo, no armazenamento e na 

memorização de palavras, pode-se concluir que este componente da MCP é um ponto 

fulcral na aprendizagem de vocabulário a longo prazo na L1 e na LE. 
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1.1.5.2. Memória de longo prazo 
 

Tal como a MCP, comprovou-se que a MLP não se trata de um sistema unitário, 

mas sim de um sistema que se encontra dividido em diferentes componentes. Talvez a 

divisão mais clara e mais fiável seja: a memória explícita (ou declarativa) e a memória 

implícita (ou não declarativa) (Baddeley, 2004). Mais uma vez, os estudos 

neuropsicológicas com indivíduos amnésicos foram essenciais para justificar esta 

possível divisão.  

A verdade é que os indivíduos que padecem de amnésia global são capazes de 

aprender e de memorizar certos conteúdos. A experiência do psiquiatra suíço Claparède 

(1911) afirma essa teoria, sendo que após ter picado a mão de uma paciente amnésica 

enquanto a cumprimentava com um aperto de mão, o psiquiatra verificou que, no dia 

seguinte, a mesma se recusava a cumprimentá-lo. No entanto, essa mesma paciente 

não conseguia explicar o motivo pelo qual não queria apertar a mão de Claparède. 

Outra experiência que comprovou esta teoria foi a de Warrington e Weiskrantz, 

em 1968, que comprovou que indivíduos amnésicos demonstram aprender palavras. 

Estes dois investigadores realizaram um teste que consistiu na apresentação prévia de 

uma lista de palavras com cinco letras a pacientes amnésicos e a indivíduos sem amnésia 

e, após alguns dias, realizaram um teste de posterior verificação da sua retenção. Nesse 

último teste verificaram que, todos os sujeitos analisados, incluindo os amnésicos, 

conseguiram, através de pequenos fragmentos, identificar as palavras que foram 

apresentadas anteriormente. Isto é, a partir das primeiras três letras de uma palavra, 

por exemplo, conseguiram reconhecer a palavra completa presente na lista inicial (ex.: 

NUR – NURSE). Este processo, designado priming, tem sido alvo de vários estudos tanto 

em sujeitos “normais” como em sujeitos que padecem de amnésia, sendo que Schacter 

define este processo como “the facilitated identification of perceptual objects from 

reduced cues as a consequence of specific prior exposure to an object” (1992, p. 244). 

As experiências realizadas por Claparède, Warrington e Weiskrantz permitem 

que se descarte a hipótese de um sistema de MLP unitário, uma vez que os indivíduos 

amnésicos analisados, por estes investigadores, recordavam-se de episódios, mas não 

se recordavam dos episódios em concreto. Por exemplo, no caso da experiência de 

Claparède, a paciente amnésica recordava-se de que não devia cumprimentar o 
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psiquiatra, no entanto, não se recordava da sua justificação, ou seja, não se lembrava 

de ter sido picada pelo psiquiatra. Já no caso da experiência de Warrington e Weiskrantz, 

os pacientes recordavam-se das palavras presentes na lista, mas não se recordavam do 

episódio da apresentação da mesma. Por outras palavras, nestes dois casos, verificou-

se que um componente da memória se encontrava ativo nos indivíduos amnésicos e o 

outro não, sendo que, em ambos os casos, a aprendizagem não foi baseada na 

memorização do episódio em concreto de aprendizagem, mas sim na memória implícita 

que, por sua vez, poderá ser acedida indiretamente através do próprio desempenho e 

não da recuperação da própria informação.  

Assim, a memória implícita refere-se ao “saber como” (Lourenço, 2006). Isto é, 

no caso da paciente amnésica, refere-se ao saber que não deve apertar a mão do 

psiquiatra ou, no caso da experiência de Warrington e Weiskrantz, ao saber as palavras 

que estavam presentes na lista inicial. Por outro lado, a memória explícita diz respeito 

ao “saber sobre”, ao saber justificar e ter consciência de certos acontecimentos, 

conhecimentos, atos, reações, etc., sendo que, nas duas experiências mencionadas 

acima, o mesmo não aconteceu. 

Nesta mesma linha de pensamento, alguns estudos efetuados com pacientes 

amnésicos afirmam que os mesmos têm dificuldades em se lembrarem de informação e 

episódios mais recentes, ou seja, apresentam deficits na memória explícita. Porém, 

conseguem aprender através de tarefas de priming, ativando, assim, a memória 

implícita. Com efeito, estes dois componentes da MLP são anatomicamente diferentes, 

posto que a memória explícita parece depender de um sistema que liga o hipocampo 

com os lobos temporal e frontal (o circuito de Papez) e a memória implícita parece 

refletir as diferentes áreas do cérebro. 

Além disso, é de salientar que, em 1972, Tulving propôs ainda uma divisão da 

memória explícita: a memória episódica e a memória semântica (in Baddeley, 2004). A 

primeira refere-se à capacidade de “viajar ao passado”, ou seja, de recuperar certos 

episódios do passado, recordando todos os detalhes e permitindo que, de certa forma, 

se reviva esse evento na mente. Essa recuperação decorre de um contexto espácio-

temporal. Por outro lado, a memória semântica refere-se ao nosso conhecimento 

genérico do mundo (ex.: saber o significado da palavra “sal”, o seu equivalente em 

inglês, ou o seu sabor). 
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Porém, nem todos concordam com esta divisão, uma vez que existem autores 

que defendem que a memória semântica é simplesmente a acumulação de várias 

memórias episódicas para as quais a informação detalhada desparece, mantendo-se 

apenas a informação mais genérica dos episódios. Por outro lado, Tulving (1972) 

argumenta que a recuperação de informação é um ponto fulcral na memória episódica.  

Com efeito, estudos neuropsicológicos começaram a acumular em relação a esta 

possível divisão, fazendo com que esta ligação entre a memória semântica e a episódica 

seja uma área vívida na investigação. 

Apesar de toda a controvérsia que rodeia este assunto, Squire apresenta-nos o 

seguinte modelo (Figura 3) que, de forma geral, demonstra a estrutura da MLP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Assim, e tendo em conta tudo o que foi referido até ao momento, a MLP 

desempenha um papel importante na aprendizagem de vocabulário, uma vez que é 

necessário o aluno ter uma memória estável a longo prazo das novas palavras para as 

considerar verdadeiramente aprendidas e, consequentemente, para serem recuperadas 

adequadamente. No entanto, não se pode depreciar a importância da MCP, pois, como 

se viu anteriormente, o armazenamento de palavras na MLP, mais precisamente, na 

memória semântica, e a sua recuperação dependem da mesma.  

Terminadas todas as aclarações terminológicas pertinentes acerca da 

aprendizagem de vocabulário e tendo em conta que este estudo se desbruça sobre a 

influência da canção na mesma, de seguida, será apresentado o enquadramento teórico 

relativamente ao uso da canção no ensino de LE. 

 

Figura 3. Modelo da MLP proposto por Squire 
(in Baddeley, 2004) 
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1.2. O uso da canção no ensino de LE 
 

Antes de mais, é importante clarificar a definição de canção e de música, dado 

que existe alguma controvérsia em relação a estes dois conceitos. De forma geral, as 

definições parecem apontar para dois termos distintos com significados diferentes, 

desfazendo da ideia de que ambos são sinónimos. Segundo Griffee,  

 

The word songs refers to pieces of music that have words, especially popular 

songs such as those one hears on the radio. By music is meant instrumental 

music, for example, symphonic, chamber, easy listening, or solo instruments 

such as the organ, flute or guitar. (1995, p. 3) 

 

Com efeito, estas serão as definições que irão prevalecer ao longo de todo o 

relatório. 

 Atualmente, a música e as canções desempenham um papel fundamental na vida 

quotidiana, pois são usadas em atividades omnipresentes no dia-a-dia de um indivíduo, 

tais como, ver televisão, ver publicidade, ouvir rádio, etc. No entanto, tal como a 

aprendizagem de vocabulário, o uso da canção em sala de aula nem sempre foi 

valorizado. Contudo, ao longo dos anos, a importância da canção tem vindo a ser cada 

vez mais reconhecida pelos professores. Mesmo assim, estudos mostram que ainda 

existem docentes que consideram a canção irrelevante, uma perda de tempo ou uma 

distração (Andrade, 2011). Por outras palavras, não conseguem ver todas as 

potencialidades da canção, “para além da sua vertente mais lúdica, que sendo 

igualmente importante, existe uma panóplia de aplicações didáticas da canção na sala 

de aula, sendo seu objetivo primordial o uso comunicativo da língua estrangeira” 

(Andrade, 2011, p. 13).  

Na verdade, a canção poderá ser uma mais-valia em contexto de sala de aula, 

pois, como Paterson e Willis afirmam, “singing is an excellent way for children to learn 

and memorize words and phrases and to develop familiarity with the sounds and 

structure of the language” (2008, p. 7). Para além de facilitar a aprendizagem e 



 

43 

memorização de palavras e frases, este recurso parece trazer outros benefícios para os 

alunos que estão a aprender uma LE. 

Nesta ótica, Griffee (1995) aponta seis vantagens para o uso da canção em sala 

de aula de LE, estas são: 

1) cria um ambiente positivo na turma: relaxa os estudantes, cria um ambiente de 

trabalho divertido e oferece segurança aos alunos que têm receio de serem 

ridicularizados por errarem. 

A verdade é que a música se encontra diretamente ligada aos sentimentos, 

causando sensações de prazer e satisfação (Costa, 2017). Por este motivo, a audição de 

uma canção ajuda a aliviar o stress dos alunos que se sentem pressionados na escola. 

Riddiford parece concordar com Griffee neste aspeto, pois o mesmo menciona que a 

audição de uma canção promove “um ambiente relaxado, lúdico com baixo stress que 

é muito propício para a aprendizagem do idioma, pois minimiza o impacto dos efeitos 

psicológicos que bloqueiam a aprendizagem” (as cited in Costa, 2017). 

2) pelo seu input linguístico:  para este autor parece haver uma relação entre ritmo 

e discurso, sendo que ser sensível ao ritmo é um primeiro passo básico e 

necessário na aprendizagem de uma língua e, por sua vez, a música é um 

excelente recurso para expor esse ritmo aos alunos. Além disso, por vezes, a 

linguagem natural presente em canções é preferível do que a artificialidade da 

língua existente em certos manuais. 

3) pelo seu input cultural: a música é uma reflexão do tempo e espaço em que foi 

produzida e, por este motivo, são ideais para realizar reflexões históricas. Além 

disso, cada canção é uma cápsula cultural repleta de informação social e, deste 

modo, expor uma canção em sala de aula é introduzir a sua cultura. 

Nesta mesma linha de pensamento, Andrade (2011) também afirma que a 

canção tem uma função social, pois reflete a língua que está a ser estudada, sendo que 

é possível comparar as diferenças linguísticas que existem entre a L1 e a LE, e remete 

para uma dimensão cultural. 

Assim, o uso da canção em sala de aula desempenha um papel fundamental na 

aproximação ao Outro, pois permite experienciar e interagir com culturas e línguas 

diferentes. Com efeito, Andrade (2011) menciona que “a música e as canções refletem 

não só aspetos linguísticos, sociais, mas aspetos representativos de uma cultura, dos 
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seus costumes, das suas especificidades…” (p. 17). Por outras palavras, “a música pode 

demonstrar e transmitir os costumes e hábitos de uma sociedade, e através de algumas 

canções folclóricas ou tradicionais de países estrangeiros, o professor pode explorar o 

conteúdo intrínseco em seus textos” (Rocha, 2009, p. 14). 

4)  apresenta-se como forma de texto: a canção é como um texto, sendo que pode 

ser usada da mesma forma que um poema, um conto, um artigo de um jornal ou 

qualquer outro material escrito.  

5) pode ser usada como um complemento: a canção pode ser utilizada para 

completar conteúdos presentes no manual escolar ou como complemento de: 

- Diálogo: pode ser utilizada para discutir a sua forma e conteúdo e propiciar um 

debate semelhante ao que se faz com a poesia ou outros discursos escritos. Isto 

é, interpretar e, posteriormente, negociar o significado de alguma frase, palavra, 

etc., presente na canção. 

- Vocabulário: as canções são principalmente ideais para a introdução de 

vocabulário, uma vez que propiciam um contexto. 

- Gramática: As estruturas gramaticais presentes nas canções são usadas num 

contexto natural que ajuda a conhecer o seu uso. 

- Pronúncia: Os tons, ritmos e acentos da música permitem a aprendizagem das 

formas fonológicas corretas. 

6) é do interesse dos alunos: a audição de canções em sala de aula é do interesse 

dos alunos, posto que as novas gerações cresceram num ambiente de globalização 

musical em que as celebridades do pop, por exemplo, fazem parte da vida dos 

discentes. Assim, as canções, principalmente de artistas conhecidos e mais 

admirados pelos alunos, poderão ser um ponto de ligação com o mundo dos 

discentes, o que poderá servir para motivar o seu interesse e participação em sala 

de aula e, consequentemente, na língua e na aprendizagem.  

 Santamaría reforça esta panóplia de vantagens apresentadas por Griffee, 

mencionando algumas em comum e acrescentando outras (in García, 2014): 

1) a universalidade: todos os povos contêm canções no seu patrimínio cultural e, 

por este motivo, os alunos estão familiarizados com as mesmas desde pequenos 

e conhecem a sua tipologia textual. A única diferença é o código linguístico. 

2)  a originalidade: oferecem uma grande variedade de temas e enormes 
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possibilidades de exploração. 

3) a motivação: os alunos têm a responsabilidade e a liberdade de interpretar as 

canções à sua maneira, sendo que cada um poderá contribuir com a sua 

interpretação, surgindo, assim, a negociação.  

Neste sentido, é de salientar que, como se viu anteriormente e de acordo com 

Nation (2001), a negociação é um passo fundamental no processo de aprendizagem de 

vocabulário em LE, uma vez que ajuda na memorização das novas palavras. 

4) o componente lúdico: uma canção oferece a oportunidade de brincar com ela, 

testar a sua elasticidade e explorar os seus limites. Por outras palavras, pode-se 

“aprender a brincar”. 

5) a ambiguidade: é possível encontrar uma canção que transmita mais do que uma 

mensagem. A interpretação é livre, o que permite que a interação em sala de 

aula seja maior. 

6) a memorização: é um material didático cativante, o que facilita a sua 

memorização. 

7) o carácter representativo e oral: as canções estão pensadas para serem 

interpretadas em grupo ou em voz alta, o que faz com que a produção oral não 

pareça artificial em sala de aula. 

8) o vocabulário: é associativo e concentrado em textos completos e fechados. 

 

De facto, os motivos apresentados por estes dois autores parecem surgir como 

primordiais para o uso de canções no ensino de LE, dado que reúnem diversas condições 

que permitem aumentar (Romão, 2014): 1) o bom ambiente em sala de aula; 2) 

conhecimentos linguísticos, culturais, lexicais e gramaticais; 3) a expressão oral (através 

de negociações e interpretações da letra da canção); 4) a compreensão oral (com a 

audição da canção); 5) o interesse pela aprendizagem da língua. Desta forma, o uso de 

canções em sala de aula apresenta-se como um excelente recurso didático, permitindo 

que os alunos desenvolvam conhecimentos e competências mais facilmente e 

incentivando a sua participação e motivação. Além disso, representam um 

conhecimento do mundo e desempenham um papel fundamental na vida dos 

indivíduos, uma vez que oferecem aos alunos oportunidades de aproximação ao Outro 

enquanto praticam outras competências, como a aprendizagem de vocabulário, 
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aperfeiçoamento da pronúncia, etc. O uso deste recurso parece ainda ajudar na 

perceção da beleza e variedade de uma língua, na estimulação da imaginação e 

criatividade dos alunos, e no sentimento de solidariedade e partilha em sala de aula 

(Costa, 2017). 

Neste sentido, Asensi (1995) afirma que, ao recorrer ao uso de canções, está-se 

perante um dos recursos didáticos mais eficazes, motivadores e inesgotáveis do ensino 

de línguas. 

A relevância do uso de canções no ensino de LE vem também postulada no 

Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (Conselho da Europa, 2001). 

Segundo o Conselho da Europa (2001), a canção é um tipo de texto oral que se encontra 

inserido na tipologia de “espetáculos (teatro, leituras públicas, canções)” (p. 139). Além 

disso, o uso da canção também é referido no subcapítulo dos usos estéticos da língua: 

 

Os usos artísticos e criativos da língua são tão importantes por si mesmos como 

do ponto de vista educativo. As atividades estéticas podem ser produtivas, 

recetivas, interativas ou de mediação (…), e podem ser orais ou escritas. Alguns 

exemplos serão:  o canto (canções de embalar, cancioneiro popular, canções 

pop, etc.)… (p. 88) 

Porém, para que as canções sejam exploradas na sua total potencialidade, é 

necessário variar nas atividades musicais e estratégias utilizadas, pois nem todos os 

alunos aprendem da mesma forma e nem todos gostam das mesmas atividades. Com 

efeito, a realização de atividades diferentes e a utilização de estratégias diferentes são 

essenciais para que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender.  

De acordo com Alcalde, as canções poderão ser exploradas em três vertentes: 

musical, textual e cultural, sendo que a exploração das mesmas depende do tipo de 

atividades musicais utilizadas (in Romão, 2014). A exploração musical leva à ligação das 

sensações transmitidas pela canção. A exploração cultural permite uma maior 

aproximação ao Outro. Isto é, uma aproximação à cultura da LE, ao género musical, ao 

artista que interpreta a canção, ao tema da canção, etc. Por outro lado, a exploração 

textual baseia-se na análise da intenção comunicativa, do tipo de fala e na forma do 
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texto da canção que inclui a análise da tipologia textual, o registo, os recursos estilísticos, 

ou a forma linguística, lexical, gramatical, etc. Neste sentido, Alcalde afirma que quanto 

mais variadas forem as atividades e estratégias, mais facilmente os alunos se 

interessarão pelas canções e maior será a possibilidade de explorar as três vertentes 

mencionadas acima. 

Assim, Coronado González e Garcia González argumentam que deverão existir 

três momentos de atividades (in Andrade, 2011): 

- Atividades prévias: as atividades de motivação ou de aquecimento, como por 

exemplo, adivinhar o tema da canção tendo em conta o título ou uma panóplia de 

palavras que nela surgem; 

- Atividades com a canção: ao realizarem atividades com a canção, o aluno: 

escuta, lê a letra e canta, desenvolvendo, assim, três competências (compreensão oral, 

compreensão escrita e a produção oral); 

- Atividades posteriores: todas as atividades que se podem realizar após a 

audição da canção, como por exemplo, a realização de uma dramatização, se a mesma 

contiver cenas para tal, a imaginação de um diálogo entre as personagens que nela 

surgem, etc. 

No entanto, estes mesmos autores defendem que, independentemente das 

atividades desenvolvidas com a canção, é essencial cantá-la, uma vez que estaremos a 

desaproveitar grande parte do seu potencial se não o fizermos.  

Nesta mesma linha de pensamento, Murphey distribui em seis categorias gerais, 

uma panóplia de propostas didáticas para se trabalhar com a música e canções (in 

Asensi, 1995): 

1) para motivar e envolver os alunos: se forem os alunos a selecionarem as 

canções, de acordo com os seus gostos e interesses, a efetividade didática do 

uso de canções será melhor. 

2) só a música: atividades com música instrumental, excluindo o uso da letra. 

3) os artistas e o mundo da música: estas atividades incorporam todo o tipo de 

materiais autênticos sem a necessidade de recorrer à música ou canção. 

4) as canções: atividades que utilizem como ponto de partida a letra da canção, 

bem como o texto escrito ou auditivo. 

5) os vídeos: atividades de carácter participativo centradas no próprio aluno, 



 

48 

ou seja, atividades em que o aluno não é apenas um mero espetador passivo. 

6) para os mais novos: atividades que procurem a resposta física e imitativa das 

crianças. 

Na primeira categoria apresentada por Murphey, verifica-se que a seleção de 

canções é um aspeto fundamental quando se trata do uso em sala de aula e com 

objetivos didáticos. Por outras palavras, para além de ser importante realizar atividades 

variadas, também é necessário ter alguma atenção quanto à seleção das canções, 

adequando-as aos interesses e necessidades dos discentes. 

Desta forma, Asesni (1995) aponta três critérios essenciais que deverão 

influenciar a seleção das canções: 1) a adequação à própria situação docente, tendo em 

conta os interesses, as necessidades, a faixa etária e os níveis de competência 

comunicativa, linguística e cultural dos alunos; 2) a facilidade de exploração didática da 

letra da canção; 3) a clareza de audição e o nível de interferência musical na 

compreensão. É de salientar que este terceiro critério apenas deverá ser tido em conta 

se o docente pretender explorar a canção a partir de uma perspetiva auditiva. 

Quanto ao segundo critério, Osman e Wellman propõem sete questões que os 

professores deverão colocar aquando da seleção de uma canção (in Asensi, 1995). Estas 

são: 1) Há repetição de palavras, frases, linhas ou um refrão? 2) Pode-se aprender a 

melodia com facilidade? É cativante? 3) Contém um padrão rítmico? 4) Contém 

estruturas linguísticas úteis? 5) O vocabulário é útil? 6) Reflete aspetos da cultura, 

costumes, tradições, acontecimentos ou épocas históricas úteis para os alunos? 7) Sabe 

se esta canção teve algum tipo de projeção internacional ou manteve algum tipo de 

interesse cultural, ou se simplesmente é uma canção recente e por este motivo é que a 

quer explorar em sala de aula? 

De facto, estes critérios e respetivas questões, poderão ajudar a selecionar a 

canção que melhor se adequa ao contexto de sala de aula e ao que se pretende explorar 

através da mesma. Além disso, e como se observou até agora, a canção é, de facto, um 

excelente recurso didático para a aprendizagem de uma LE. Assim, de seguida, será 

explorado o uso da canção somente na aprendizagem de vocabulário. 

 

 



 

49 

1.2.1. O uso da canção na aprendizagem de vocabulário  
 

Murphey é um dos maiores entusiastas do uso da canção em sala de aula. Este 

autor afirma que este recurso facilita a aprendizagem de vocabulário, bem como a 

pronúncia dos vocábulos, posto que a melodia e a repetição constante de palavras 

presentes nas canções ajudam na memorização das mesmas e dos respetivos fonemas.  

Blodget parece concordar com Murphey (in Javadi-Safa, 2018). Este autor 

menciona que não há melhor forma de armazenar informação na MLP do que através 

da canção, dado que a melodia faz com que os alunos retenham vocabulário para o resto 

das suas vidas, pois permite que os sons das palavras sejam mais facilimente 

memorizadas. Contudo, Lake (2003) argumenta que é necessário haver imagens para a 

representação mental de uma palavra para que a mesma seja retida e usada pelo 

indivíduo. Desta forma, os alunos devem estabelecer uma ligação entre as palavras, que 

surgem na canção, e a melodia e, posteriormente, associá-las a imagens mentais.    

De facto, vários autores afirmam que a canção desempenha um papel 

fundamental na aprendizagem de vocabulário, uma vez que contém palavras que 

normalmente são adquiridas inconscientemente através da repetição das mesmas e do 

ritmo da canção. O cérebro tem uma necessidade natural em repetir o que é ouvido 

para facilitar a compreensão e, assim, ficar integrado nas estruturas mentais. Estudos 

efetuados sugerem que a melodia e o ritmo das canções são os principais responsáveis 

pela aprendizagem de vocabulário, sendo que também ajudam no aperfeiçoamento da 

pronúncia (Costa, 2017). A verdade é que cantar numa LE poderá ser mais fácil do que 

falar. Desta forma, o ser humano decora mais facilmente a letra de uma canção, que é 

espontaneamente assimilado, do que frases presentes num livro, por exemplo. Assim, 

verifica-se que uma grande vantagem do uso da canção é exatamente a forma 

espontânea e natural com que se dá a aprendizagem de vocabulário, sem que o aluno 

esteja a pensar na sua memorização. 

Além disso, os alunos conseguem aprender o significado de palavras através da 

letra da canção. Nesta mesma linha de pensamento, Murphey (1992) argumenta que os 

vídeos que acompanham as canções fornecem a história e o conteúdo da letra, 

facilitando a sua compreensão e, consequentemente, a compreensão de algumas 
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palavras. Murphey ainda acrescenta que os vídeos mantêm os alunos motivados e 

atentos, sendo uma excelente ferramenta para a aprendizagem de vocabulário. 

Pelo exposto, é de destacar o estudo levado a cabo por Medina (1990). Esta 

autora decidiu testar a influência de canções e imagens na aprendizagem de 

vocabulário, sendo que criou quatro grupos, de alunos do segundo ano, distintos: o 

Music Group, No-Music Group, Illustration Group e o No-Illustration Group. O Music-

Group ouviu uma canção que contava uma história e o No-Music Group ouviu a mesma 

história, mas sem a presença da canção. Já o Illustration Group ouviu a canção e, à 

medida que ouvia, eram mostradas imagens do vocabulário a aprender. Por fim, o No-

Illustration Group ouviu a história na sua forma oral e sem imagens. Medina chegou à 

conclusão de que os primeiros dois grupos aprenderam a mesma quantidade de 

palavras, sendo que o facto de ser em forma de canção ou em forma oral não alterou os 

resultados. No entanto, houve uma diferença significativa entre o Illustration e o No-

Illustration Group, uma vez que a combinação da canção com as imagens fez com que 

os alunos aprendessem uma grande quantidade de vocabulário. Neste sentido, é 

possível confirmar a importância do acompanhamento de imagens e/ou vídeos durante 

a audição de uma canção, pois, embora a canção influencie a aprendizagem de 

vocabulário, os resultados poderão ser melhores se a mesma for acompanhada por 

estas ferramentas.  

De acordo com Wahyanti, Faridi e Sudiro (2001), existem cinco motivos para se 

utilizar a canção para a aprendizagem de vocabulário em inglês: 1) as canções ajudam a 

conhecer o significado de uma palavra; 2) se as canções forem interessantes, os alunos 

sentir-se-ão impulsionados a cantá-las, o que facilitará a memorização de palavras; 3) as 

canções oferecem repetições, o que facilitará a pronúncia e a memorização de palavras; 

4) a letra das canções relembram palavras que já foram aprendidas pelos alunos; 5) ao 

usar canções, os alunos terão mais oportunidades para praticar a língua inglesa, pois, se 

forem cativantes, não as cantarão apenas em sala de aula, mas também fora das aulas. 

Ao analisar estas cinco vantagens, verifica-se que um passo essencial, aquando 

do uso da canção para a aprendizagem de vocabulário, é de facto a seleção. Com efeito, 

segundo os três autores referidos acima, se as canções forem ao encontro dos interesses 

dos alunos e forem bem selecionadas pelos professores, estas poderão contribuir para 

a aprendizagem de significados que, de acordo com o que foi mencionado em 
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subcapítulos anteriores, é um aspeto importante para se conhecerem as palavras. Além 

disso, facilitará a pronúncia, assim como a compreensão oral, dado que os alunos ouvem 

a pronúncia nativa e oferecem um maior número de repetições das palavras. Neste 

sentido, Farrug argumenta que a canção “lends a natural rhythm to words and frases, 

helping language learners to use good pronunciation. Melodies and rhymes guide 

learners to speak in a native cadence” (as cited in Šišková, 2008). O uso de canções 

poderá ainda ser um recurso para recuperar palavras já aprendidas, sendo que Nation 

(2001) menciona que a recuperação é um passo essencial na aprendizagem de 

vocabulário em LE. Por último, este recurso poderá ser usado dentro e fora de sala de 

aula, o que será bastante benéfico para os alunos, pois a canção incentiva a exercitar 

vocabulário, dado que a mesma tem a vantagem de poder “ficar na cabeça”. Murphey 

(1992) designa este acontecimento por the song stuck in my head phenomenon. Este 

fenómeno permite que se ouça o eco da última canção que se ouviu na mente, o que, 

por sua vez, facilitará a memorização a longo prazo das palavras, sendo que, como já foi 

referido anteriormente, uma palavra só será considerada verdadeiramente aprendida 

quando se encontrar armazenada na MLP. 

Quanto às atividades que poderão ser realizadas para a aprendizagem de 

vocabulário com o uso da canção, Murphey (1992) menciona que o docente deverá ter 

cuidado, pois o trabalho exaustivo e/ou aborrecido poderá reduzir a eficácia deste 

recurso.  Assim, este autor argumenta que o mais importante é que os alunos se 

divirtam, ou seja, que eles “aprendam a brincar”. Neste sentido, de acordo com Blodget 

(2000) e Murphey (1992), algumas atividades mais apropriadas poderão ser: 

- Fill in the gaps, usando a letra da canção; 

- Diálogo, usando as palavras que surgem na canção; 

- Desenhos que ilustrem a letra da canção; 

- “Espetáculos” de karaoke, sing-along ou playback; 

- Dramatizações; 

- Mímicas; 

- Coreografias que facilitem a memorização de vocabulário (ex.: na canção 

“Head, Shoulders, Knees and Toes”, apontar para cada uma das partes do corpo, 

sempre que as mesmas surgem na canção). 
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Em suma, de acordo com as perspetivas de alguns autores, a canção parece 

apresentar-se como um excelente recurso didático não apenas para a aprendizagem de 

vocabulário em LE, mas para a aprendizagem de vários conteúdos e o desenvolvimento 

de diferentes competências em LE. Além disso, verifica-se que os alunos parecem gostar 

deste recurso, principalmente os mais novos, uma vez que gostam de música, gostam 

de imitar e gostam de decorar novos conteúdos. Assim sendo, as perspetivas dos 

autores parecem apontar para uma influência da canção na aprendizagem de 

vocabulário em LE. No entanto, o estudo que se segue irá averiguar esta questão. 
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Capítulo 2 – Metodologia de investigação 
 
 Este capítulo apresentará o modelo de investigação adotado para este projeto, 

bem como algumas das suas características. Assim, começar-se-á por referir a questão 

de investigação e os objetivos investigativos e, de seguida, será explicada a metodologia 

abordada neste estudo. Além disso, será realizada a caracterização da realidade 

educativa, que compreendeu a análise da escola onde o projeto de intervenção 

pedagógica teve lugar, da comunidade e do agrupamento onde a escola se insere e, por 

fim, a caracterização dos alunos selecionados para o desenvolvimento deste projeto.  

  

2.1. Questão de investigação e objetivos investigativos 

 
É de salientar, desde já, que os procedimentos de investigação seguiram a 

metodologia de estudo quasi-experimental1 (Power et al., 2017). Para tal, utilizou-se um 

grupo experimental1 (Grupo A) e um grupo de controlo1 (Grupo B).  

Ambos os grupos são constituídos por oito alunos que foram selecionados de 

forma aleatória. Porém, os alunos do Grupo A pertencem à turma que me foi atribuída 

para a implementação do meu projeto e os alunos do Grupo B pertencem à turma que 

foi atribuída à minha colega de díade para o mesmo efeito. Importa clarificar que ambos 

os grupos frequentam a mesma escola e o mesmo ano de escolaridade. É ainda de 

salientar que ambos os grupos têm o mesmo professor de inglês. Esta informação será 

melhor clarificada no Capítulo 3. 

Através deste estudo, pretendeu-se analisar se o uso da canção influencia (ou 

não) a aprendizagem de vocabulário em aulas de inglês no 1º CEB. Por outras palavras, 

a questão de investigação foi: Como é que o uso da canção influencia a aprendizagem 

de vocabulário em aulas de inglês no 1º CEB?  

Optou-se por esta questão de investigação porque quando se lê artigos sobre o 

ensino de uma língua estrangeira nos primeiros anos de escolaridade, geralmente, 

destaca-se o uso da canção como um dos recursos mais relevantes para a aprendizagem 

de vocabulário. Assim sendo, decidiu-se “testar” e analisar se este recurso é mesmo 

assim tão importante e eficaz para a aprendizagem de vocabulário quanto alguns 

autores mencionam. Tendo isto em conta, os objetivos investigativos desta investigação 

foram os seguintes: 

1 Ver subcapítulo 2.2.: “Estudo quasi-experimental” para respetivas definições. 
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• Analisar a influência do uso de canções na aprendizagem de vocabulário 

em aulas de inglês no 1º CEB; 

• Compreender as potencialidades e limitações do uso de canções na 

aprendizagem de vocabulário. 

 

2.2. Estudo quasi-experimental   
 
 Como já foi referido anteriormente, a metodologia de investigação adotada 

neste projeto foi o estudo quasi-experimental. Pretendeu-se analisar o uso da canção, 

em aulas de inglês no 1º CEB, na aprendizagem de vocabulário, comparando, por isso, 

os resultados dos dois grupos de alunos numa fase prévia e numa fase posterior a um 

processo de intervenção com o Grupo A. 

 Comummente, um estudo de foro quasi-experimental recorre a dois grupos, 

sendo um experimental e um de controlo (Power et al., 2017). Segundo Wainer (2007), 

um grupo experimental (Grupo A) é aquele que sofre a intervenção e um grupo de 

controlo (Grupo B) é aquele que não sofre a intervenção e que, consequentemente, 

servirá para comparar até que ponto a intervenção tem um efeito significativo sobre o 

grupo experimental. Neste sentido, neste tipo de estudos, um “tratamento” ou 

intervenção é geralmente aplicado no grupo experimental (Lourenço, 2013). Por outro 

lado, os indíviduos do grupo de controlo não são sujeitos à intervenção, sendo que não 

se deverá verificar o efeito resultante da manipulação, permitindo, assim, a tal 

comparação entre os dois grupos existentes. Para este efeito, normalmente é realizado 

um pré-teste e um pós-teste em que ambos os grupos são testados antes e depois da 

ação desenvolvida. Embora o grupo de controlo não sofra a intervenção, este também 

é testado, uma vez que é através destes testes que se consegue verificar até que ponto 

o “tratamento” teve ou não um efeito significativo sobre o grupo experimental. 

Estudos com um cariz quasi-experimental são frequentemente utilizados no 

ensino de línguas e na formação de professores. Iman (2017) utilizou esta metodologia 

no seu estudo, optando por realizar um pré-teste e um pós-teste nos dois grupos, de 

forma a verificar a eficácia de história curtas (short stories) na aprendizagem de uma LE. 

Nesta ótica, as histórias apenas foram introduzidas no grupo experimental, sendo que o 

grupo de controlo não sofreu esta intervenção. Este investigador chegou à conclusão de 

que a produção oral e escrita dos alunos pertencentes ao grupo experimental foi 
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significativamente melhor do que a do grupo de controlo. Por outras palavras, concluiu 

que o uso de histórias curtas ajudou a melhorar a oralidade e a escrita dos alunos.  

Outro estudo de foro quasi-experimental foi o de Mónica Lourenço (2013). Esta 

investigadora decidiu testar os efeitos de atividades de sensibilização à diversidade 

linguística no desenvolvimento da consciência fonológica de crianças em idade pré-

escolar. Mais uma vez, foi utilizado um grupo experimental e um grupo de controlo, 

sendo que foram ambos submetidos a um pré-teste e a um pós-teste. No entanto, as 

sessões de sensibilização à diversidade linguística apenas foram implementadas no 

grupo experimental. Assim, Lourenço concluiu que os alunos que participaram nas 

diferentes sessões desenvolveram a sua consciência fonológica de forma significativa, 

ou seja, chegou à conclusão de que as atividades de sensibilização à diversidade 

linguística promoveram o seu desenvolvimento. 

Resumidamente, num estudo quasi-experimental, os dois grupos terão de ser 

semelhantes em tudo, exceto na intervenção ou na exposição à variável independente 

(Lourenço, 2013). Por outras palavras, e como já foi dito anteriormente, o grupo 

experimental sofre a intervenção e o grupo de controlo não sofre, sendo essa a 

diferença maior entre ambos os grupos. No entanto, o grupo de controlo é fundamental 

para este tipo de estudos, uma vez que, através do pré e pós-teste, permite verificar se 

a intervenção teve ou não um efeito significativo sobre o grupo experimental.  

Ao realizar este estudo, pertendeu-se verificar a eficácia do uso de canções na 

aprendizagem de vocabulário. Assim sendo, apenas o grupo experimental foi exposto a 

este recurso durante várias sessões. Por outro lado, o grupo de controlo serviu para 

verificar a sua eficácia. No entanto, para que o trabalho desenvolvido fosse possível, 

realizou-se uma caracterização da realidade educativa, ou seja, do contexto educativo e 

dos alunos de ambos os grupos, bem como a planificação de intervenção. 

 

2.3. Caracterização do contexto de intervenção 
 
 O projeto de intervenção pedagógica decorreu numa escola do 1º CEB de um 

agrupamento de escolas do distrito de Aveiro. O agrupamento em questão é constituído 

por oito estabelecimentos de ensino. Todas estas escolas situam-se numa zona urbana, 

com a exceção de dois estabelecimentos (Projeto Educativo, 2017). É ainda de salientar 
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Quadro branco 

 
Figura 5 
Esquema 
da 
disposição 
das 
carteiras 
dos 
alunos na 
sala de 
aulaQuadro 

branco 

que a missão do agrupamento é o desenvolvimento das crianças que frequentam os 

seus Jardins de Infância e de todos os alunos das diferentes escolas que o integram, 

aceitando e valorizando a promoção de competências transversais e específicas que 

levará à construção de cidadãos ativos, críticos e criativos (Projeto Educativo, 2017).  

 Relativamente à escola onde decorreu o projeto de intervenção, esta oferece 

ótimas condições, pois foram feitas obras há pouco tempo, sendo que todas as salas de 

aula dispõem de iluminação natural, fazendo com que a sala ganhe um pouco mais de 

“vida”, bem como de iluminação artificial, aquecedor, ar-condicionado, quadro branco, 

quadro interativo, computador e projetor. Além disso, tem uma biblioteca, um 

ginásio/pavilhão, um refeitório/bar, um laboratório e vários espaços abertos onde os 

alunos podem brincar durante os intervalos e onde se podem observar vários sorrisos e 

crianças a correrem de um lado para o outro. 

A sala de aula da turma, à qual os alunos do Grupo A pertencem, contém todos 

os equipamentos e condições que já foram mencionados mais acima, estando, assim, 

em ótimo estado. Porém, não é muito grande, mas a disposição das carteiras (Figura 4) 

facilita bastante a circulação pela sala de aula. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                               Quadro interativo 
 

 

 

 

Tendo em conta todas as características referidas acima, e como se pode ler num 

dos documentos estruturantes do agrupamento de escolas, onde se encontra inserido 

o estabelecimento de ensino que permitiu o desenvolvimento deste projeto, o 

agrupamento em questão, assim como a própria cidade de Aveiro é  

 

Secretária 

do/a prof. 

 
Secretária 

do/a prof. 

   

 

 
   

 

   

 

 
   

 Figura 4. Esquema da disposição das carteiras dos alunos na sala de aula 
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(…) um espaço familiar, afetivo, acolhedor e de referência para os aveirenses, 

dotado de história e cultura própria, com um corpo docente estável e experiente 

na orientação e solução dos problemas de natureza escolar, familiar e de ordem 

social das crianças e jovens que frequentam esta comunidade educativa. (Projeto 

Educativo, 2017, p. 10) 

Dada por terminada a caracterização do contexto de intervenção, segue-se agora 

a caracterização dos grupos de alunos selecionados para este estudo. 

 

2.4. Caracterização dos grupos de alunos 
 

De modo a conhecer melhor os alunos selecionados para a recolha de dados e a 

elaborar planificações das sessões do projeto mais adequadas às suas características e, 

consequentemente, mais adaptadas às suas capacidades, ao perfil, às motivações e ao 

seu envolvimento, foi pertinente proceder à caracterização dos mesmos. Para tal, foi 

entregue um inquérito por questionário (Anexo 1) a cada educando para ser preenchido 

com o auxílio do seu encarregado de educação. Dito isto, prosseguir-se-á, 

primeiramente, com a caracterização do grupo experimental. 

 

2.4.1. Caracterização do grupo experimental (Grupo A) 
 

 É de destacar que o grupo experimental (Grupo A) é constituído por alunos de 

uma turma do 4º ano, sendo quatro do sexo masculino e quatro do sexo feminino, com 

uma média de idades de nove anos. É ainda importante referir que todos têm 

nacionalidade portuguesa. 

 De acordo com o gráfico abaixo e com a informação obtida através dos inquéritos 

por questionário, estes alunos referiram ter maiores dificuldades nas áreas 

disciplinares de Expressões e Português. No entanto, um aluno disse que não tem 

dificuldades em nenhuma das disciplinas e cinco alunos não responderam a esta 

questão. Relativamente à disciplina a que indicam ter menores dificuldades, quatro dos 

alunos disseram que é Matemática e os restantes quatro não responderam.  
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No que diz respeito às disciplinas preferidas e menos preferidas, pode-se 

verificar, pelo gráfico abaixo, que a área disciplinar preferida de cinco alunos é 

Matemática que, como se viu anteriormente, é a disciplina onde a maioria dos alunos 

apresenta menores dificuldades. Contudo, houve um aluno que disse que a sua 

disciplina preferida é Academia de Código Júnior (ACJ)/Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TIC) e houve dois alunos que não responderam a esta questão. Por outro 

lado, três alunos elegeram Português como a sua área disciplinar menos preferida, um 

aluno disse que a disciplina que menos gosta é Estudo do Meio, um respondeu que não 

tem nenhuma disciplina menos favorita e três não responderam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

É de salientar que os alunos não mencionaram a disciplina de Inglês em nenhum 
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Gráfico 1. Disciplinas a que os alunos referem ter maiores e menores dificuldades 
– Grupo A 
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dos itens. 

É igualmente importante conhecer um pouco os encarregados de educação dos 

alunos e, portanto, também foram colocadas algumas questões de maneira a obter 

alguma informação acerca dos mesmos. De acordo com os dados recolhidos, as idades 

das mães destes alunos encontram-se compreendidas entre os 38 e os 47 anos. Por 

outro lado, os pais têm idades compreendidas entre os 36 e 46 anos. Além disso, tal 

como os discentes, todos os encarregados de educação têm nacionalidade portuguesa.   

 No que diz respeito às habilitações académicas dos mesmos, através do gráfico 

abaixo, pode-se verificar que a maioria dos encarregados de educação é licenciado. No 

entanto, existe um pai e uma mãe que apenas concluíram o 3º ciclo, duas mães que têm 

o 12º ano (Ensino Secundário), um pai que fez mestrado e dois pais e duas mães que 

têm doutoramento. Por outras palavras, doze dos encarregados de educação 

frequentaram o ensino superior e quatro apenas concluíram o ensino obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos encarregados de educação dos alunos foi colocada a questão se sabiam falar 

outras línguas, para além da língua portuguesa, e se sim, “quais?”. O gráfico seguinte 

apresentará os resultados obtidos:  
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Gráfico 3. Habilitações académicas dos encarregados de educação – Grupo A 
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Através do gráfico 4, pode-se verificar que existem mães que sabem falar inglês, 

francês, espanhol, sueco e/ou italiano e pais que sabem inglês, francês e/ou espanhol. 

É ainda de destacar que a língua inglesa é o idioma que a maioria dos encarregados de 

educação indicou saber falar, sendo que todos os pais referiram que a sabem e apenas 

uma mãe disse que não, sendo esta a única que mencionou que não sabia outro idioma 

para além da língua portuguesa.  

Tendo em conta a informação recolhida através destes inquéritos por 

questionário, pode-se concluir que não é na disciplina de Inglês que os alunos 

apresentam maiores dificuldades, sendo que quase todos os encarregados de educação 

conseguem falar este idioma, o que poderá ser benéfico para os discentes. Contudo, 

também se pode observar que esta área disciplinar não é a que mais gostam. É ainda 

importante salientar o comportamento deste grupo, que é algo que se destaca pela 

positiva, pois, através da observação, foi possível verificar que é um grupo bastante 

calmo e que, geralmente, cumpre as regras definidas. Além disso, observou-se que a 

maioria dos alunos pertencentes a este grupo são os mais participativos da turma no 

decorrer das aulas.  

Após a caracterização do contexto de intervenção e do grupo experimental, 

foram planificadas sessões que tiveram em conta todas estas características. Por outras 

palavras, foram elaboradas planificações que pretendiam ir ao encontro das 

características e necessidades dos alunos, das condições que a escola oferece e dos 

equipamentos disponíveis na sala de aula, tornando, assim, a aprendizagem mais 
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Gráfico 4. Os encarregados de educação falam outras línguas? Quais? – Grupo A 
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significativa. Posto isto, cumpre ainda fazer uma pequena caracterização do grupo de 

controlo que será apresentada de seguida.  

 

2.4.2. Caracterização do grupo de controlo (Grupo B) 
 

O grupo de controlo (Grupo B) também é constituído por oito alunos de uma 

turma do 4º ano, sendo que, tal como no Grupo A, quatro são do sexo masculino e 

quatro do sexo feminino. Todos estes alunos também têm uma média de idades de nove 

anos e são todos de nacionalidade portuguesa.  

Quanto às disciplinas onde indicam ter maiores e menores dificuldades, os 

resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico 5, pode-se verificar que as disciplinas onde referiram ter 

maiores dificuldades são Português, Matemática e Inglês, sendo de destacar que 

nenhum aluno do Grupo A indicou ter maiores dificuldades à disciplina de Inglês. 

Existem ainda dois alunos que mencionaram que Matemática é a área disciplinar onde 

apresentam menores dificuldades. 

Relativamente às disciplinas preferidas e menos preferidas, observa-se a 

seguinte distribuição de respostas:  

Gráfico 5. Disciplinas a que os alunos referem ter maiores e menores dificuldades 
– Grupo B 
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  Com base no gráfico 6, verifica-se que as disciplinas preferidas da maioria dos 

alunos deste grupo são Estudo do Meio, Matemática e Inglês e a área disciplinar de 

Português é a que se destaca entre as menos preferidas. 

 Ao contrário do que aconteceu com o Grupo A, a disciplina de Inglês foi referida, 

sendo que um aluno disse que esta era a área disciplinar onde apresentava maiores 

dificuldades e dois disseram que a mesma era a sua disciplina preferida. 

 De acordo com os dados recolhidos em relação aos encarregados de educação, 

as mães têm idades compreendidas entre os 35 e 48 anos e os pais entre os 37 e 50 

anos, tendo todos nacionalidade portuguesa. 

Relativamente às habilitações académicas dos mesmos, tem-se a seguinte 

informação: 
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Gráfico 6. Disciplinas preferidas e menos preferidas – Grupo B 
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Através do gráfico 7, observa-se que a maioria dos encarregados de educação é 

licenciado, sendo que nove frequentaram o ensino superior e sete apenas concluíram o 

ensino obrigatório. Por outras palavras, existem mais encarregados de educação que 

frequentaram o ensino superior no Grupo A do que no Grupo B. 

Por fim, em relação à questão “Os encarregados de educação falam outras 

línguas? Quais?”, observa-se a seguinte distribuição de respostas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Todos os encarregados de educação deste grupo de alunos falam outra língua 

para além da língua portuguesa, sendo o inglês o outro idioma predominante. No 

entanto, no Grupo A há mais variedade de línguas faladas do que neste grupo e, além 

disso, existem mais encarregados de educação do Grupo A a falarem a língua inglesa. 

Feitas as caracterizações dos grupos selecionados para este estudo, segue-se a descrição 

pormenorizada do projeto de intervenção, assim como a análise de dados. 

 

Capítulo 3 – Projeto de intervenção e análise de dados  
 

 Após a apresentação do modelo de investigação do projeto, segue-se agora a sua 

descrição mais pormenorizada, o enquadramento curricular do mesmo, assim como os 

instrumentos e técnicas de recolha de dados utilizados. Será ainda apresentada a 

descrição das sessões, os resultados obtidos no pré e pós-teste do Grupo A e uma 

comparação entre esses dados com os do Grupo B. Por fim, será apresentada a análise 

do inquérito por questionário final, de modo a verificar a opinião dos alunos 

relativamente ao uso da canção para a aprendizagem de vocabulário. 
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3.1. Descrição do projeto de intervenção 
 
 Para a realização deste projeto, desenvolveu-se um estudo quasi-experimental, 

baseado numa análise quantitativa e qualitativa. Para tal, foram selecionadas oito 

crianças da turma na qual intervim (Grupo A), bem como oito crianças da turma na qual 

a minha colega de díade interveio (Grupo B). Ambas as turmas são da mesma escola, do 

4º ano e têm o mesmo professor de inglês, contudo, a turma que me foi atribuída tem 

vinte-cinco alunos e a da minha colega tem vinte-seis. Os dois grupos provenientes das 

duas turmas formaram, assim, um grupo experimental e um grupo de controlo.  

Neste caso em particular, o grupo de controlo permitirá observar até que ponto 

o uso da canção influencia a aprendizagem de vocabulário, pois no grupo de controlo 

foi proibido o uso de canções para que essa comparação fosse possível. Já no grupo 

experimental, foi proibido o uso de recursos audiovisuais e visuais, uma vez que a minha 

colega de díade também precisou de um grupo de controlo para o desenvolvimento do 

seu projeto e o tema dela era o uso desses mesmos recursos na aprendizagem de 

vocabulário. 

Realizou-se a escolha destes dois grupos de alunos de forma aleatória, sendo que 

se recorreu à lista da turma do grupo experimental e se selecionou um sujeito de três 

em três alunos. Por outras palavras, optou-se pela ordem não, não, sim, não, não, sim, 

e por aí em diante, ou seja, os dois primeiros alunos da lista não foram selecionados, o 

terceiro foi, os dois seguintes não foram, o sexto foi, e assim sucessivamente. Por outro 

lado, para a seleção do grupo de controlo, recorreu-se à lista da turma e optou-se pela 

ordem sim, não, não, sim, não, não, etc., ou seja, o primeiro aluno da lista foi 

selecionado, os dois seguintes não, o quarto foi, os dois seguintes não, e por aí fora. 

Selecionaram-se apenas oito alunos de cada turma, primeiramente, porque seria 

impossível comparar e analisar os resultados de toda a turma de forma eficaz, depois, 

porque os testes que se realizaram para a recolha de dados exigiam algum tempo e, por 

último, porque estes alunos tiveram de ser isolados da restante turma ao realizarem os 

testes para que se tivesse a certeza de que não copiariam uns pelos outros e, 

evidentemente, o mesmo não seria possível se este estudo tivesse incluído toda a 

turma. 
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3.2. Enquadramento curricular  
  
 Durante as várias sessões deste projeto, e de acordo com as Metas Curriculares 

de Inglês para o Ensino Básico (Bravo, Cravo & Duarte, 2014), trabalhou-se seis 

domínios: a compreensão oral (Listening), a interação oral (Spoken Interaction), a 

produção oral (Spoken Production), a escrita (Writing), o domínio intercultural 

(Intercultural Domain) e por fim, o léxico e a gramática (Lexis and Grammar). Dito isto, 

optou-se por sintetizar, no quadro seguinte, as principais metas curriculares exploradas 

nas diferentes sessões de implementação do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas 

curriculares 

de inglês do 

4º ano 

 

Listening 

L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e 
canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para 
completar pequenas tarefas (pick up the paper/put your 
hat on).  
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 

Spoken 

Interaction 

SI4 9.3 Perguntar e responder sobre preferências 
pessoais (What’s your favourite drink?/Orange juice.).  
SI4 9.4 Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados.  

Spoken 

Production 

SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções.  
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 

Writing W4 13.2 Preencher espaços lacunares, em textos muito 
simples, com palavras dadas. 

Intercultural 

Domain 

ID4 1.3 Participar em jogos e pequenas dramatizações.  
ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 

 

 

Lexis and 

Grammar 

LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas 
e bebidas/food is great.  
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham:  

• Nouns in the singular and in the plural -s/-es. 
       •     May, can/can’t.  

• Positive, negative, question forms and short 
answers with to do. 

Quadro 1. Metas curriculares usadas no projeto 

 Quanto ao domínio de leitura (Reading), as metas curriculares estabelecidas por 

Bravo, Cravo e Duarte para o mesmo são: “identificar vocabulário acompanhado por 

imagens” e “ler pequenas histórias ilustradas, com vocabulário conhecido” (2014, p. 15). 

Como já foi mencionado acima, foi proibido o uso de recursos audiovisuais e visuais nas 

sessões do Grupo A e, portanto, estas duas metas não fundamentaram a planificação 

das mesmas. Ainda assim, considera-se que este domínio tenha sido trabalhado, 



 

66 

embora de forma menos intensa, ao realizarem fichas de trabalho que envolviam a 

leitura da letra de uma canção, por exemplo. Relativamente aos restantes domínios, 

trabalharam-se de igual forma, sendo que não se deu relevância a nenhum em 

particular.  

 Ao definir o tema para as diferentes sessões, foram tidas em conta as 

planificações já definidas pelo grupo disciplinar de inglês do 1º ciclo, uma vez que o 

professor cooperante quis que se abordasse uma das unidades estabelecidas para o 1º 

período e presente no manual adotado, Let’s Rock! (Abreu & Esteves, 2016). Assim 

sendo, optou-se, então, pela unidade Let’s eat healthy food!, que aborda os alimentos 

e bebidas. 

 Para que a análise dos dados recolhidos fosse mais bem organizada e para que 

os alunos seguissem melhor os conteúdos, procurou-se dividir os alimentos em 

categorias e apenas dar uma categoria em cada sessão. As categorias escolhidas foram: 

as bebidas (drinks), os vegetais (vegetables), as frutas (fruits) e os alimentos saudáveis e 

não saudáveis (healthy food e unhealthy food). Contudo, para que se conseguisse 

implementar os projetos com algum êxito, combinou-se o vocabulário que iria ser 

explorado nas sessões de ambos os grupos e, consequentemente, de ambas as turmas, 

pois era essencial existirem alguns vocábulos em comum, uns que apenas seriam 

introduzidos no Grupo A e outros que seriam somente apresentados no Grupo B. O 

quadro que se segue expõe as escolhas que se fez em relação aos vocábulos, sendo que 

no Grupo A só foram introduzidos alimentos e bebidas que apareciam nas canções que 

foram exploradas nas diferentes sessões: 

 

 Grupo A Comum Grupo B  

(Grupo de controlo) 

 

Drinks 

Pop Tea 

Juice 

Milk 

Water 

Lemonade 

 

 

 

Vegetables 

Broccoli 

Leek 

Spinach 

Onion 

Celery 

Cabbage 

Garlic 

Potato 

Carrot 

Beans 

Lettuce 

Peas 

Cucumber 

Tomato 

Cauliflower 
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Fruits 

Melon 

Plum 

Cherry 

Kiwi 

Strawberry 

Orange 

Apple 

Banana 

Lemon 

Pear 

Watermelon 

Grapes 

Pineapple 

 

 

 

 

Healthy food 

Pasta 

Grains 

Grapes 

Bread Fish 

Rice 

Soup 

Spaghetti 

Sandwich 

Cheese 

Meat 

Cereal 

Egg 

Salad 

Yoghurt 

Ham 

 

Unhealthy food 

Hot dog 

Ice cream 

Hamburger 

Chocolate 

Chips 

Cake 

Crisps 

Bacon 

Lollipop 

Donuts 

Pizza 

Biscuit 

Candy 

Quadro 2. Vocabulário introduzido nos grupos 

 
 Apresentado o vocabulário que se introduziu nas sessões de ambos os grupos, 

segue-se a descrição dos instrumentos e técnicas de recolha de dados. 

 

3.3. Instrumentos/técnicas de recolha de dados 

 
 Segue-se agora a apresentação dos instrumentos e técnicas de recolha de dados 

que, por sua vez, se dividiu em duas fases essenciais: a fase anterior às cinco sessões do 

projeto e a fase posterior às mesmas. 

 Na fase anterior à implementação do projeto realizou-se um pré-teste sob a 

forma de teste de conhecimento vocabular prévio que consistiu na ordenação de 

imagens (Anexo 10). O objetivo era que os oito alunos de cada grupo numerassem 

imagens, de alguns alimentos e bebidas, pela ordem que lhes era dita em inglês, de 

forma a verificar qual era o conhecimento lexical prévio às sessões do projeto. Por 

exemplo, dizia-se Four-Tea e os alunos tinham de colocar um quatro junto à imagem do 

chá. Para tal, nos primeiros minutos da primeira sessão da turma de cada grupo, e 
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anteriormente à introdução de qualquer vocabulário, os alunos pertencentes aos grupos 

foram para salas isoladas das suas respetivas turmas, sendo que eu ditei a ordem das 

imagens ao Grupo B, enquanto que a minha colega ficou com os restantes alunos da 

turma na sala de aula, e a minha colega de díade ditou ao Grupo A, enquanto que eu 

fiquei com os restantes alunos da turma, que me foi atribuída, na sua sala de aula. É de 

salientar que o teste foi igual para os dois grupos e que o mesmo apresentava imagens 

de algum vocabulário que apenas foi introduzido no Grupo A, outro que apenas foi 

introduzido no Grupo B, assim como imagens de algum vocabulário em comum. Por 

outras palavras, o teste tinha como objetivo verificar qual era o conhecimento lexical 

prévio às sessões do projeto em relação ao seguinte vocabulário: 

 

 Grupo A Comum Grupo B  

(Grupo de controlo) 

 

Drinks 

Pop Tea 

Juice 

Milk 

Water 

Lemonade 

 

Vegetables 

Broccoli 

Leek 

Garlic 

Potato 

Carrot 

Beans 

Lettuce 

Peas 

 

Fruits 

Melon 

Plum 

Cherry 

Strawberry 

Orange 

 

Lemon 

Pear 

Pineapple 

Healthy food Pasta 

Grapes 

Bread Fish 

Rice 

Unhealthy food Hot dog 

Ice cream 

Chips 

Cake 

Lollipop 

Candy 

Quadro 3. Vocabulário testado no pré-teste: ordenação de imagens 

Já na fase posterior à implementação do projeto realizou-se um pós-teste 

também sob a forma de teste de conhecimento vocabular e que consistiu, novamente, 

na ordenação de imagens e, além disso, consistiu na nomeação vocabular. Optou-se por 

acrescentar o teste de nomeação vocabular porque, após a análise dos resultados do 

pré-teste, verificou-se que estes tinham sido bastante satisfatórios e, por este motivo, 

decidiu-se aumentar o nível de dificuldade. É importante referir que o teste de 

ordenação de imagens (Anexo 11 e 12) seguiu a mesma lógica do pré-teste, pois os 

alunos tiveram de numerar novamente as imagens pela ordem que lhes era dita em 

inglês, e o teste de nomeação vocabular foi um teste de nomeação por confrontação, 
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em que se mostravam flashcards (Anexo 13) com os alimentos e bebidas estudados e os 

alunos tinham de dizer o que viam, de forma a investigar os conhecimentos e a produção 

oral dos mesmos após as sessões do projeto. Neste pós-teste, todos os alunos foram 

testados individualmente numa sala isolada e os testes de nomeação vocabular foram 

gravados digitalmente. De maneira a evitar o condicionamento de algumas respostas, 

as intervenções da examinadora foram reduzidas ao mínimo possível, sendo que a 

minha colega de díade foi a examinadora do Grupo A e eu fui a do Grupo B. Cumpre 

mencionar que os testes dos dois grupos foram diferentes, uma vez que o teste do Grupo 

A (Anexo 11) incluía imagens de algum vocabulário introduzido no Grupo B e de todo o 

vocabulário dado durante as suas sessões. Por sua vez, o teste do Grupo B (Anexo 12) 

incluía imagens de algum vocabulário explorado no Grupo A e de todo o vocabulário 

introduzido nas suas sessões. É ainda de salientar que as imagens presentes nos testes 

e, consequentemente, nos flashcards do Grupo A (Anexo 13), continham o nome em 

português do alimento ou bebida em questão, uma vez que, durante as sessões deste 

grupo, não foram mostradas imagens. Por outro lado, a maioria dos flashcards utilizados 

no Grupo B foram os que se encontram no manual adotado, Let’s Rock! (Abreu & 

Esteves, 2016), sendo os mesmos que foram utilizados ao longo das suas sessões. Dito 

isto, o quadro seguinte apresenta o vocabulário testado no pós-teste do Grupo A: 

 

 Grupo A Comum Grupo B  

(Grupo de controlo) 

 

Drinks 

Pop Tea 

Juice 

Milk 

Water 

Lemonade 

 

 

 

Vegetables 

Broccoli 

Leek 

Spinach 

Onion 

Celery 

Cabbage 

Garlic 

Potato 

Carrot 

Beans 

Lettuce 

Peas 

 

 

Fruits 

Melon 

Plum 

Cherry 

Kiwi 

Strawberry 

Orange 

Apple 

Banana 

Lemon 

Pear 

Pineapple 

 

Healthy food 

Pasta 

Grains 

Grapes 

Bread Fish 

Rice 
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Unhealthy food 

Hot dog 

Ice cream 

Hamburger 

Chocolate 

Chips 

Cake 

Lollipop 

Candy 

Quadro 4. Vocabulário testado no pós-teste do Grupo A: ordenação de imagens e nomeação vocabular 

Resumidamente, a recolha de dados baseia-se nos seguintes instrumentos, de 

modo a comparar os resultados antes e após a implementação dos projetos: 

• Pré-teste: teste de conhecimento vocabular prévio, através da ordenação de 

imagens; 

• Pós-teste: teste de conhecimento vocabular, através da ordenação de imagens 

e da nomeação vocabular. 

No entanto, é de clarificar que também se utilizaram alguns dados acessórios 

que serão apresentadas, de seguida, de acordo com as respetivas sessões do projeto. 

 

Sessões Instrumentos/técnicas de recolha de dados 

Fase anterior à implementação do 

projeto 

- Inquérito por questionário inicial (Anexo 2) 

Sessão 1 

Drinks 

60 min – 12 nov 2018 

- Ficha de trabalho: fill in the gaps (letra da canção) – 

(Anexo 3.1.) 

 

Sessão 2 
Vegetables 

60 min – 15 nov 2018 

- Ficha de trabalho: word search – (Anexo 4.1.) 

 

Sessão 3 

Fruits 

60 min – 19 nov 2018 

- Ficha de trabalho: fill in the gaps (letra da canção) – 

(Anexo 5.3.) 

- Ficha de trabalho: guessing game – (Anexo 5.4.) 

 

Sessão 4 
Healthy food e unhealthy food 

60 min – 22 nov 2018 

- Ficha de trabalho: rodear palavras correspondentes 

aos alimentos (letra da canção) – (Anexo 6.1.) 

Sessão 5 
Revisão 

60 min – 26 nov 2018 

- Ficha de trabalho: rodear palavras correspondentes 

aos alimentos saudáveis e não saudáveis (letra da 

canção) – (Anexo 7.1.) 

 

Fase posterior à implementação do 

projeto 
- Inquérito por questionário final (Anexo 8) 

- Vídeogravação (pós-teste) 

Quadro 5. Instrumentos e técnicas de recolha de dados 

No inquérito por questionário inicial e final (Anexo 2 e Anexo 8) colocaram-se 

questões diretas e simples de responder. Estes foram, principalmente, acerca do uso de 

canções para a aprendizagem de vocabulário e, consequentemente, para as 
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aprendizagens que os alunos fizeram e como as fizeram, pois era necessário verificar se 

os alunos gostavam de canções e se achavam que aprendiam com elas. 

As fichas de trabalho, recolhidas antes da sua correção e dentro de uma lógica 

de avaliação formativa, permitiram observar o processo de aprendizagem de forma 

contínua.  

A vídeogravação, por sua vez, permitiu captar, com mais rigor, as situações e as 

reações dos alunos durante a nomeação vocabular, nomeadamente, as respostas e as 

formas fonológicas fornecidas pelos alunos. Esta técnica foi fundamental, pois é 

impossível memorizar e captar todos os momentos apenas através da observação, 

sendo que perder-se-iam dados importantes para esta investigação se não se optasse 

por esta técnica. É de salientar que os alunos sabiam que estavam a ser vídeogravados 

e que, além disso, foi também pedida autorização aos encarregados de educação dos 

mesmos (Anexo 9). 

Por fim, é ainda importante referir que a observação direta foi transversal a 

todas as sessões e ao pré e pós-teste, sendo que este método foi essencial na recolha 

de dados, uma vez que permitiu completar os dados que foram recolhidos através de 

outros instrumentos. De acordo com Quivy e Campenhoudt, “a observação direta é 

aquela em que o próprio investigador procede diretamente à recolha de informações, 

sem se dirigir aos sujeitos interessados” (1992, p. 164). Além disso, esta foi de tipo 

participante, que é aquela em que o investigador participa em acontecimentos a serem 

estudados (Meirinhos & Osório, 2010). A relevância desta observação é salientada por 

Yin: “para alguns tópicos da pesquisa, pode não haver outro modo de coletar [coletar, 

recolher] evidências a não ser através da observação participante” (2005, p. 122). 

Após a apresentação dos instrumentos de recolha de dados, segue-se agora a 

descrição das sessões. 

 

3.4. Descrição das sessões 
 
 O projeto de intervenção decorreu durante o mês de novembro e consistiu em 

cinco sessões com a duração de 60 minutos, tendo todas lugar no período da manhã.  

Dito isto, é de salientar que houve sempre uma preocupação de articular todas 

as sessões para que os alunos compreendessem e acompanhassem melhor os 
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conteúdos. Assim sendo, no início de cada aula, procurava-se rever o vocabulário dado 

na aula anterior com os alunos e, após essa revisão, introduzia-se vocabulário novo, ou 

seja, de outra categoria dos alimentos, com o uso de uma canção. Por outras palavras, 

na primeira sessão abordaram-se as bebidas (drinks); na segunda, voltou-se a falar nas 

bebidas e introduziram-se os vegetais (vegetables); na terceira, fez-se a revisão dos 

vegetais e abordaram-se as frutas (fruits); na quarta, reviram-se as frutas e 

introduziram-se alimentos saudáveis e não saudáveis (healthy food e unhealthy food); e 

por fim, na quinta sessão, fez-se uma revisão de todo o vocabulário dado durante as 

primeiras quatro sessões. De modo a compreender melhor esta estrutura, será 

apresentado, de seguida, um quadro síntese das diferentes sessões e seus respetivos 

objetivos, bem como as principais atividades realizadas.
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Sessões Objetivos Passos de 

aula/atividades 

Sessão 1 

Drinks 

(Canção: 

I’m 

Thirsty!2) 

60 min – 

12 nov 

2018 

-Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa 
com o uso de uma canção;  
- Aprender e identificar o vocabulário acerca das 
bebidas;  
- Aprender vocabulário através de uma canção;  
- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de 
um jogo, de wordcards e de uma ficha de trabalho; 
- Expressar-se com vocabulário limitado (ex.: “Can I 
have some milk, please?”); 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples (ex.: 
“I’m thirsty! Can I have some juice, please?”);  
- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades 
relacionados com o tema (bebidas). 

- Audição da canção: I’m 
Thirsty!2; 
- Realização de uma ficha de 
trabalho enquanto os alunos 
ouvem a canção novamente: 
Fill in the gaps (letra da 
canção); 
- Pequena dramatização (“Can 
I have some…, please?”). 

Sessão 2 
Vegetables 

(Canção: 

The 

Vegetable 

Song3) 

60 min – 

15 nov 

2018 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa 
com o uso de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca das bebidas; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca dos 

vegetais; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de 

um jogo e de wordcards; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades 

relacionados com o tema (vegetais). 

- Revisão da aula anterior: 
word search – encontrar 
vocabulário apreendido na 
sessão anterior; 
- Audiçao da canção: The 
Vegetable Song3; 
- Realização de um memory 
game: colocar wordcards, com 
os nomes dos alimentos que 
surgem na canção, de forma 
desordenada no quadro e 
pedir a um voluntário para os 
colocar pela ordem que 
aparecem na canção. 

Sessão 3 

Fruits 

(Canção: 

The Fruit 

Song4) 

60 min – 

19 nov 

2018 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa 
com o uso de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca dos vegetais; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca das frutas; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de 

jogos, de wordcards e de fichas de trabalho; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades 

relacionados com o tema (frutas). 

- Revisão da aula anterior: 
word matching – ligar 
alimentos em inglês aos 
alimentos correspondentes 
em português; 
- Utilização de wordcards: 
perguntar ex.: “How do we say 
‘maçã’ in English?”; 
- Audição da canção: The Fruit 
Song4; 
- Realização de uma ficha de 
trabalho enquanto os alunos 
ouvem a canção novamente: 
Fill in the gaps (letra da 
canção); 
- Realização de uma ficha de 
trabalho: Guessing game. 
- Utilização de wordcards: 
perguntar ex.: “How do we say 
‘maçã’ in English?”; 

Sessão 4 

Healthy 

food e 

unhealthy 

food 

(Canção: 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa 
com o uso de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca das frutas; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca dos 

alimentos; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

-  Revisão da aula anterior: 
wordcards – perguntar ex.: 
“How do we say ‘maçã’ in 
English?”; 
- Audição da canção: The 
Healthy Food Song5; 

2 I’m Thirsty! – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 
3 The Vegetable Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  
4 The Fruit Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
5 The Healthy Food Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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Quadro 6. Síntese das sessões 

 Neste quadro, é possível ver as canções que se utilizaram, em cada sessão, como 

recurso para a aprendizagem de vocabulário. Para a seleção das mesmas, tentou-se 

encontrar canções no YouTube que motivassem os alunos e que fossem ao encontro da 

sua faixa etária. Além disso, outro aspeto que se considerou fundamental foi o facto de 

se adequarem ou não ao nível de inglês da turma. A verdade é que nem sempre foi uma 

tarefa fácil, sendo que, de forma geral, as canções onde surge o vocabulário que se 

pretendeu explorar nas diferentes sessões e que se adequam ao nível de inglês esperado 

no 4º ano, não são as mesmas que se adequam à faixa etária dos alunos e, por este 

motivo, considerou-se algumas canções demasiado infantilizadas, tendo em conta a 

idade dos discentes. Dito isto, seguidamente, será apresentada uma descrição mais 

pormenorizada das diferentes sessões. 

 

 

The 

Healthy 

Food 

Song5) 

60 min – 

22 nov 

2018 

- Identificar alimentos saudáveis e não saudáveis; 

- Interpretar gráficos; 

- Produzir frases curtas, empregando alimentos (ex.: 

“Grapes are heathly.”) 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de 

wordcards e de fichas de trabalho; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades 

relacionados com o tema (healthy e unhealthy food). 

- Realização de uma ficha de 
trabalho enquanto os alunos 
ouvem a canção novamente: 
rodear palavras 
correspondentes aos 
alimentos (letra da canção); 
- Criação de um “gráfico” com 
healthy e unhealthy food; 
- Interpretação do “gráfico”, 
utilizando is/are (ex.: Grapes 
are healthy). 

Sessão 5 

Revisão 

60 min – 

26 nov 

2018 

 
 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa 
com o uso de canções;  
- Rever o vocabulário acerca dos alimentos e bebidas; 
- Expressar-se acerca dos alimentos preferidos (ex.: 
“My favourite vegetable is spinach.”); 
- Interpretar e responder a perguntas sobre 
preferências pessoais (ex: “Do you like apples?” / 
“Yes, I do.”); 
- Expressar-se com vocabulário limitado (ex.: “Can I 
have some milk, please?”); 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples (ex.: 
“I’m thirsty! Can I have some juice, please?”);  
- Produzir frases curtas, empregando alimentos (ex.: 
“Grapes are heathly.”) 
- Mobilizar vocabulário com o uso de canções e de 

wordcards; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades 
relacionados com os conteúdos apreendidos. 
 

- Realização de uma ficha de 
trabalho enquanto os alunos 
ouvem a canção The Healthy 
Food Song5: rodear alimentos 
correspondentes a alimentos 
saudáveis a verde e não 
saudáveis a vermelho (letra da 
canção). 
- Visualização de dois 
wordcards, com dois 
alimentos distintos, de cada 
vez: perguntar “Which one is 
healthy/unhealthy?”; 
- Realização de uma “salada de 
fruta” e uma “sopa”; 
- Audição da canção I’m 
Thirsty!2: perguntar quais são 
as bebidas que aparecem na 
canção. 

2 I’m Thirsty! – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 
3 The Vegetable Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  
4 The Fruit Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
5 The Healthy Food Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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 3.4.1. Sessão 1 - Drinks 
 
 Como já foi referido anteriormente, foi nesta primeira sessão (Anexo 3) que se 

realizou o pré-teste. Enquanto os oito alunos selecionados do Grupo A para este estudo 

o realizaram numa sala isolada, os restantes alunos da turma ficaram na sala de aula e 

fizeram o mesmo. Após a sua realização, ouviu-se a canção I’m Thirsty!2, sendo que 

nesta aparecem as palavras juice, pop, tea, milk e drink. À medida que se ouviu, 

preencheu-se uma ficha de fill in the gaps (Anexo 3.1.). Por fim, realizou-se uma 

pequena dramatização intitulada I’m thirsty! Can I have some…, please? Para tal, foram 

necessários oito voluntários, sendo que iam dois de cada vez ao quadro. Entregava-se a 

um desses dois alunos um wordcard (Anexo 3.2.), com o nome de uma das bebidas que 

aparece na canção, e o aluno tinha de dizer I’m thirsty! Can I have some…, please?, 

completando a frase com o nome que se encontrava no wordcard. Já ao outro aluno, 

entregava-se quatro wordcards, com os nomes em português de todas as bebidas que 

aparecem na canção, e este tinha de responder à questão que o colega lhe tinha 

colocado, usando Yes, you can ou No, you can’t, e mostrar o wordcard que correspondia 

à bebida que o colega lhe tinha dito. 

 

3.4.2. Sessão 2 – Vegetables 

 
Nesta segunda sessão (Anexo 4) realizou-se uma word search (Anexo 4.1.), a fim 

de rever o vocabulário da aula anterior. Por outras palavras, os alunos tinham de 

encontrar os nomes das bebidas em inglês na mesma. De seguida, colaram-se wordcards 

(Anexo 4.2.) no quadro com as palavras carrot, cabbage, broccoli, potato, spinach, 

celery, garlic, onion e leek e ouviu-se a canção The Vegetable Song3, onde surgem essas 

mesmas palavras. Nesta canção, cada verso apresenta três vegetais diferentes, sendo 

que a segunda vez que se ouviu, ia-se parando a mesma no final de cada verso. O 

pretendido era que se jogasse a um memory game, ou seja, os wordcards estavam de 

forma desordenada no quadro e um voluntário ia ao quadro colocá-los pela ordem que 

aparecem na canção. 

 

3.4.3. Sessão 3 - Fruits 

 
 De maneira a rever o vocabulário da última aula, nesta sessão (Anexo 5) realizou-

2 I’m Thirsty! – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 
3 The Vegetable Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  
4 The Fruit Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
5 The Healthy Food Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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se um word matching. Para tal, colaram-se wordcards no quadro, com os nomes dos 

vegetais apreendidos na última aula (Anexo 4.2.) de um lado e wordcards com as 

respetivas traduções de outro (Anexo 5.1.). De seguida, de modo a verificar quais as 

frutas que os alunos já conheciam, mostraram-se wordcards (Anexo 5.2.) com os nomes 

das frutas em português e os alunos tinham de dizer a respetiva tradução em inglês. 

Seguidamente, ouviu-se a canção The Fruit Song4, onde surgem as palavras cherry, 

orange, banana, apple, kiwi, strawberry, plum e melon. A segunda vez que se ouviu, fez-

se uma ficha de fill in the gaps (Anexo 5.3.). Depois, realizou-se uma ficha de trabalho 

(Anexo 5.4.) que continha os nomes das frutas em inglês e a descrição das mesmas (tal 

como aparece na canção), sendo que os alunos tinham de adivinhar as respetivas 

traduções. Por último, mostraram-se novamente os wordcards (Anexo 5.2.) com os 

nomes das frutas em português e os alunos tinham de dizer a respetiva tradução em 

inglês, de modo a comparar com as respostas que os alunos deram no início da aula. 

 

3.4.4. Sessão 4 – Healthy food e unhealthy food 

 

 Esta sessão (Anexo 6) começou novamente com a revisão da aula anterior, sendo 

que, mais uma vez, mostraram-se os wordcards (Anexo 5.2.) com os nomes das frutas 

em português e os alunos tinham de dizer a respetiva tradução em inglês. De seguida, 

ouviu-se a canção The Healthy Food Song5, onde surgem as palavras chocolate, ice 

cream, chips, cake, hot dogs, hamburgers, bananas, bread, grapes, pasta, apples, 

vegetables, fruits e grains. À medida que se ouviu, realizou-se uma ficha de trabalho 

(Anexo 6.1.) que continha a letra da mesma, cujo objetivo era rodear as palavras 

correspondentes aos alimentos que ouviam. Seguidamente, fez-se duas colunas no 

quadro, uma destinava-se aos alimentos saudáveis e a outra aos alimentos não 

saudáveis. O objetivo era que alguns alunos fossem ao quadro colocar wordcards (Anexo 

6.2.) com os nomes dos alimentos que aparecem na canção na coluna indicada. No final, 

viu-se um “gráfico” e interpretou-se o mesmo. 

 

3.4.5. Sessão 5 – Revisão 

 

 Nesta sessão (Anexo 7) houve uma revisão de todo o vocabulário dado em aulas 

2 I’m Thirsty! – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 
3 The Vegetable Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  
4 The Fruit Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
5 The Healthy Food Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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anteriores. Para tal, ouviu-se novamente a canção The Healthy Food Song5 e distribuiu-

se uma ficha de trabalho (Anexo 7.1.), onde os alunos tinham a letra da mesma e tinham 

de rodear as palavras correspondentes aos alimentos saudáveis a verde e os não 

saudáveis a vermelho. De seguida, colaram-se dois wordcards (Anexo 6.2.) no quadro 

de cada vez, com os alimentos que aparecem nesta canção, colocando um alimento 

saudável e um não saudável e os alunos tinham de dizer qual era o saudável e qual o 

não saudável, consoante o que lhes era perguntado. Seguidamente, colaram-se 

wordcards (Anexo 4.2. e Anexo 7.2.) no quadro com os nomes dos vegetais e frutas 

apreendidos, e uma imagem de uma panela e de uma saladeira (Anexo 7.3.). O 

pretendido era que os vegetais fossem colados junto à panela, de modo a fazer uma 

sopa, e as frutas, junto à saladeira, de modo a fazer uma salada de fruta. Para tal, alguns 

alunos iam ao quadro colá-los nos locais indicados. Por fim, de maneira a rever as 

bebidas, ouviu-se novamente a canção I’m Thirsty!2 e os alunos tinham de dizer quais as 

bebidas que aparecem na mesma.  

 Dito isto, segue-se agora a análise dos resultados obtidos no pré e pós-teste do 

Grupo A, de forma a verificar se os alunos aprenderam vocabulário, ao longo destas 

sessões, com o uso da canção. 

 

3.5. Análise e comparação dos resultados do pré e pós-teste do Grupo A 

 
 Terminada a descrição do projeto e das respetivas sessões, será feita uma 

confrontação dos resultados obtidos em ambos os testes no Grupo A, de modo a 

verificar se o uso da canção nas várias sessões influenciou a aprendizagem de 

vocabulário. Para tal, recorrer-se-á a uma apresentação gráfica para cada categoria 

abordada e, além disso, serão confrontados alguns dos dados com os resultados obtidos 

nas fichas de trabalho realizadas ao longo das sessões. No eixo das categorias dos 

gráficos estarão indicados os vocábulos explorados nas diferentes sessões deste grupo 

e no eixo dos valores estará indicado o número de alunos que acertaram nos mesmos, 

sendo o total oito. É ainda de mencionar que para cada categoria também existirá uma 

tabela com as médias de respostas corretas obtidas pelos alunos nos vocábulos em 

comum aos dois grupos e nos vocábulos que só foram introduzidos no Grupo A, uma vez 

que a média permite verificar a concentração dos dados de uma distribuição, ou seja, 

2 I’m Thirsty! – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 
3 The Vegetable Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  
4 The Fruit Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
5 The Healthy Food Song – Retirado de https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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permitirá uma visualização global dos resultados obtidos. Os vocábulos que só foram 

explorados no Grupo B não serão analisados neste subcapítulo, pois os mesmos não 

permitirão observar se o uso da canção influencia ou não a aprendizagem de 

vocabulário, dado que não foram lecionados no grupo experimental.  É ainda importante 

mencionar que, nos gráficos, os vocábulos introduzidos só no Grupo A estarão rodeados 

a vermelho e os em comum estarão a azul. No entanto, também haverá vocábulos 

rodeados a rosa, que são os que só foram testados no pós-teste e que só foram 

introduzidos no Grupo A. Por outro lado, os vocábulos rodeados a castanho são os que 

não foram testados no pré-teste, mas que são em comum aos dois grupos. Assim sendo, 

segue-se, primeiramente, a análise da categoria das bebidas (drinks). 

 

3.5.1. Drinks 

 
 Na categoria das bebidas (drinks), os resultados obtidos no Grupo A em ambos 

os testes foram os seguintes: 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

No gráfico acima, verifica-se que houve uma melhoria na ordenação de imagens, 

pois no pós-teste todos os alunos acertaram em todos os vocábulos e no pré-teste o 

mesmo não aconteceu. Porém, vê-se que, de forma geral, os alunos tiveram maiores 

dificuldades no teste de nomeação vocabular, ou seja, na identificação correta da 
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Pré-teste: ordenação de imagens Pós-teste: ordenação de imagens

Pós-teste: nomeação vocabular Pós-teste: Forma fonológica correta

LEGENDA 
       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 

Gráfico 9. Prestação do Grupo A no pré e pós-teste: Drinks 
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imagem apresentada pela examinadora, e na apresentação da forma fonológica correta 

de cada vocábulo do que no pré-teste que, por sua vez, apenas consistiu na ordenação 

de imagens. Como foi mencionado no enquadramento teórico deste relatório, primeiro 

domina-se uma palavra a nível recetivo e, seguidamente, a nível produtivo. Por outras 

palavras, é mais fácil compreender uma palavra do que a produzir, sendo esse o principal 

motivo pelo qual os alunos tiveram maiores dificuldades na nomeação vocabular e na 

apresentação das formas fonológicas corretas do que na ordenação de imagens. No 

entanto, é de mencionar que nas duas fichas de trabalho realizadas acerca desta 

categoria (Anexo 3.1. e Anexo 4.1.), os alunos revelaram dificuldades em todos os 

vocábulos que foram introduzidos nas suas sessões, principalmente, na palavra tea, 

sendo esse o vocábulo que obteve maior número de respostas erradas e, curiosamente, 

foi nesta mesma palavra que os oito alunos acertaram em todas as partes que 

constituíram o pós-teste.  

No gráfico acima, é ainda possível verificar que dos sete alunos que conseguiram 

identificar a palavra milk durante a nomeação vocabular, apenas três conseguiram 

fornecer a sua forma fonológica correta. Dito isto, o quadro seguinte irá apresentar a 

forma fonológica correta deste vocábulo, bem como a que foi apresentada pelos alunos. 

Antes de mais, é de salientar que as formas fonológicas consideradas corretas 

serão as transcrições fonéticas das palavras em inglês britânico, uma vez que é esta a 

variante ensinada nas escolas. Desta forma, é de mencionar que será sempre assim em 

todas as categorias e, além disso, os números que se encontram entre parênteses, a 

seguir às formas fonológicas incorretas produzidas, serão o número de alunos que 

forneceram a forma fonológica em questão.  

Vocábulos Forma fonológica correta Formas fonológicas 

incorretas produzidas 

pelos alunos do Grupo A 

Milk [mɪlk] [mi:lk] (x4) 

LEGENDA 

                          Vocábulos em comum                           
 

Quadro 7. Formas fonológicas produzidas pelos alunos do Grupo A: Drinks 

Verifica-se que grande parte dos alunos teve dificuldades na forma fonológica 

correta de milk, sendo que os quatro alunos que erraram a sua forma fonológica tiveram 

dificuldades na produção da única vogal que surge nesta palavra. O facto de esta vogal 

ser, geralmente, pronunciada com o som [i:] na língua portuguesa, foi o que gerou 
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dificuldades a nível produtivo deste vocábulo.  

Posto isto e de maneira a visualizar melhor a prestação do Grupo A no pré e pós-

teste, a tabela seguinte apresentará as médias obtidas para os vocábulos em comum 

aos dois grupos e para os que só foram introduzidos neste grupo: 

 

 Pré-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Vocábulos em comum 7,3 8 6,7 5,3 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 6 8 6 6 
Tabela 1. Médias obtidas no pré e pós-teste do Grupo A: Drinks 

 Perante os resultados apresentados acima, verifica-se que, de facto, houve uma 

melhoria na ordenação de imagens do pré para o pós-teste em todos os vocábulos. 

Contudo, comparando o pré-teste com a nomeação vocabular e com as formas 

fonológicas apresentadas, verifica-se que, de forma geral, os resultados foram piores 

nestes mesmos do que no pré-teste, o que, de acordo com o que foi dito anteriormente, 

se deve, principalmente, ao facto de ser mais fácil compreender uma palavra do que a 

produzir. Ainda assim, a melhoria na ordenação de imagens do pré para o pós-teste 

poderá indicar que os alunos aprenderam vocabulário com o uso da canção. 

Posto isto, segue-se agora a análise da categoria seguinte que, por sua vez, é a 

categoria dos vegetais (vegetables). 

 

3.5.2. Vegetables 
 

Nesta categoria, mais precisamente na categoria dos vegetais (vegetables), os 

resultados obtidos foram os seguintes: 
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No gráfico 10, vê-se que, de forma geral, houve uma melhoria na ordenação de 

imagens do pré para o pós-teste. Contudo, para o vocábulo broccoli, o mesmo já não 

aconteceu, uma vez que houve mais alunos a errarem no pós-teste do que no pré-teste. 

Além disso, verifica-se que, na maioria dos vocábulos, os resultados continuam a ser 

piores na nomeação vocabular e na apresentação das formas fonológicas corretas do 

que no pré-teste, mas é de salientar que os alunos que acertaram nos vocábulos durante 

a nomeação vocabular, de forma global, apresentaram sempre a respetiva forma 

fonológica correta. É ainda de referir que os alunos não realizaram fichas de trabalho 

acerca desta categoria e, portanto, não é possível confrontar estes dados com os 

resultados obtidos nas fichas.  

 No que diz respeito às formas fonológicas apresentadas, houve alunos que 

produziram incorretamente as palavras potato, broccoli e spinach, sendo que o quadro 

seguinte permitirá verificar as formas incorretas apresentadas pelos alunos. 

 

Vocábulos Forma fonológica correta Formas fonológicas 

incorretas produzidas 

pelos alunos do Grupo A 

Potato [pəˈteɪtəʊ] [pəˈtɒtəʊ] (x1) 

Broccoli  [ˈbrɒkəli] [ˈbrɔ:kəli] (x1) 

Spinach [ˈspɪnɪʤ] [ˈspi:nʌʤ] (x3) 
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Pré-teste: ordenação de imagens Pós-teste: ordenação de imagens

Pós-teste: nomeação vocabular Pós-teste: forma fonológica correta

Gráfico 10. Prestação do Grupo A no pré e pós-teste: Vegetables 

LEGENDA 
       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos que não foram testados no pré-teste e que só foram introduzidos neste grupo 
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[ˈʃpi:nʌʤ] (x1) 

LEGENDA 

                          Vocábulos em comum 

                          Vocábulos introduzidos só no Grupo A 

 

Quadro 8. Formas fonológicas produzidas pelos alunos do Grupo A: Vegetables 

Verifica-se, então, que o aluno que errou na pronúncia de potato, teve 

dificuldades na produção do “a”, acabando por trocar o ditongo [eɪ] pelo som [ɒ], sendo 

este som semelhante ao que é produzido no segundo “a” de “batata” e é um dos sons 

que, geralmente, é produzido sempre que aparece a vogal “a” em português. Quanto a 

broccoli, o aluno teve dificuldades na produção do primeiro “o”, sendo que fez o mesmo 

que o aluno anterior, pois ditou a letra “o” com o som que aparece na respetiva tradução 

“brócolos”. Relativamente a spinach, este foi o vocábulo em que os alunos tiveram 

maiores dificuldades, sendo que é possível verificar que, à semelhança do que 

aconteceu com o vocábulo milk, a maioria teve dificuldades na produção do som [ɪ] que, 

neste caso em particular, é usado para representar os fonemas /i/ e /a/. Como já foi 

mencionado, estas dificuldades surgiram provavelmente devido ao facto de esta vogal 

ser, geralmente, pronunciada com o som [i:] na língua portuguesa. Resumidamente, tal 

como aconteceu com a palavra milk na categoria anterior, todos os erros produtivos 

cometidos nesta categoria tiveram a influência da L1 dos alunos, a que, como se viu no 

Capítulo 1, se designa por cross-linguistic influence. 

Antes de mais, é de mencionar que os resultados obtidos para as palavras que se 

encontram rodeadas a rosa no gráfico acima foram tidos em conta aquando da 

calculação da média dos vocábulos introduzidos só no Grupo A, pois as mesmas só foram 

introduzidas neste mesmo grupo. Dito isto, as médias obtidas para os grupos de 

vocábulos foram as seguintes: 

 

 

Pré-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Vocábulos em comum 5,5 6,5 6 5,5 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 3,7 5 3,1 2,4 
Tabela 2. Médias obtidas no pré e pós-teste do Grupo A: Vegetables 

 Tendo em conta a tabela acima, verifica-se que, de facto, houve uma melhoria 

na ordenação de imagens do pré para o pós-teste. Além disso, verifica-se que os alunos 

continuaram a ter maiores dificuldades na nomeação vocabular e na apresentação das 
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formas fonológicas corretas do que na ordenação de imagens. 

  Assim sendo, segue-se agora a análise da categoria seguinte. 

 

3.5.3. Fruits 
 
 Na categoria das frutas (fruits), os resultados obtidos foram os seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

No gráfico acima, verifica-se que houve uma melhoria na ordenação de imagens 

do pré para o pós-teste, uma vez que todos os alunos acertaram em todos os vocábulos 

e o mesmo não aconteceu no pré-teste, pois houve alunos que erraram nas palavras 

strawberry e plum. Quanto aos resultados obtidos na nomeação vocabular e na 

apresentação da forma fonológica correta, os mesmos também foram bastante 

positivos, embora não tenham sido tão bons quanto à ordenação de imagens no pós-

teste, pois é possível verificar que alguns alunos tiveram dificuldades nas palavras 

strawberry, cherry, plum e apple. Já nas fichas de trabalho (Anexo 5.3. e Anexo 5.4.) 

realizadas acerca desta categoria, houve alunos que revelaram dificuldades nas palavras 

strawberry, banana, plum, apple e kiwi, ou seja, três das mesmas (strawberry, plum e 

apple) continuaram a ser problemáticas no pós-teste.  

Quanto às formas fonológicas incorretas fornecidas pelos alunos, estas foram as 

seguintes: 
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Gráfico 11. Prestação do Grupo A no pré e pós-teste: Fruits 
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Vocábulos Forma fonológica correta Formas fonológicas 

incorretas produzidas 

pelos alunos do Grupo A 

Strawberry [ˈstrɔːbəri] [ˈstru:bəri] (x1) 

Apple [ˈæpl] [ˈeɪpl] (x2) 

Cherry [ˈʧɛri] [ˈʃɛri] (x1) 

LEGENDA 

                          Vocábulos em comum 

                          Vocábulos introduzidos só no Grupo A                           

 

Quadro 9. Formas fonológicas produzidas pelos alunos do Grupo A: Fruits  

 O conjunto de letras “a” e “w” na palavra strawberry produz o som [ɔː], no 

entanto, observa-se que o aluno, que forneceu uma forma fonológica incorreta para 

este vocábulo, trocou esse mesmo som por [u:], o que se deve provavelmente ao facto 

do “w” ser usado em apenas alguns casos na língua portuguesa, tornando-se, assim, 

uma letra rara e por esta nunca se ler com o som [ɔː]. Relativamente à palavra apple, é 

de destacar que é bastante comum encontrar uma pessoa, cuja sua língua materna é a 

língua portuguesa, a substituir o som inicial [æ] por [eɪ] nesta mesma palavra, sendo que 

foi o que aconteceu no caso dos dois alunos que forneceram uma forma fonológica 

incorreta para este vocábulo, pois provavelmente já ouviram alguém a pronunciar apple 

dessa forma que, por sua vez, está incorreta. Quanto a cherry, este vocábulo gerou 

algumas dificuldades a nível produtivo em função da presença da consoante africada 

surda, ou seja, o aluno substituiu o som [ʧ] por apenas [ʃ], uma vez que em português 

não existem consoantes africadas. Contudo, o som [ʃ] já existe e, portanto, para este 

aluno foi mais fácil produzir um som com o qual já está bastante familiarizado. Mais uma 

vez, verifica-se que os erros cometidos tiveram uma dimensão do cross-linguistic 

influence. 

Assim sendo, a tabela abaixo apresentará as médias obtidas nos diferentes 

grupos de vocábulos. É de salientar que os resultados dos vocábulos rodeados a 

castanho estarão incluídos nos valores obtidos para os vocábulos em comum, pois 

embora tenham sido apenas testados no pós-teste, os mesmos são em comum aos dois 

grupos, e os que estão rodeados a rosa, de acordo com o que já foi referido, estarão 

incluídos nos vocábulos que só foram introduzidos neste grupo. 
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Pré-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Vocábulos em comum 6,5 8 7,8 7 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 7 8 7,3 7 
Tabela 3. Médias obtidas no pré e pós-teste do Grupo A: Fruits 

 Na tabela 3, verifica-se que, de facto, houve uma melhoria na ordenação de 

imagens do pré-teste para o pós-teste, sendo que acertaram em todos os vocábulos no 

pós-teste. Além disso, observa-se que os resultados na nomeação vocabular e na 

apresentação das formas fonológicas corretas também foram bastante positivos, 

embora tenham sido novamente inferiores aos da ordenação de imagens no pós-teste. 

Mais uma vez, esta melhoria poderá querer dizer que o uso da canção permitiu a 

aprendizagem de vocabulário. 

 Posto isto, passar-se-á, de seguida, à análise da penúltima categoria, sendo a 

mesma a dos alimentos saudáveis (healthy food). 

 

3.5.4. Healthy food 
 
 Nesta categoria, os resultados do Grupo A foram os seguintes: 
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No gráfico acima, verifica-se que os alunos, de forma geral, tiveram maiores 

dificuldades nas palavras grains, bread e grapes no pós-teste, sendo que nas fichas de 

trabalho (Anexo 6.1. e Anexo 7.1.) os alunos também revelaram maiores dificuldades 

nesses mesmos vocábulos, principalmente na palavra grains que, por sua vez, foi a 

palavra que mais alunos erraram aquando da nomeação vocabular.  

Além disso, vê-se que, de forma geral, houve uma melhoria na ordenação de 

imagens do pré para o pós-teste, sendo que na palavra grapes, os resultados 

mantiveram-se iguais. Quanto à nomeação vocabular e à apresentação das formas 

fonológicas corretas, observa-se que os resultados foram piores do que os do pré-teste.  

Posto isto, as formas incorretas fornecidas pelos alunos foram as seguintes: 

 

Vocábulos Forma fonológica correta Formas fonológicas 

incorretas produzidas 

pelos alunos do Grupo A 

Pasta [ˈpæstə] [ˈpæʃtə] (x1) 

LEGENDA 

                          Vocábulos introduzidos só no Grupo A                           
 

Quadro 10. Formas fonológicas produzidas pelos alunos do Grupo A: Healthy food 

 No quadro acima, observa-se que, na palavra pasta, o aluno trocou o som [s] por 

[ʃ]. Isto deve-se ao facto de esta palavra existir na língua portuguesa e o “s” ser 

pronunciado com o som [ʃ], sendo que, neste caso, encontra-se bem patente o cross-

linguistic influence.  

Dito isto, a tabela seguinte irá apresentar as médias obtidas nos diferentes 

grupos de vocábulos:  

 

 

 

Pré-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Vocábulos em comum 6,5 7,5 6 5,5 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 6 6 3,5 3,5 
Tabela 4. Médias obtidas no pré e pós-teste do Grupo A: Healthy food 

 Na tabela 4, vê-se que o Grupo A teve uma melhoria na ordenação de imagens 

do pré-teste para o pós-teste em todos os vocábulos que foram introduzidos no seu 

grupo. Além disso, verifica-se que os resultados na nomeação vocabular e na 

apresentação das formas fonológicas corretas foram piores do que os que foram obtidos 
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no pré-teste e na ordenação de imagens do pós-teste. 

 Assim sendo, passar-se-á, de seguida, à análise da última categoria, ou seja, à dos 

alimentos não saudáveis (unhealthy food). 

 

3.5.5. Unhealthy food 
 

 No que diz respeito à prestação deste grupo na categoria dos alimentos não 

saudáveis (unhealthy food), o gráfico seguinte irá apresentar os resultados obtidos: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

No gráfico acima, verifica-se que todos os alunos acertaram em todos os 

vocábulos no pré-teste e que o mesmo aconteceu no pós-teste. Além disso, verifica-se 

que os resultados da nomeação vocabular e da apresentação das formas fonológicas 

corretas também foram bastante positivos, revelando maiores dificuldades na palavra 

chips, pois dos seis alunos que acertaram neste vocábulo na nomeação vocabular, 

apenas dois forneceram a sua forma fonológica correta. É de salientar que durante a 

realização das fichas de trabalho acerca desta categoria (Anexo 6.1. e Anexo 7.1.), os 

alunos não revelaram dificuldades em nenhum dos vocábulos, uma vez que 

encontraram todos os que pertencem a esta categoria.  

Quanto às formas fonológicas incorretas apresentadas pelos alunos, estas foram 
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as seguintes: 

 

Vocábulos Forma fonológica correta Formas fonológicas 

incorretas produzidas 

pelos alunos do Grupo A 

 Chips  [ʧɪps] [ʧi:ps] (x3) 
[ʃi:ps] (x1) 

Hamburger [ˈhæmbɜːgə] [ˈhæmbuːrger] (x2) 

[ˈæmbuːrgə] (x1) 

Chocolate [ˈʧɒkəlɪt] [ˈʃɒkəlɪt] (x1) 

[ˈʃu:ku:lɒt] (x1) 

Hot dog [hɒt dɒg] [hɔːt dɒg] (x2] 

[ɔːt dɒg] (x1] 

LEGENDA 

                          Vocábulos em comum 

                          Vocábulos introduzidos só no Grupo A 

 

Quadro 11. Formas fonológicas produzidas pelos alunos do Grupo A: Unhealthy food 

 No quadro 11, verifica-se que os alunos tiveram dificuldades na palavra chips 

que, mais uma vez, foi em função da consoante africada surda [ʧ] e do som vocálico [ɪ], 

o que levou a que alguns alunos substituíssem, novamente, esses sons por [ʃ] e [i:] 

respetivamente. Relativamente à palavra hamburger, vê-se que um aluno teve 

dificuldades no som consonântico [h], sendo este exclusivo do inglês. Além disso, é 

possível verificar que, para três alunos, o som vocálico [ɜː] também gerou algumas 

dificuldades, sendo que os alunos substituíram esse mesmo som pelo som [u:], 

aproximando-se assim da pronúncia da respetiva tradução em português 

(“hambúrguer”). Quanto a chocolate, verifica-se que a consoante africada surda [ʧ] foi 

o que gerou novamente maiores dificuldades. Contudo, observa-se que um dos alunos 

teve dificuldades em todos os sons vocálicos, pois o mesmo disse a palavra chocolate 

muito semelhante à forma com que se diz em português, o que se deve ao facto de esta 

ser escrita da mesma maneira em ambos os idiomas. Por fim, tem-se a palavra hot dog, 

sendo que se vê que o som consonântico [h] foi novamente um desafio para um dos 

alunos e que, para além disso, três alunos trocaram o som [ɑ] em hot por [ɔ:]. No 

entanto, vê-se que na palavra dog, os alunos mantiveram este som, o que se deve 

provavelmente ao facto do mesmo estar entre dois sons consonânticos ([d] e [g]) que 

existem em português e dos quais já estão bastante familiarizados, pois na palavra hot, 

tem-se o som [h] que, como foi mencionado acima, é exclusivo do inglês, o que poderá 

ter gerado maiores dificuldades a nível produtivo do som [ɑ]. 
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Dito isto, as médias obtidas no Grupo A foram as seguintes: 

 

 

 

Pré-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação 

de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Vocábulos em comum 8 8 7,5 5,3 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 8 8 7 5,5 
Tabela 5. Médias obtidas no pré e pós-teste do Grupo A: Unhealthy food 

 Na tabela 5, vê-se que, de facto, os resultados mantiveram-se iguais na 

ordenação de imagens do pré para o pós-teste, pois todos os alunos acertaram em todos 

os vocábulos em ambos os testes. Além disso, observa-se que os resultados da 

nomeação vocabular e da apresentação das formas fonológicas corretas continuam a 

ser piores do que os do pré-teste que, de acordo com o que se viu anteriormente, se 

deve, principalmente, ao facto de se dominar as palavras, primeiramente, a nível 

recetivo e, posteriormente, a nível produtivo.  

 Tendo em conta a análise feita até agora, optou-se por sintetizar, na tabela 

seguinte, as médias calculadas para todos os vocábulos em todas as categorias. 

 

 
Atendendo aos dados apresentados na tabela acima, pode-se concluir que os 

alunos já tinham algum conhecimento prévio às sessões de implementação do projeto 

em relação a alguns vocábulos, pois os resultados foram bastante positivos no pré-teste. 

Verifica-se ainda que este grupo, no pré-teste, teve maior facilidade na categoria dos 

alimentos não saudáveis (unhealthy food), pois todos os alunos acertaram em todos os 

  

 

Pré-teste: 

ordenação de 

imagens 

Pós-teste: 

ordenação de 

imagens 

Pós-teste: 

nomeação 

vocabular 

Pós-teste: 

forma 

fonológica 

correta 

Drinks Vocábulos em comum 7,3 8 6,7 5,3 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 6 8 6 6 

Vegetables Vocábulos em comum 5,5 6,5 6 5,5 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 3,7 5 3,1 2,4 

Fruits Vocábulos em comum 6,5 8 7,8 7 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 7 8 7,3 7 

Healthy food Vocábulos em comum 6,5 7,5 6 5,5 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 6 6 3,5 3,5 

Unhealthy food Vocábulos em comum 8 8 7,5 5,3 

Vocábulos introduzidos só no Grupo A 8 8 7 5,5 

Tabela 6. Médias obtidas no Grupo A no pré e pós-teste 
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vocábulos desta categoria, e evidenciaram maiores dificuldades na categoria dos 

vegetais (vegetables), uma vez que a mesma obteve as médias mais baixas. 

Os resultados obtidos no pré-teste devem-se possivelmente ao facto de alguns 

dos alunos terem tido a língua inglesa enquanto atividade extracurricular nos anos 

anteriores ou por a terem tido como disciplina do currículo escolar no ano letivo 

passado. Além disso, a audição de canções, a visualização de séries televisivas, o facto 

de a maioria dos encarregados de educação falar esta língua e de os alunos se 

encontrarem bastante expostos a esta língua no quotidiano também são aspetos que 

podem ter contribuído para estes resultados, pois verificou-se que os alunos tiveram 

maiores dificuldades nos vocábulos correspondentes a alimentos menos comuns no dia-

a-dia e, consequentemente, menos conhecidos, como por exemplo, leek e pop. Por 

outro lado, as palavras correspondentes a alimentos mais “básicos” e aos primeiros 

alimentos que são introduzidos às crianças quando começam a falar a sua língua 

materna foram as que obtiveram maior número de respostas corretas, como por 

exemplo, potato e orange. Além disso, pode-se confirmar que as palavras que são 

produzidas em inglês de forma idêntica à língua portuguesa, como por exemplo, melon 

e broccoli, foram também as que mais alunos acertaram, o que já seria de esperar.  

Verificou-se que, de uma forma geral, houve uma melhoria na ordenação de 

imagens do pré para o pós-teste em todas as categorias e em todos os vocábulos, 

concluindo-se, assim, que o uso da canção influencia a aprendizagem de vocabulário. 

Quanto aos valores obtidos na nomeação vocabular e na apresentação das formas 

fonológicas corretas, estes foram, de forma global, piores do que os resultados do pré-

teste. Contudo, após a realização do enquadramento teórico, confirmou-se que, por um 

lado, os resultados obtidos vão ao encontro daquilo que é esperado durante a aquisição 

e aprendizagem de vocabulário, pois, primeiramente, é necessário dominar as palavras 

novas a nível recetivo, e só depois é que se passa a dominá-las a nível produtivo, posto 

que, para se chegar a esse ponto, é necessário ultrapassar várias etapas. Por outro, a 

questão de terem sido usadas imagens, aquando da nomeação vocabular, que não 

foram mostradas anteriormente, também poderá ter influenciado os resultados. Ao 

longo das sessões, os alunos só tiveram acesso às traduções dos alimentos e bebidas, 

sem nunca terem tido contacto com as respetivas imagens, o que poderá ter gerado 

algumas confusões, sendo que a visualização de imagens nas sessões também poderia 
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ter facilitado a memorização dos vocábulos. Além disso, embora o início de cada sessão 

ter sido dedicada a uma revisão da aula anterior, as cinco sessões de implementação do 

projeto foram distanciadas, tendo a duração de três semanas, o que dificultou o 

armazenamento dos vocábulos na MLP dos alunos. Como foi referido no Capítulo 1, 

informações são rapidamente esquecidas se o indivíduo for impedido de exercitar essa 

informação. Por este motivo, o distanciamento entre as cinco sessões, assim como o 

facto de os alunos possivelmente não terem exercitado o vocabulário fora do contexto 

de sala de aula, também poderão ter influenciado os resultados obtidos. Verificou-se 

ainda que a maioria dos erros produtivos tiveram a influência da sua L1, o que vem 

confirmar o cross-linguistic influence. Neste sentido, tudo o que foi referido acima 

poderá ter influenciado os resultados da nomeação vocabular e da apresentação de 

formas fonológicas, daí os alunos terem tido maiores dificuldades nestes dois 

componentes do pós-teste do que na ordenação de imagens do pré-teste.  

Ainda assim, conclui-se que a canção influencia a aprendizagem de vocabulário, 

uma vez que as médias na ordenação de imagens foram sempre maiores no pós-teste 

do que no pré-teste. Posto isto, de seguida, será feita uma confrontação dos resultados 

obtidos em ambos os grupos, a fim de verificar as semelhanças e diferenças entre cada 

um. 

 

3.6. Comparação dos resultados obtidos no pré e pós-teste entre o Grupo 
A e o Grupo B 
 

Segue-se agora a comparação dos resultados obtidos no pré e pós-teste de 

ambos os grupos, de formar a verificar algumas das suas semelhanças, assim como 

algumas das suas diferenças. Esta análise será realizada novamente através de uma 

apresentação gráfica que, por sua vez, permitirá observar e comparar a prestação do 

Grupo A e a do Grupo B em relação a cada categoria abordada nas cinco sessões e em 

função das diferentes partes que consistuíram os testes. Cada gráfico terá novamente 

os vocábulos testados de cada categoria e apresentará o número de alunos que 

acertaram nos mesmos. Além disso, para cada parte do pré e pós-teste será apresentada 

a média da prestação de cada grupo relativamente aos vocábulos que foram 

introduzidos nas respetivas sessões. Por outras palavras, os vocábulos que não foram 
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lecionados nas sessões de cada um, não serão tidos em conta aquando da calculação 

das médias. 

Cumpre ainda referir que, mais uma vez, os vocábulos introduzidos só no Grupo 

A estarão rodeados a vermelho, os em comum estarão a azul e os que apenas foram 

apresentados no Grupo B estarão a laranja. Estas três cores apresentarão os vocábulos 

que foram testados nos testes de ambos os grupos. Porém, também haverá vocábulos 

rodeados a roxo, que são os que apenas surgiram no pós-teste do Grupo A e que só 

foram introduzidos nesse mesmo grupo, e vocábulos rodeados a verde, que são os que 

apenas foram testados no pós-teste do Grupo B e que também só foram abordados nas 

sessões desse grupo.   

Dito isto, passar-se-á à análise da primeira categoria das bebidas (drinks).  

 

3.6.1. Drinks 
 
 Nesta categoria, os resultados obtidos na ordenação de imagens do pré-teste 

em ambos os grupos foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se verificar que a prestação do Grupo A foi significativamente melhor do 

que a do Grupo B, pois nesse grupo não houve nenhum vocábulo em que todos os alunos 

acertassem e, além disso, seis alunos chegaram a errar numa única palavra (juice), sendo 

que no Grupo A houve dois vocábulos que todos acertaram e o máximo de respostas 

erradas foi dois (pop e lemonade). Neste pré-teste, a média para o Grupo A foi calculada 
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Gráfico 14. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pré teste: ordenação 
de imagens (Drinks) 
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em 7 e para o Grupo B em 4,8, ou seja, a prestação do Grupo A foi melhor do que a do 

Grupo B. 

Quanto aos resultados na ordenação de imagens do pós-teste, estes foram os 

seguintes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do gráfico 15, observa-se que houve uma melhoria do pré para o pós-

teste em ambos os grupos, posto que todos os alunos acertaram em todos os vocábulos, 

tendo cada grupo a média de 8. 

 Cumpre agora verificar se o mesmo aconteceu na parte da nomeação vocabular, 

através do seguinte gráfico: 
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Gráfico 15. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
ordenação de imagens (Drinks) 

Gráfico 16. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
nomeação vocabular (Drinks) 
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Os resultados da nomeação vocabular foram mais ao encontro daquilo que era 

esperado em cada grupo. O gráfico acima é uma prova do mesmo, pois verifica-se que 

todos os alunos do Grupo B acertaram em todos os vocábulos que foram explorados nas 

suas aulas e nenhum acertou no único vocábulo que apenas foi lecionado no Grupo A. 

Quanto ao grupo experimental, é possível concluir que os alunos tiveram maiores 

dificuldades e, consequentemente, uma pior prestação em relação ao Grupo B, pois a 

média para o Grupo A foi calculada em 6,5 e para o Grupo B em 8.  

 Relativamente ao número de alunos que apresentaram formas fonológicas 

corretas. aquando da nomeação vocabular, os resultados foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Através do gráfico 17, observa-se que, nos vocábulos em comum, houve o 

mesmo número de alunos em ambos os grupos que apresentaram formas fonológicas 

corretas. Já nos vocábulos que só foram lecionados no Grupo A, ou seja, na palavra pop, 

vê-se que apenas houve alunos desse mesmo grupo que a produziram corretamente, 

uma vez que nenhum dos alunos do Grupo B conseguiu identificar a imagem, 

correspondente a este vocábulo, corretamente durante a nomeação vocabular. Quanto 

aos vocábulos que apenas foram introduzidos no Grupo B, verifica-se que houve alunos 

do Grupo A que conseguiram acertar nas suas formas fonológicas, mas que houve mais 

respostas corretas no Grupo B, o que já seria de esperar, dado que estes só foram 

explorados neste mesmo grupo e também houve um maior número de respostas 

corretas dos alunos pertentencente a este grupo aquando da nomeação vocabular. 
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Gráfico 17. Formas fonológicas corretas dos dois grupos no pós-teste (Drinks) 
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Ainda assim, a média para o Grupo A foi calculada em 5,5 e para o Grupo B em 5. Por 

outras palavras, conclui-se que a nível produtivo, o desempenho do Grupo A foi melhor 

do que o do Grupo B. 

 Tendo em conta os dados analisados, optou-se por sintetizar na tabela 7, as 

médias obtidas em cada uma das partes que constituíram o pré e pós-teste, sendo que 

a negrito estará a média do grupo que obteve melhores resultados em cada uma. 

 

 Grupo A Grupo B 

Pré-teste: ordenação de imagens 7 4,8 

Pós-teste: ordenação de imagens 8 8 

Pós-teste: nomeação vocabular 6,5 8 

Pós-teste: forma fonológica 

correta 

5,5 5 

Tabela 7. Médias obtidas nos dois grupos no pré e pós-teste: Drinks 

Perante estes resultados, é possível concluir que o Grupo B tinha menos 

conhecimentos prévios relativamente à categoria das bebidas do que o Grupo A, mas 

que os alunos aprenderam o vocabulário ao longo das sessões, acabando por superar a 

prestação do Grupo A na nomeação vocabular. No entanto, apesar de todos os alunos 

do Grupo B terem acertado em todos os vocábulos na nomeação vocabular e o mesmo 

não ter acontecido no Grupo A, o grupo experimental, ainda assim, teve um melhor 

desempenho na apresentação das formas fonológicas corretas do que o grupo de 

controlo. Dito isto e dado por terminado a análise dos resultados obtidos nesta 

categoria, passar-se-á à análise da categoria seguinte. 

 

3.6.2. Vegetables 
 

Na ordenação de imagens do pré-teste, a distribuição de respostas na categoria 

dos vegetais foi a seguinte: 
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Nesta categoria, é possível verificar que a prestação dos dois grupos no pré-teste 

não foi tão bem conseguida quanto na categoria anterior (drinks), uma vez que houve 

um menor número de respostas corretas. Posto isto, observa-se que todos os alunos do 

Grupo A acertaram em três vocábulos (potato, broccoli e beans) e todos os do Grupo B 

acertaram em um vocábulo (potato). Porém, no Grupo A, também houve um vocábulo 

em que nenhum aluno acertou (leek). Por outro lado, no Grupo B, apenas houve um 

vocábulo (potato) em que todos forneceram uma resposta correta, mas não existiu 

nenhum em que ninguém acertasse. Ainda assim, a média calculada para o Grupo A foi 

4,4 e para o Grupo B foi 3,8. Por outras palavras, o Grupo A teve um melhor desempenho 

do que o Grupo B. 

Relativamente ao pós-teste, os resultados obtidos na ordenação de imagens 

foram os seguintes: 
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Gráfico 18. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pré-teste: ordenação 
de imagens (Vegetables) 
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 No gráfico acima, verifica-se que todos os alunos do Grupo A acertaram em 

apenas três vocábulos (potato, beans e spinach), sendo que beans não foi introduzido 

nas sessões dos mesmos, ou seja, a aprendizagem deste vocábulo não teve a influência 

do uso da canção. Já o mínimo de respostas corretas neste grupo, foi para o vocábulo 

leek, sendo que só um aluno acertou e, por sua vez, foi um dos vocábulos introduzidos 

nas suas sessões e, por este motivo, esperava-se um maior número de respostas 

corretas. Por outro lado, todos os alunos do Grupo B acertaram em três vocábulos 

(potato, cauliflower e tomato) e embora broccoli não tenha sido introduzido nas sessões 

deste grupo, sete dos oito alunos acertaram, o que se deve provavelmente ao facto da 

sua forma fonológica ser semelhante à palavra correspondente em português 

(brócolos). Além disso, o mínimo de respostas corretas neste grupo, para os vocábulos 

que foram introduzidos nas suas sessões, foi para as palavras peas e cucumber, sendo 

que só houve quatro respostas certas para cada. Resumidamente, a média para o Grupo 

A foi calculada em 5,3 e para o Grupo B em 6 e assim sendo, conclui-se que a prestação 

do Grupo B acabou por ser melhor do que a do Grupo A. 

 Verifica-se agora se o mesmo aconteceu na nomeação vocabular, através do 

seguinte gráfico: 
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Gráfico 19. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
ordenação de imagens (Vegetables) 
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 Através do gráfico 20, é possível concluir que a prestação do Grupo B foi melhor 

do que a do Grupo A, dado que o grupo de controlo teve um maior número de respostas 

corretas nos vocábulos que foram explorados nas suas sessões do que o Grupo A. De 

forma global, vê-se que os alunos do grupo experimental tiveram mais dificuldades 

nesta categoria do que o grupo de controlo, pois, por exemplo, apenas um aluno acertou 

em leek e celery e dois acertaram em garlic, sendo que todos estes vocábulos foram 

lecionados nas suas sessões e, portanto, esperava-se um maior número de respostas 

corretas. Já no Grupo B, o mínimo de respostas corretas, para as palavras que foram 

introduzidas neste mesmo grupo, foi três (lettuce, peas e cucumber). Em suma, a média 

para o Grupo A foi calculada em 3,8 e para o Grupo B em 5,4. 

 Mais uma vez, os alunos nem sempre forneceram a forma fonológica correta dos 

vocábulos testados e, portanto, o gráfico seguinte apresentará os vocábulos e o número 

de alunos de cada grupo que acertaram nas formas fonológicas: 
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Gráfico 20. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
nomeação vocabular (Vegetables) 
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Ao comparar os resultados obtidos na nomeação vocabular (Gráfico 20) e os da 

apresentação da forma fonológica correta (Gráfico 21), observa-se que houve alunos do 

Grupo A que apresentaram formas fonológicas incorretas para três vocábulos, sendo 

esses potato, broccoli e spinach. Contudo, revelaram maiores dificuldades na produção 

da palavra spinach, pois dos cinco alunos que acertaram neste vocábulo, apenas um 

forneceu a forma fonológica correta. É ainda de referir que estes três vocábulos foram 

todos introduzidos nas sessões deste grupo. Já no Grupo B, houve alunos que 

forneceram uma forma fonológica incorreta para potato, carrot, tomato e cucumber, 

sendo que estes quatro vocábulos também foram introduzidos nas suas sessões. Além 

disso, verifica-se que os alunos revelaram maiores dificuldades na produção da palavra 

tomato, pois todos acertaram neste vocábulo, no entanto, apenas três apresentaram a 

forma fonológica correta. Dito isto, a média para o Grupo A foi calculada em 3,1 e para 

o Grupo B em 4,1. Por outras palavras, conclui-se que a nível produtivo, o desempenho 

do Grupo B foi melhor do que o do Grupo A. 

 Dada por terminada a comparação dos resultados obtidos em ambos os grupos 

nesta categoria, a tabela seguinte apresentará uma síntese das médias alcançadas em 

cada uma das partes que constituíram o pré e pós-teste, sendo que a negrito estará 

novamente a média do grupo que obteve melhores resultados em cada uma. 
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Gráfico 21. Formas fonológicas corretas dos dois grupos no pós-teste (Vegetables) 
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       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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 Grupo A Grupo B 

Pré-teste: ordenação de imagens 4,4 3,8 

Pós-teste: ordenação de imagens 5,3 6 

Pós-teste: nomeação vocabular 3,8  5,4 

Pós-teste: forma fonológica 

correta 

3,1 4,1 

Tabela 8. Médias obtidas nos dois grupos no pré e pós-teste: Vegetables 

Perante os dados apresentados acima, é possível concluir que o Grupo A tinha 

mais conhecimentos prévios em relação a esta categoria do que o Grupo B. No entanto, 

a prestação do Grupo B acabou por ser significativamente melhor no pós-teste do que a 

do Grupo A, à semelhança do que aconteceu na categoria anterior (drinks). Porém, na 

categoria anterior, o Grupo A acabou por ter um melhor desempenho na apresentação 

das formas fonológicas corretas do que o Grupo B e, como se pode verificar na tabela 

acima, nos vegetais (vegetables), o grupo de controlo obteve melhores resultados em 

todas as partes que constituíram o pós-teste, embora a diferença mais significativa entre 

ambos os grupos seja apenas na nomeação vocabular. Dito isto, passar-se-á, de seguida, 

à análise da categoria seguinte que, por sua vez, é a categoria das frutas (fruits). 

 

3.6.3. Fruits 
 

 No que diz respeito à categoria das frutas (fruits), os resultados obtidos na 

ordenação de imagens do pré-teste foram os seguintes: 
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Gráfico 22. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pré-teste: 
ordenação de imagens (Fruits) 

LEGENDA 
       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
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Nesta categoria, todos os alunos pertencentes ao Grupo A acertaram na maioria 

dos vocábulos, pois só houve alunos a errarem em strawberry e plum, sendo que cinco 

acertaram em cada um. Já no Grupo B, a totalidade de alunos só acertou em orange e 

melon. Através destes resultados, pode-se afirmar que a prestação do Grupo A no pré-

teste, cuja média foi calculada em 6,8, foi novamente melhor que a do Grupo B, cuja 

média foi calculada em 5,8. 

Quanto aos resultados obtidos na ordenação de imagens do pós-teste, estes 

foram os seguintes:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Através do gráfico 23, observa-se que todos os alunos do Grupo A acertaram em 

todos os onze vocábulos que surgiram no seu teste. Já no Grupo B, sete dos oito alunos 

acertaram em melon e em cherry. No entanto, é de salientar que estes dois vocábulos 

só foram introduzidos no Grupo A e, portanto, compreende-se o porquê de alguns 

alunos terem errado nos mesmos. Além disso, um aluno, pertencente a este mesmo 

grupo, errou em watermelon, sendo que este vocábulo foi introduzido nas suas aulas. 

Tendo em conta estes resultados, pode-se facilmente concluir que a prestação do Grupo 

A foi melhor que a do Grupo B, embora a diferença seja mínima. Ainda assim, prosseguir-

se-á à calculação da média, que para o Grupo A foi calculada em 8 e para o Grupo B em 

7,9. 

Passando à nomeação vocabular, os resultados de ambos os grupos foram os 
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Gráfico 23. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
ordenação de imagens (Fruits) 
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       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Mais uma vez, os resultados da nomeação vocabular vão mais ao encontro 

daquilo que era esperado em ambos os grupos, pois os alunos do Grupo A acertaram 

em quase todos os vocábulos que foram explorados nas suas sessões, havendo um aluno 

que errou na palavra strawberry, dois em cherry e um em plum. Por outro lado, no Grupo 

B, não houve tantas palavras em que todos os alunos acertassem. Ainda assim, este 

grupo obteve resultados positivos, sendo que o mínimo de respostas corretas, de entre 

os vocábulos que foram lecionadas nas suas sessões, foi para a palavra strawberry. 

Contudo, é evidente que a prestação do Grupo A foi melhor do que a do Grupo B, tendo 

a média sido calculada em 7,5 para o grupo experimental e 6,7 para o grupo de controlo. 

Como aconteceu nas categorias anteriores, os alunos nem sempre produziram a 

forma fonológica correta dos vocábulos testados no teste de nomeação vocabular. 

Assim sendo, o gráfico seguinte apresentará os resultados obtidos em ambos os grupos, 

sendo que mostrará o número de alunos que apresentaram a forma fonológica correta 

de cada vocábulo. 
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Gráfico 24. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
nomeação vocabular (Fruits) 
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       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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Ao observar o gráfico 25, chega-se facilmente à conclusão de que a prestação do 

Grupo A foi melhor do que a do Grupo B, uma vez que houve mais alunos a acertarem 

nos vocábulos e também houve quatro vocábulos (orange, banana, melon, kiwi) em que 

todos os alunos forneceram as formas fonológicas corretas. Já no Grupo B, apesar de 

todos os alunos terem identificado corretamente três vocábulos (orange, apple e lemon) 

na nomeação vocabular, não houve nenhuma palavra que obtivesse oito formas 

fonológicas corretas. Assim sendo e tendo em conta o número de alunos que 

apresentaram formas fonológicas corretas, a média para o Grupo A foi calculada em 7 e 

para o Grupo B em 5. Por outras palavras, conclui-se que nesta categoria, o desempenho 

do Grupo A foi melhor do que o do Grupo B a nível produtivo. 

Dito isto, a tabela seguinte será uma síntese de todas as médias obtidas por 

ambos os grupos nos diferentes testes desta categoria. 

 

 Grupo A Grupo B 

Pré-teste: ordenação de imagens 6,8 5,8 

Pós-teste: ordenação de imagens 8 7,9 

Pós-teste: nomeação vocabular 7,5 6,7 

Pós-teste: forma fonológica 

correta 

7 5 

Tabela 9. Médias obtidas nos dois grupos no pré e pós-teste: Fruits 

 Na tabela acima, e contrariamente ao que aconteceu até agora, vê-se que o 

desempenho do Grupo A foi melhor do que o do Grupo B, em todas as partes que 
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Gráfico 25. Formas fonológicas corretas dos dois grupos no pós-teste (Fruits) 
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       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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constituíram o pré e pós-teste, nesta categoria. Por outras palavras, o Grupo A tinha 

mais conhecimentos prévios, acabando por ter melhores resultados no pré-teste, e 

também aprenderam vocabulário novo, através do uso da canção, tendo os oito alunos 

acertado em quase todos os vocábulos testados nas diferentes partes do pós-teste. É de 

salientar que o Grupo B também obteve resultados positivos, no entanto, não tão 

satisfatórios quanto os do Grupo A, acabando por revelar maiores dificuldades na 

apresentação das formas fonológicas corretas. Os resultados satisfatórios do Grupo A 

devem-se provavelmente ao facto de terem sido desenvolvidas mais atividades nesta 

sessão do que nas restantes. 

 Posto isto, analisar-se-á a categoria seguinte, de modo a verificar se estes 

resultados se mantêm. 

 

3.6.4. Healthy food 
 

Passar-se-á agora à apresentação dos resultados na ordenação de imagens do 

pré-teste, relativamente à categoria dos alimentos saudáveis (healthy food): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No gráfico acima, torna-se evidente que os alunos do Grupo A tinham mais 

conhecimentos prévios do que o Grupo B. Todos os alunos do Grupo A responderam 

corretamente às palavras fish e rice. Por outro lado, no Grupo B, só houve um vocábulo 

em que todos acertaram (fish). Além disso, vê-se que houve sempre mais alunos do 
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Gráfico 26. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pré-teste: 
ordenação de imagens (Healthy food) 

LEGENDA 
       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
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grupo experimental a acertarem nos vocábulos do que do grupo de controlo. Assim 

sendo, observa-se que a prestação do Grupo A foi novamento melhor do que a do Grupo 

B, sendo que as médias foram calculadas em 6,3 e 5 respetivamente.  

 No que toca à ordenação de imagens no pós-teste, é importante salientar que 

no teste do Grupo B não foram testadas palavras que apenas foram introduzidas no 

Grupo A. Dito isto, os resultados foram os seguintes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No gráfico acima, vê-se que sete alunos do Grupo A e sete alunos do Grupo B 

acertaram em bread que, por sua vez, era uma palavra em comum. Já as palavras fish e 

rice, que foram vocábulos que só foram introduzidos no Grupo B, tiveram o mesmo 

número de respostas corretas em ambos os grupos, sendo que todos os alunos dos dois 

grupos acertaram em fish e seis alunos de cada grupo acertaram em rice. Relativamente 

aos vocábulos que foram testados apenas no Grupo A, os oito alunos acertaram pasta e 

apenas seis alunos acertaram em grains e grapes. Já em relação às palavras testadas só 

no Grupo B, de dez palavras, só houve alunos a errarem em ham, sendo que seis dos 

oito alunos acertaram na mesma. Tendo em conta os resultados, as prestações dos dois 

grupos foram renhidas, contudo, a média para o Grupo A foi calculada em 6,8 e para o 

Grupo B em 7,6. Por outras palavras, o Grupo B acabou por ter uma melhor prestação 

do que o Grupo A, pois houve uma diferença significativa no número de vocábulos 

introduzidos em cada grupo e ainda assim, o Grupo B acertou na maioria. 

 Quanto aos resultados obtidos na nomeação vocabular, estes foram os 
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Gráfico 27. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
ordenação de imagens (Healthy food) 
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       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No gráfico 28, é possível observar que, embora tenham sido testados mais 

vocábulos no Grupo B, este grupo teve uma melhor prestação em relação ao Grupo A, 

uma vez que todos os alunos acertaram em quatro vocábulos (fish, soup, cereal e salad) 

e no Grupo A, não houve nenhuma palavra em que o mesmo acontecesse. Assim, de 

forma geral, verifica-se que os resultados foram piores no Grupo A do que no Grupo B, 

sendo que a média de respostas corretas na nomeação vocabular foi calculada em 4,8 e 

em 6,2 respetivamente. 

 No que toca ao número de alunos que forneceram formas fonológicas corretas 

para cada vocábulo, os resultados de ambos os grupos foram os seguintes: 
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Gráfico 28. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
nomeação vocabular (Healthy food) 

Gráfico 29. Formas fonológicas corretas dos dois grupos no pós-teste (Healthy 
food) 
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       Vocábulos introduzidos e testados só no Grupo B 
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Tendo em conta os resultados apresentados no gráfico acima, conclui-se, de 

imediato, que o Grupo B teve uma melhor prestação na nomeação vocabular do que na 

apresentação das formas fonológicas corretas. Ao comparar esse mesmo gráfico com o 

gráfico anterior, é ainda possível verificar que os alunos do Grupo A apenas tiveram 

dificuldades a nível produtivo nas palavras pasta e fish, sendo que é de salientar que a 

palavra fish não foi alvo de ensino em sala de aula neste grupo. Por outro lado, verifica-

se que os alunos do Grupo B tiveram dificuldades a nível produtivo nas palavras bread, 

fish, rice, spaghetti, sandwich, cheese, cereal, egg, salad, yoghurt e ham, sendo que 

revelaram maiores dificuldades nos vocábulos fish, spaghetti e sandwich. É de salientar 

que todos estes vocábulos foram introduzidos nas sessões deste mesmo grupo. Dito 

isto, cumpre referir a média do número de alunos que apresentaram formas fonológicas 

corretas em ambos os grupos, sendo que para o Grupo A a mesma foi calculada em 4,5 

e para o Grupo B em 3,5. Por outras palavras, conclui-se que a nível produtivo a 

prestação do Grupo A foi melhor do que a do Grupo B nesta categoria. 

Assim sendo, e terminada a análise desta categoria, a tabela seguinte irá 

sintetizar as médias obtidas por ambos os grupos em todas as partes que constituíram 

o pré e pós-teste. 

 

 Grupo A Grupo B 

Pré-teste: ordenação de imagens 6,3 5 

Pós-teste: ordenação de imagens 6,8 7,6 

Pós-teste: nomeação vocabular 4,8 6,2 

Pós-teste: forma fonológica 

correta 

4,5 3,5 

Tabela 10. Médias obtidas nos dois grupos no pré e pós-teste: Healthy food 

Através da tabela, conclui-se que, apesar do Grupo A ter tido melhores 

resultados no pré-teste, mais uma vez, o Grupo B acabou por superar o grupo 

experimental na ordenação de imagens e na nomeação vocabular do pós-teste. Ainda 

assim, a prestação do Grupo A foi melhor aquando da apresentação das formas 

fonológicas corretas. Por outras palavras, embora o desempenho do Grupo B tenha sido 

significativamente melhor na nomeação vocabular do que o do Grupo A, este conseguiu 

obter melhores resultados a nível produtivo.  

Por fim, passar-se-á, de seguida, à análise dos alimentos não saudáveis 
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(unhealthy food). 

3.6.5. Unhealthy food 
 
 Nesta categoria, os resultados obtidos em ambos os grupos na ordenação de 

imagens do pré-teste foram os seguintes: 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico acima, observa-se que os oito alunos do Grupo A acertaram em todos 

os vocábulos. Por outro lado, os oito alunos do Grupo B só conseguiram acertar todos 

em cake, sendo que em chips, ice cream e hot dog acertaram seis, em candy acertaram 

cinco e em lollipop acertaram quatro alunos. Tendo em conta estes resultados, verifica-

se que a prestação do Grupo A, com uma média de 8, foi novamente melhor do que a 

do Grupo B, com uma média de 5,8. 

Relativamente aos resultados obtidos na ordenação de imagens no pós-teste, 

observa-se a seguinte distribuição de respostas: 
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Gráfico 30. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pré-teste: 
ordenação de imagens (Unhealthy food) 
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       Vocábulos em comum 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo A 
       Vocábulos introduzidos só no Grupo B 
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No gráfico 31, vê-se que todos os alunos do Grupo A acertaram em seis dos oito 

vocábulos que surgiram no seu teste, sendo que apenas houve um aluno a errar em 

candy e um aluno a errar em lollipop e que, por sua vez, foram os únicos vocábulos que 

não foram introduzidos nas sessões deste grupo. No entanto, no Grupo B, parece não 

ter acontecido o mesmo, uma vez que houve alunos a errarem em quatro vocábulos 

(chips, candy, lollipop e crisps) que foram lecionados no seu grupo. Assim sendo, pode-

se concluir que a prestação do Grupo A foi novamente melhor do que a do Grupo B com 

médias de 8 e 7,2 respetivamente. 

De seguida, verificar-se-á se o mesmo aconteceu na nomeação vocabular, 

através do seguinte gráfico: 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Grupo A Grupo B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Grupo A Grupo B

Gráfico 31. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos no pós-teste: 
ordenação de imagens (Unhealthy food) 

Gráfico 32. Respostas corretas dos alunos dos dois grupos: nomeação vocabular 
(Unhealthy food) 
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Ao observar o gráfico 32, vê-se que os resultados da nomeação vocabular foram 

piores do que os da ordenação de imagens do pós-teste, pois os alunos do Grupo A já 

não acertaram em todos os vocábulos que foram explorados nas suas sessões, sendo 

que erraram nas palavras chips, ice cream e hot dog. Além disso, houve um maior 

número de alunos do Grupo B a errar nos vocábulos chips, candy, lollipop e crisps. É 

ainda de salientar que houve um aluno deste mesmo grupo que errou na palava bacon, 

o que não aconteceu na ordenação de imagens. Ainda assim, a média do Grupo A foi 

calculada em 7,3 e no Grupo B em 6,5, ou seja, tal como aconteceu na ordenação de 

imagens, a prestação do grupo experimental foi melhor do que a do grupo de controlo. 

No que diz respeito ao número de formas fonológicas corretas apresentadas, os 

resultados foram os seguintes: 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ao comparar o gráfico 32 com o gráfico 33, verifica-se que os alunos do Grupo A 

tiveram dificuldades a nível produtivo nas palavras chips, hamburger, chocolate e hot 

dog, sendo que todas estas palavras foram exploradas nas suas sessões. Além disso, 

verifica-se que os alunos tiveram maiores dificuldades a nível produtivo na palavra chips, 

uma vez que seis alunos identificaram corretamente este vocábulo aquando da 

nomeação vocabular, mas só dois forneceram a sua forma fonológica correta. Já em 

relação ao Grupo B, pode-se concluir que estes tiveram maiores dificuldades do que o 

Grupo A, posto que todos os alunos conseguiram identificar as palavras donuts e pizza, 

contudo nenhum as produziu adequadamente. É ainda de destacar que este grupo 

também revelou algumas dificuldades a nível produtivo nos vocábulos chips, 
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Gráfico 33. Formas fonológicas corretas dos dois grupos no pós-teste (Unhealthy 
food) 
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hamburger, chocolate, ice cream e crisps, sendo que todos estes vocábulos foram alvo 

de ensino nas suas sessões com exceção da palavra ice cream. Dito isto e tendo em conta 

o número de alunos que apresentaram as formas fonológicas corretas dos vocábulos em 

ambos os grupos, a média para o Grupo A foi calculada em 5,3 e para o Grupo B em 3,2. 

Por outras palavras, e como já foi mencionado, o Grupo A teve um melhor desempenho 

a nível produtivo do que o Grupo B. 

Tendo em conta os dados recolhidos nesta categoria, a tabela seguinte será 

novamente uma síntese das médias obtidas em ambos os grupos, em função das 

diferentes partes que constituíram o pré e pós-teste. 

 

 Grupo A Grupo B 

Pré-teste: ordenação de imagens 8 5,8 

Pós-teste: ordenação de imagens 8 7,2 

Pós-teste: nomeação vocabular 7,3 6,5 

Pós-teste: forma fonológica 

correta 

5,3 3,2 

Tabela 11. Médias obtidas nos dois grupos no pré e pós-teste: Healthy food 

Perante esta tabela, conclui-se que a prestação do Grupo A, nesta categoria, foi 

sempre melhor do que a do Grupo B. O grupo experimental revelou ter mais 

conhecimentos prévios do que o grupo de controlo, sendo que todos os alunos 

acertaram em todos os vocábulos no pré-teste. Após as sessões, o desempenho do 

Grupo A continuou a ser melhor do que a do Grupo B, contrariamente ao que aconteceu 

em categorias anteriores. Estes resultados devem-se provavelmente ao facto de todos 

os alunos do Grupo A terem tido conhecimentos prévios em relação a todos os 

vocábulos, pois acertaram em todos no pré-teste, sendo esta a única categoria em que 

o mesmo aconteceu. 

É ainda de mencionar que não existem grandes diferenças entre as médias 

obtidas em ambos os grupos, no entanto, é possível afirmar que o Grupo B teve maiores 

dificuldades aquando da apresentação das formas fonológicas corretas. 

Posto isto e tendo em conta a análise feita ao longo deste subcapítulo, a tabela 

seguinte conterá as médias calculadas em cada categoria por ambos os grupos nas 

diferentes partes que constituíram o pré e pós-teste, sendo que a negrito estará 

novamente a média do grupo que obteve melhores resultados em cada uma. Isto irá 
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permitir uma comparação global entre os dois grupos, o que fará com que se verifique 

com maior facilidade quais as principais semelhanças e diferenças entre cada grupo. 

 

 

Em suma, perante estes resultados parece claro que a prestação do Grupo A 

acabou por ser melhor do que a do Grupo B no pré-teste, pois o Grupo A teve um melhor 

desempenho em todas as categorias. Por outras palavras, pode-se concluir que os 

alunos do Grupo A tinham mais conhecimentos prévios, em relação aos vocábulos que 

foram lecionados nas suas aulas, do que o Grupo B. Ainda assim, verifica-se que ambos 

os grupos tiveram resultados bastantes positivos neste primeiro teste, ou seja, tal como 

aconteceu com o Grupo A, o Grupo B parece também ter tido contacto com a língua 

inglesa a nível de canções, jogos, filmes, etc., onde surgem esses mesmos vocábulos, 

anteriormente às sessões. 

 Se, por um lado, a prestação do grupo experimental foi sempre melhor do que a 

do grupo de controlo no pré-teste, por outro, o mesmo nem sempre aconteceu no pós-

  

 

Grupo A Grupo B 

(Grupo de controlo) 

 

Drinks 

Pré-teste: ordenação de imagens 7 4,8 
Pós-teste: ordenação de imagens 8 8 
Pós-teste: nomeação vocabular 6,5 8 

Pós-teste: forma fonológica correta 5,5 5 

 

Vegetables 

Pré-teste: ordenação de imagens 4,4 3,8 
Pós-teste: ordenação de imagens 5,3 6 
Pós-teste: nomeação vocabular 3,8 5,4 

Pós-teste: forma fonológica correta 3,1 4,1 

 

Fruits 

Pré-teste: ordenação de imagens 6,8 5,8 
Pós-teste: ordenação de imagens 8 7,9 
Pós-teste: nomeação vocabular 7,5 6,7 

Pós-teste: forma fonológica correta 7 5 

 

Healthy food  

Pré-teste: ordenação de imagens 6,3 5 
Pós-teste: ordenação de imagens 6,8 7,6 
Pós-teste: nomeação vocabular 4,8 6,2 

Pós-teste: forma fonológica correta 4,5 3,5 

 

Unhealthy food 

Pré-teste: ordenação de imagens 8 5,8 
Pós-teste: ordenação de imagens 8 7,2 
Pós-teste: nomeação vocabular 7,3 6,5 

Pós-teste: forma fonológica correta 5,3 3,2 

Tabela 12. Médias obtidas no pré e pós teste nos dois grupos em todas as categorias 
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teste. Porém, é de salientar que ambos os grupos melhoraram em todas as categorias 

do pré para o pós-teste na ordenação de imagens. Além disso, tal como aconteceu com 

o Grupo A, o Grupo B teve sempre melhores resultados na ordenação de imagens do 

que nas restantes partes que constituíram o pós-teste, o que vem comprovar, mais uma 

vez, que numa primeira fase, os alunos dominam as palavras a nível recetivo e só depois, 

a nível produtivo.  

No pós-teste, das cinco categorias existentes, houve duas, sendo elas fruits e 

unhealthy food, em que o Grupo A obteve sempre melhores resultados do que o Grupo 

B. Com efeito, é importante mencionar que foi para a categoria das frutas (fruits) que os 

alunos deste grupo desenvolveram mais atividades que implicavam o uso das palavras 

em questão. Por outro lado, foi para a categoria dos vegetais (vegetables) que 

realizaram menos atividades que envolviam o uso dos vocábulos apreendidos e, por sua 

vez, foi nessa mesma categoria que obtiveram piores resultados. Desta forma, encontra-

se bem patente a importância de exercitar e recuperar o vocabulário, a fim de ser mais 

facilmente memorizado. Quanto à categoria dos alimentos não saudáveis (unhealthy 

food), os resultados devem-se ao conhecimento prévio que os alunos tinham, uma vez 

que acertaram em todos os vocábulos no pré-teste. Por outras palavras, todos os alunos 

já tinham conhecimentos prévios em relação a todo o vocabulário explorado nesta 

categoria. Já o Grupo B, apenas obteve uma melhor prestação, em todas as partes que 

constituíram o pós-teste, na categoria dos vegetais (vegetables).  

Na ordenação de imagens do pós-teste, o Grupo A teve melhores resultados em 

duas (fruits e unhealthy food) das cinco categorias e o Grupo B em outras duas 

(vegetables e healthy food), sendo que na categoria das bebidas (drinks), todos os alunos 

de ambos os grupos acertaram em todos os vocábulos, obtendo os mesmos resultados. 

É ainda de destacar que o Grupo A obteve a média máxima (oito) em três das categorias 

(vegetables, unhealthy food e drinks) e o Grupo B obteve apenas na das bebidas (drinks). 

No entanto, cumpre referir que as três categorias para as quais o Grupo A obteve oito, 

foram as que obtiveram melhores resultados no pré-teste. 

Quanto à nomeação vocabular, de forma geral, os alunos do Grupo B parecem 

ter tido uma melhor prestação do que os do Grupo A, sendo que houve apenas duas 

categorias (fruits e unhealthy food) em que o grupo experimental conseguiu superar os 

resultados do grupo de controlo. Assim sendo, era esperado que o Grupo B também 
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tivesse uma melhor prestação na apresentação das formas fonológicas corretas, posto 

que houve mais alunos a identificarem corretamente os vocábulos aquando da 

nomeação vocabular. Contudo, de uma forma geral, o Grupo A parece ter tido um 

melhor desempenho na pronúncia dos vocábulos pertencentes a todas as categorias, 

com a exceção da dos vegetais (vegetables), sendo esta a categoria em que os dois 

grupos revelaram maiores dificuldades em ambos os testes.  

Pelo exposto, cumpre referir que, de acordo com o que foi mencionado no 

Capítulo 1, as canções permitem ouvir a pronúncia nativa e contêm um maior número 

de repetições das palavras, sendo que poderá facilitar a discriminação de sons, 

permitindo, assim, o desenvolvimento da discriminação auditiva dos alunos e, 

consequentemente, a melhoria da pronúncia. Além disso, o uso da canção em sala de 

aula parece ter um maior enfoque na oralidade, uma vez que os alunos ouvem, pondo 

em prática o domínio de compreensão oral (Listening), e cantam, pondo em prática o 

domínio de produção oral (Spoken Production).  Neste sentido, e tendo em conta os 

resultados obtidos em ambos os grupos, é possível supor que o uso da canção é um 

recurso bastante eficaz para o aperfeiçoamento da pronúncia. No entanto, é de salientar 

que, como este aspeto não foi testado no pré-teste, não se pode concluir com toda a 

certeza que estes resultados se devem à influência do uso da canção. 

Perante os valores apresentados na tabela 12, é ainda possível concluir que as 

diferenças entre os dois grupos não foram muito significativas. Note-se, segundo o que 

foi referido no enquandramento teórico deste relatório, a aprendizagem de vocabulário 

é um processo cumulativo que envolve várias fases, sendo que, primeiramente, é 

necessário desenvolver uma imagem nítida, a nível auditivo e/ou visual, da palavra. Após 

esse desenvolvimento e a aprendizagem do respetivo significado, o aluno armazena a 

mesma na sua MLP, sendo já capaz de a usar. Deste modo, verifica-se que o Grupo B 

teve um maior conhecimento das palavras do que o Grupo A, uma vez que não tinha 

tantos conhecimentos prévios em relação aos diferentes vocábulos e, mesmo assim, 

teve melhores resultados no pós-teste ao “usar” a palavra, ou seja, na nomeação 

vocabular. Por outras palavras, o Grupo B, de forma geral, já se encontrava em fases 

mais avançadas no continuum de aprendizagem de vocabulário. Contudo, é de destacar 

que a tipologia do teste poderá ter favorecido o Grupo B, pois foram sempre usadas 

imagens ao longo das suas sessões e, além disso, foram essas as imagens usadas no teste 
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de nomeação vocabular. Por outro lado, o Grupo A nunca teve acesso às imagens dos 

diferentes alimentos e bebidas, sendo que foi no teste de nomeação vocabular que 

tiveram o primeiro contacto com as mesmas. Como também foi mencionado no Capítulo 

1, as imagens desempenham um papel importante na aprendizagem de vocabulário, 

posto que a associação de uma palavra nova a uma imagem facilita a sua memorização. 

O estudo realizado por Medina6 (1990) foi uma prova do mesmo, sendo que se verificou 

que o uso da canção apenas teve uma grande influência na aprendizagem de vocabulário 

quando esta foi acompanhada por imagens. 

Nesta ótica, conclui-se que o uso da canção pode não ser dos recursos mais 

significativos, na aprendizagem de vocabulário em aulas de inglês no 1º CEB, sem o 

acompanhamento de imagens. No entanto, se as canções tivessem sido melhor 

exploradas ou introduzidas de outras maneiras em sala de aula, como por exemplo, 

utilizando imagens ou usando sempre os três momentos de atividades sugeridas por 

González e González6 (in Andrade, 2011), quiçá os resultados não poderiam ter sido 

outros. É de destacar que foi na sessão das frutas (fruits) que foram utilizados esses três 

momentos de atividades e, por conseguinte, foi nessa mesma categoria que o Grupo A 

conseguiu superar os resultados do Grupo B em todas as partes que constituíram os 

testes. 

Ainda assim, e apesar de todos os fatores que possam ter influenciado os 

resultados deste estudo e de os alunos do Grupo A terem tido maiores dificuldades na 

nomeação vocabular, é possível concluir que a canção influencia a aprendizagem de 

vocabulário, tanto a nível recetivo como a nível produtivo. A nível recetivo, esta 

influência torna-se evidente devido às médias na ordenação de imagens do pós-teste 

terem sido sempre superiores às do pré-teste, pois os alunos tiveram de reconhecer os 

vocábulos na sua forma oral para alcançarem estes resultados. Do ponto de vista do 

nível produtivo, a influência da canção encontra-se patente no facto de o Grupo A ter 

acertado mais nos vocábulos que foram introduzidos nas suas sessões do que nos que 

não foram durante a nomeação vocabular. Além disso, também se consegue observar a 

sua influência, a nível produtivo, nos resultados da apresentação das formas fonológicas 

corretas, posto que a prestação do Grupo A foi sempre melhor do que a do Grupo B, 

independentemente da categoria. Desta forma e segundo o que já foi referido, este 

recurso poderá ser uma mais-valia para melhorar a pronúncia dos alunos relativamente 

6 Ver Capítulo 1: “Da aprendizagem de vocabulário à influência do uso da canção” para mais pormenores. 
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aos vocábulos.  

Dito isto, resta saber se os discentes gostam de aprender vocabulário com o uso 

de canções e o que pensam deste recurso. Para tal, de seguida, será analisado o 

inquérito por questionário final entregue aos alunos do Grupo A, confrontando alguns 

dos dados recolhidos com o que foi observado durante as várias sessões e com o 

inquérito por questionário inicial. 

 

3.7. Análise do inquérito por questionário final 

 
 Antes de mais, embora também tenha sido realizado um inquérito por 

questionário inicial (Anexo 2), será analisado com mais pormenor somente o final 

(Anexo 8), pois considera-se este mais relevante para este estudo, posto que o mesmo 

reflete todo o trabalho que se efetuou durante os meses de estágio na turma da qual os 

oito alunos do Grupo A fazem parte. Por este motivo, a análise deste questionário 

permitirá verificar quais as aprendizagens que os alunos fizeram e como as fizeram e, 

consequentemente, permitirá averiguar se realmente gostaram das canções e se têm 

consciência de que aprenderam através das mesmas. Dito isto, cumpre referir que o 

questionário final era constituído por oito perguntas gerais e diretas, sendo que houve 

algum cuidado quanto à clareza, simplicidade e objetividade das mesmas. As questões 

foram, principalmente, direcionadas para a aprendizagem de vocabulário (em inglês) 

com o uso de canções durante a prática pedagógica supervisionada. 

 Assim a primeira questão perguntava: “Tens gostado das aulas de inglês? 

Porquê?”. Todos os oito alunos responderam que sim, variando a resposta no porquê. 

No entanto, quase todos mencionaram que as aulas foram divertidas (“porque 

divertimo-nos muito e ao mesmo tempo aprendemos”) e um aluno ainda disse que 

gostou das aulas de inglês porque aprendeu palavras novas (“aprendo novas palavras”).  

 A segunda questão era: “O que é que tens gostado mais das aulas de inglês? 

Porquê?”. As justificações permitiram observar que os alunos consideram o uso da 

canção uma forma divertida de aprender (ex.: “das canções porque são divertidas”; 

“praticamente tudo, ex.: jogos, de ouvir as músicas… porque é uma forma divertida de 

nós aprendermos”). Além disso, houve um aluno que referiu que gostou de aprender 

vocabulário (“eu tenho gostado mais do vocabulário porque aprendo novas coisas”). 
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Estas respostas afirmam que os alunos tiveram consciência de que é possível aprender 

vocabulário enquanto se ouvem canções. 

 Quanto à terceira pergunta: “O que é que tens gostado menos das aulas de 

inglês? Porquê?”, as respostas foram variadas, sendo que alguns alunos mencionaram 

que não gostavam de copiar para o caderno, outros que não gostavam de trabalhar com 

o manual escolar nem de trabalhar em geral, e ainda houve quem dissesse que estavam 

a gostar de tudo. Contudo, houve um aluno que fez questão de mencionar as canções, 

sendo que respondeu: “de tar a ouvir músicas sem imagens”, referindo-se ao facto de 

as canções não terem sido acompanhadas pelos respetivos vídeos, uma vez que foi 

proibido o uso de recursos audiovisuais e visuais devido a esta ser uma turma de 

controlo para outro estudo que abordava estes tipos de recursos.  

 Na resposta à quarta pergunta: “Como gostas de aprender inglês?”, os alunos 

tinham de escolher entre oito opções (fichas de trabalho, ler livros, jogos, música, 

exercícios do student’s book e do workbook, filmes, imagens e quadro interativo), sendo 

que podiam escolher mais do que uma. Assim, foi feito um levantamento das respostas 

dadas pelos alunos, sendo que todos os alunos (oito) responderam jogos, sete 

escolheram filmes, seis selecionaram música, quadro interativo e fichas de trabalho, 

cinco responderam imagens e, por último, quatro responderam ler livros e exercícios do 

student’s book e do workbook. Desta forma, verifica-se que a maioria gosta de aprender 

inglês com o uso de música/canções. No entanto, os jogos e os filmes prevalecem. Posto 

isto, considera-se relevante revelar o número de alunos que selecionou música no 

questionário inicial, de modo a confrontar os resultados de ambos os questionários, 

sendo que também foram seis alunos que selecionaram música, ou seja, dois não a 

indicaram. Contudo, é de referir que um desses alunos não selecionou este recurso em 

nenhum dos questionários e o outro não o selecionou no inicial, mas selecionou-o no 

final, o que poderá significar que as sessões de implementação do projeto fizeram com 

que este aluno passasse a gostar de aprender inglês com o uso de canções. Porém, o 

aluno que selecionou música no questionário inicial, não a identicou no final, o que 

poderá significar o oposto, ou seja, que as sessões fizeram com que este aluno passasse 

a não gostar deste recurso para a aprendizagem de inglês. 

 Na resposta à quinta questão: “Agora que ouvimos algumas canções nas aulas, 

achas que é possível aprender palavras novas com a ajuda de uma canção?”, todos os 
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alunos (oito) responderam que sim. No entanto, considera-se importante confrontar, 

novamente, as respostas obtidas nesta pergunta com as respostas obtidas no inquérito 

por questionário inicial, onde foi realizada a seguinte questão: “Achas que é possível 

aprender palavras novas ao ouvir uma canção?”, sendo que todos os alunos também 

reponderam que sim, ou seja, não houve nenhuma alteração entre as respostas obtidas 

anteriormente às sessões de implementação do projeto e as que foram obtidas após 

essas sessões. Isto significa que, depois de ouvirem canções nas aulas, os alunos ainda 

continuam com a ideia de que é possível aprender vocabulário com o uso de canções. 

Por outras palavras, como em questões anteriores, as respostas dos alunos para esta 

questão também revelam que os mesmos tiveram consciência de que conseguem 

aprender com o uso deste recurso, uma vez que nenhum dos alunos alterou a sua 

resposta inicial para “não”. 

 A sexta pergunta inquiria: “Conseguiste aprender palavras novas com as 

canções que ouvimos nas aulas?”. Mais uma vez, os oito alunos responderam todos que 

sim, sendo que aqui também está bem patente a influência que acreditam que a canção 

tem na aprendizagem de vocabulário.  

 A sétima pergunta era: “É mais fácil ou difícil aprender palavras novas com o 

uso das canções? Porquê?”. Nesta questão dois alunos responderam “difícil”, 

justificando com “porque às vezes não dá para ouvir bem as palavras” e “porque não 

percebemos muito bem”. Isto poderá ter a ver com o volume com que eram ouvidas as 

canções, pois embora estivesse no máximo, por vezes, os alunos que se encontravam 

no fundo da sala tinham dificuldades em ouvir e, além disso, poderá ter a ver com o 

facto de a pronúncia, às vezes, ser diferente daquela à qual os alunos estão habituados. 

Os restantes alunos (seis) responderam “fácil”, mencionando que é uma forma mais 

divertida de se aprender, que aprendem com maior facilidade e que ficam mais atentos. 

Houve ainda alunos que justificaram as suas respostas, dizendo “porque vamos ouvindo 

a pronúncia correta” e porque “percebo melhor”, o que remete para a conclusão a que 

se chegou no subcapítulo anterior, ou seja, que o uso da canção poderá aperfeiçoar a 

pronúncia dos alunos, uma vez que oferece a pronúncia nativa, desenvolvendo a 

discriminação auditiva, e que influencia a aprendizagem de vocabulário tanto a nível 

recetivo como a nível produtivo. Através destas duas respostas, percebe-se que os 

alunos também têm alguma consciência de que o uso deste recurso é benéfico nestes 
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dois sentidos. 

 A oitava e última questão perguntava: “Gostaste das canções que ouvimos nas 

aulas? Porquê?”. Nesta questão todos os alunos (oito) disseram que sim e as 

justificações foram variadas, entre elas: “são divertidas”; “porque é mais divertido (mas 

só as que têm imagens)”; “porque são interessantes, divertidas e fantásticas”. Entre as 

respostas dadas pelos alunos destaca-se, mais uma vez, o adjetivo “divertido”, o facto 

de terem aprendido com as canções e o facto de as mesmas não terem sido 

acompanhadas pelos respetivos vídeos. 

 Terminada a análise destas questões e observando todas as respostas dadas, 

pode-se concluir que, de um modo geral, os alunos parecem gostar das canções, 

descrevendo-as como “divertidas, interessantes e fantásticas”, porém, teriam gostado 

mais se fossem mostradas as “imagens”, sendo que esta foi uma limitação ao longo das 

intervenções do projeto e foram vários os momentos em que os alunos perguntavam 

pelas mesmas e se encontravam distraídos devido à sua ausência. Além disso, tiveram 

consciência de que aprenderam através das mesmas, o que também vem comprovar 

que, no ensino intencional, os alunos não aprendem vocabulário de forma inconsciente 

com o uso deste recurso. Contudo, é evidente, do ponto de vista das respostas que se 

retirou deste questionário, que existem outros recursos que preferem, como por 

exemplo, o uso de jogos e de filmes. 

 Dito isto, considerou-se as respostas a este questionário muito relevantes para 

a conclusão deste estudo, uma vez que permitiram compreender o que os alunos 

pensavam das sessões e do uso da canção, de acordo com as suas perspetivas.  



 

120 

Conclusão 
 

 Dada por terminada a análise e interpretação dos dados recolhidos, importa 

refletir acerca de todo processo, cujo objetivo era analisar como e se o uso da canção 

influencia ou não a aprendizagem de vocabulário em aulas de inglês no 1º CEB. 

 Neste relatório, começou-se por explicitar a relevância do vocabulário no 

processo de aprendizagem de uma língua, dizendo que a aprendizagem de vocabulário 

é um processo cumulativo, ou seja, requer várias etapas até se chegar a conhecer 

verdadeiramente uma palavra, independentemente de ser em L1 ou LE. Com efeito, viu-

se que a memória humana, nomeadamente a MCP e a MLP, são essenciais neste 

processo e que sem elas, seria impossível aprender palavras novas. 

Além disso, e de forma a tentar responder à questão de investigação, tentou-se 

associar o papel desempenhado pelo uso da canção a este processo cumulativo. Neste 

sentido, viu-se que a canção é um recurso fundamental e eficaz na aprendizagem de 

vocabulário, pois os alunos aprendem palavras novas de forma inconsciente, facilitando 

a sua memorização e pronúncia. De maneira a comprovar esta teoria, foi realizado um 

estudo quasi-experimental numa turma do 4º ano que consistiu em cinco sessões. 

Nessas cinco sessões, foram usadas várias canções com o intuito de verificar se as 

mesmas influenciavam a aprendizagem de vocabulário. 

No final do projeto concluiu-se que este recurso influencia a aprendizagem de 

vocabulário a nível recetivo e produtivo, como também os alunos parecem ter gostado 

do uso da canção nestas aprendizagens. No entanto, parece ainda ter ficado claro que a 

canção em sala de aula não é o recurso preferido entre os alunos e, através do grupo de 

controlo, viu-se que, por um lado, também não é dos mais significativos em aulas de 

inglês no 1º CEB sem o acompanhamento de imagens.  Por outro, o grupo de controlo 

permitiu concluir que, como mencionam alguns autores que defendem o uso da canção 

em sala de aula, este recurso poderá, de facto, melhorar a pronúncia de vocábulos, o 

que se deve ao facto de ter um maior enfoque na oralidade, oferecer um maior número 

de repetições de palavras, oferecer a pronúncia nativa e, consequentemente, 

desenvolver a discriminação auditiva dos alunos. Foi ainda possível concluir que a 

maioria dos erros cometidos aquando da pronúncia dos vocábulos têm uma dimensão 

do cross-linguistic influence. Isto é, têm a influência da L1 dos alunos. É de destacar que, 



 

121 

embora se tenha chegado a estas conclusões, não se pode afirmar com toda a certeza 

que estes resultados se devem de facto ao uso da canção, pois como afirma Quené 

(2005): 

More generally, a quasi-experimental study cannot entirely prove that the 

independent variable causes the observed effect in the dependent variable. The 

direction of causality may be reversed, or the observed effect may have been 

caused by other, confounding variables. Any conclusions about the causality of 

the observed relationship should therefore be drawn with caution, and only after 

considering possible confounding variables. If we need to be certain in 

identifying cause and effect, then a true experiment is required. (p. 5) 

 

É ainda importante salientar que nem sempre é fácil, por vezes até impossível, 

encontrar canções que se adequam ao nível de inglês esperado e à faixa etária dos 

alunos, fazendo com que provavelmente as considerem demasiado infantilizadas e 

percam o interesse. Neste sentido, o uso da canção em sala de aula apresenta algumas 

limitações. Nesta linha de pensamento, o impedimento dos recursos audiovisuais e 

visuais, por esta ser uma turma de controlo para outro estudo, permitiu chegar à 

conclusão de que, embora os alunos consigam e gostem de aprender vocabulário com 

o uso de canções, eles preferem ouvir as mesmas com o acompanhamento do respetivo 

vídeo, sendo que os alunos referiram este aspeto nas suas respostas ao inquérito por 

questionário final. Ao longo das sessões, também era frequente os alunos perguntarem 

pelas “imagens” aquando da audição das canções e, através da observação direta, 

conseguiu-se observar que também era frequente encontrar os alunos distraídos, a 

olharem para o teto, a falarem com o colega do lado, etc. enquanto ouviam as canções. 

Dito isto, concluiu-se que os alunos se sentem algo desmotivados quando não têm a 

presença de um recurso visual que acompanhe as mesmas. Até porque numa outra 

turma foi mostrado o vídeo que acompanhava a canção e aconteceu completamente o 

oposto, sendo que as crianças estiveram atentas, foram vários os sorrisos que se pôde 

observar enquanto algumas dançavam e, além disso, permitiu que cantassem com 
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maior facilidade, pois a letra da mesma encontrava-se no vídeo.  

É de salientar que as imagens e/ou vídeos poderão não servir só de motivação 

para os alunos. A confrontação dos resultados obtidos em ambos os grupos também 

permitiu supor que, embora a canção influencie a aprendizagem de vocabulário, os 

resultados poderão ser melhores se a mesma for acompanhada por estas ferramentas, 

uma vez que foram sempre mostradas imagens ao longo das sessões do Grupo B e este 

já se encontava em fases mais avançadas no continuum de aprendizagem de vocabulário 

do que o Grupo A. Desta forma, é possível considerar que o acompanhamento de 

imagens e/ou vídeos é essencial, aquando da audição de canções, para a motivação dos 

alunos e, consequentemente, para a aprendizagem de vocabulário. 

Ainda assim, o presente estudo provou que a canção influencia e é um aliado 

importante para a aprendizagem de vocabulário, sendo este o objetivo primordial deste 

relatório. 

Relativamente ao contributo deste trabalho de investigação e de intervenção 

pedagógica para o meu crescimento pessoal e profissional, é de destacar que não tinha 

qualquer experiência na área da docência, antes do início do estágio, e este permitiu 

que eu evoluísse e adquirisse competências e conhecimentos acerca desta área que 

antes desconhecia. Nunca pensei que, por exemplo, os recursos visuais fossem tão 

essenciais para a motivação e a aprendizagem dos alunos, pois sempre pensei que a 

canção bastava. Deu-me também a possibilidade de identificar e compreender os 

contributos do uso da canção para os processos de mobilização e de domínio de 

vocabulário. Fez-me refletir acerca dos processos, práticas e ações pedagógico-didáticas 

e compreender a relevância da aprendizagem de vocabulário em LE. Fez-me 

compreender que “ser professor” é muito mais do que ensinar simplesmente inglês, é 

ter um impacto na vida de cada aluno e querer ser melhor por eles. Resumidamente, 

este trabalho permitiu que eu refletisse acerca da minha prática pedagógica e tivesse 

uma visão global do que é realmente “ser professor” e quais os desafios que os docentes 

têm de enfrentar. 

As crianças são sempre imprevisíveis e as atividades planeadas nem sempre 

surtem o efeito que pretendemos. Porém, considero que se as canções forem bem 

selecionadas, as atividades desenvolvidas forem motivadoras e os respetivos recursos 

visuais forem mostrados, a canção torna-se uma ferramenta excelente para tornar as 
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aulas mais interessantes e para os alunos adquirirem conhecimentos numa LE de uma 

forma mais divertida. Neste sentido, tenho plena consciência de que o facto de não ter 

conseguido mostrar os recursos visuais que acompanhavam as canções foi uma 

limitação durante as sessões. Outra limitação foi o tempo, pois gostaria de ter tido mais 

tempo para explorar cada uma das canções com mais pormenor e quiçá, os resultados 

não teriam sido outros. Com efeito, considero que as conclusões retiradas neste estudo 

poderiam ter sido mais proficientes, se o mesmo fosse alargado no tempo. No entanto, 

dado que tínhamos prazos, bem como planificações de aula a cumprir, tal não foi 

possível. Além disso, o facto de as cinco sessões deste projeto terem sido distanciadas 

umas das outras, poderá ter influenciado os resultados, sendo esta outra limitação, pois 

poderá ter dificultado o armazenamento das palavras na MLP dos alunos por estas não 

terem sido frequentemente exercitadas. Com efeito, é importante mencionar que este 

estudo permitiu concluir que é fundamental exercitar o vocabulário para que este seja 

mais facilmente memorizado, uma vez que foi na categoria para a qual os alunos do 

grupo experimental desenvolveram mais atividades que, por sua vez, implicavam o uso 

das palavras aprendidas, que estes tiveram melhores resultados em todas as partes que 

constituíram os testes do que o grupo de controlo. Por fim, considero que outra 

limitação foi o facto de ter seguido as planificações já definidas pelo grupo disciplinar de 

inglês do 1º ciclo, uma vez que nem sempre foi fácil encontrar canções que fossem ao 

encontro da faixa etária e do nível de inglês dos alunos e que incluíssem nomes de 

alimentos e bebidas. 

No que se refere às aprendizagens do ponto de vista metadológico, a realização 

deste estudo fez com que eu compreendesse a relevância de um grupo de controlo para 

verificar até que ponto a intervenção tem um efeito significativo no grupo experimental. 

Com efeito, considero que os instrumentos de recolha de dados utilizados foram os mais 

adequados para este estudo, uma vez que permitiram verificar os conhecimentos 

prévios e posteriores às sessões e, consequentemente, responder à questão de 

investigação. Contudo, reconheço que faria alterações no pré-teste, acresentando 

também a nomeação vocabular, pois esta permitiria uma análise mais proficiente e 

permitiria verificar se os resultados obtidos nas formas fonológicas apresentadas pelos 

alunos tiveram mesmo a influência do uso da canção, sendo esta uma das possíveis 

conclusões retiradas através do uso do grupo de controlo. Embora tudo pareça indicar 
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que este recurso melhora a pronúncia de vocábulos, de facto, não se pode confirmar 

estes dados sem a presença da nomeação vocabular no pré-teste. No entanto, a sua 

confirmação poderá ser um trabalho futuro, pois seria aliciante que este estudo tivesse 

continuidade e que pudesse prosseguir sem algumas das limitações referidas.  

Ainda em relação aos instrumentos de recolha de dados, a observação direta e 

participante também foram essenciais para este estudo, pois apercebi-me de dados 

relevantes, como por exemplo, o facto de os alunos se sentirem desmotivados sem a 

presença dos vídeos que acompanham as canções. Outro instrumento de recolha de 

dados importante foi o inquérito por questionário que, por sua vez, permitiu verificar o 

que os alunos pensavam do uso da canção para a aprendizagem de vocabulário, sendo 

que considero fundamental ter sempre em conta as opiniões dos alunos, a fim de tornar 

a aprendizagem mais significativa. Este estudo, permitiu que eu desenvolvesse outras 

competências, tais como competências de reflexão crítica, uma vez que fez com que eu 

refletisse acerca da minha prática pedagógica e, consequentemente, me apercebesse 

dos aspetos positivos e a melhorar.  

 Em suma, embora existam alguns aspetos que poderiam ter sido melhorados ao 

longo deste projeto, penso ter conseguido o pretendido, que era testar a influência da 

canção na aprendizagem de vocabulário e, ao mesmo tempo, de um ponto de vista de 

intervenção pedagógico-didática, os alunos de uma forma geral parecem ter-se 

divertido enquanto aprendiam, embora nem sempre tenha surtido o efeito que 

pretendia, pois de facto, considero que o acompanhamento dos respetivos recursos 

visuais fez imensa falta.  

 Posto isto, resta-me acrescentar que fiz sempre o meu melhor e sei que em tudo 

o que fiz houve sempre muito esforço, trabalho, dedicação e, acima de tudo… paixão! 

Tenho a certeza de que melhores coisas virão no futuro e que isto foi apenas o início de 

uma longa aventura enquanto professora. Para concluir, passo a citar as palavras de Ana 

Margarida Martins, que foram uma inspiração para mim ao longo de toda esta aventura 

e que, com toda a certeza, serão ao longo de toda a minha vida profissional:  

‘Ser professor’ é uma caminhada constante que se prolonga ao longo da vida, 

mas aquilo que nos desafia e nos põe à prova é o que, no fim, vale sempre mais 

a pena! Se fosse fácil nem valia a pena tentar! (Martins, 2012, p. 90). 
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Anexo 1 – Questionário para caracterização dos grupos de alunos 
 
Exmos. Pais e Encarregados de Educação, 

Somos alunas do Mestrado em Ensino de Inglês, da Universidade de Aveiro e encontramo-nos, 

neste momento, a estagiar na sala da professora _________________, na Escola /no Centro 

Escolar____________________. De maneira a conhecer melhor os nossos alunos, solicitamos o 

preenchimento deste questionário. Agradecemos, desde já, a vossa colaboração. 

Aluno 

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___          Idade: _______       Número de irmãos: _______ 

Local de residência: ____________________________________________________________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________ 

Fala mais do que uma língua?           Sim                 Não 

Se sim, quais? _________________________________________________________________ 

Disciplinas com maiores dificuldades: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Disciplinas com menos dificuldades: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Disciplina preferida: ____________________________________________________________ 

Disciplina menos preferida: ______________________________________________________    

Mãe 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Nível de escolaridade: _______________   Profissão: __________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___          Idade: ______       Local de residência: _____________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________ 

Fala mais do que uma língua?           Sim                 Não 

Se sim, quais? _________________________________________________________________ 

Pai 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Nível de escolaridade: _______________   Profissão: _________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___          Idade: ______       Local de residência: _____________ 

Nacionalidade: ________________________________________________________________ 

Fala mais do que uma língua?           Sim                 Não 

Se sim, quais? _________________________________________________________________ 
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Sim 
 
Sim 

Não 
 
Não 

Sim 
 
Sim 

Não 
 
Não Sim 

 
Sim 

Não 
 
Não 

Sim 
 
Sim 

Não 
 
Não 

Sim 
 
Sim 

Não 
 
Não Sim 

 
Sim 

Não 
 
Não 

Sim 
 
Sim 

Não 
 
Não 

Anexo 2 – Inquérito por questionário inicial 

 
Questionário 

1. Gostas das aulas de inglês?  

 

 

Porquê?________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Como gostas de aprender inglês? (Podes escolher mais do que uma) 

 

 

  

 

 

3. Já alguma vez pensaste em aprender palavras novas em inglês através de uma 

canção?  

 

4. Achas que é possível aprender palavras novas ao ouvir uma canção? 

 

5. Gostas de ouvir música?  

 

6. Costumas ouvir música em inglês? 

 

7. Costumas aprender palavras novas ao ouvir música?  

 

8. Qual é o tipo de música que gostas?  

_______________________________________________________________________ 

 

9. Qual é a tua canção preferida? 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Gostavas de ouvir música nas aulas de inglês?  

 

 

 

 

 

Fichas de trabalho                                                                                

Ler livros 

Jogos 

Filmes 

Imagens 

Quadro interativo 
 
Quadro interativo 

Exercícios do student’s book e do workbook                                    
 
 
Exercícios do student’s book e do workbook                                    
 Música 

 
Música 

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 3 – Planificação da sessão 1 

 

Tempo Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias Recursos 

 

5 min. 
A professora cumprimentará os alunos. Seguidamente, 
escreverá o sumário da aula anterior no quadro e abrirá a 
lição desta mesma aula para os alunos copiarem. Depois, 
explicará os objetivos da aula e fará um sorteio para 
selecionar os alunos que irão para a sala de apoio realizar a 
atividade seguinte. 

- Quadro 
- Cadernos diários 
- Marcadores 
- Canetas/lápis 

Turma: 4ºB 
Número de alunos: 25 

Professora: Deanna Leal 

Escola: --- 
Aula nº: 16 
Data: 12/11/2018 

Duração: 60 minutos 
Nível: A1 
Unidade: “Let’s eat healthy 
food!” 

Sumário: “I’m thirsty! Can I have a drink, please?” 

 
 

Metas Curriculares 

ID4 1.3 Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 
LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas/food is great. 
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham:  

• May, can/can’t. 
L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas (pick up the paper/put your hat on). 
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 
SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 
W4 13.2 Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 

 
Objetivos gerais 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa e para a 
continuação desta unidade; 
- Expressar-se com vocabulário limitado; 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples; 
- Identificar vocabulário da unidade. 

 
Objetivos específicos 

 - Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa com o uso 
de uma canção;  
- Aprender e identificar o vocabulário acerca das bebidas;  
- Aprender vocabulário através de uma canção;  
- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de um jogo, de 
wordcards e de uma ficha de trabalho; 
- Expressar-se com vocabulário limitado (ex.: “Can I have some 
milk, please?”); 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples (ex.: “I’m thirsty! 
Can I have some juice, please?”);  
- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades relacionados 
com o tema (bebidas). 

Conteúdos lexicais Tea, milk, juice, pop/soda, drink 

Gramática/estruturas 
linguísticas 

-Verbs: have; 
-Question words: can (ex.: “Can I have a drink?”). 

Avaliação Ficha de autoavaliação  
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(Note-se que estes alunos já estarão previamente 
selecionados, sendo estes os que irão ser analisados pela 
professora, a fim de realizar o seu relatório de estágio.) 

 

25 
min. 

A professora distribuirá um word game, para os alunos 
realizarem, de maneira a verificar quais são os 
conhecimentos prévios em relação aos diferentes 
alimentos. Nesta ficha, os alunos terão de numerar as 
imagens dos alimentos pela ordem que será dita pela 
professora. 

- Word game 
- Lápis/canetas 

 
 
 

5 min. 

De seguida, os alunos irão ouvir a canção “I’m Thirsty!” duas 
vezes, sendo que nesta surgem as palavras juice, pop, tea, 
milk e drink. 
- A primeira audição será para os alunos se familiarizarem 
com a canção. 
- A segunda audição será para preencherem a ficha: “I’m 
Thirsty!” (Anexo 3.1.), que consistirá no preenchimento de 
5 espaços em branco com as palavras referidas acima. 
 
(Note-se que esta irá ser recolhida após a sua realização e 
não será corrigida, de modo a recolher alguns dados para o 
relatório de estágio.) 

- Computador 
- Colunas 
- Ficha: I’m Thirsty! 
- Lápis/canetas 
- Canção: I’m Thirsty! 

 
 

2 min. 

Seguidamente, a professora irá explicar o significado das 
expressões “I’m Thirsty!” e “can I have some… please?”, 
escrevendo as mesmas no quadro. Depois, irá referir que 
podemos responder a essa pergunta, dizendo “yes, you 
can” ou “no, you can’t”. 

- Quadro  
- Marcadores 

 
 
 
 
 
 

10 
min. 

A professora dirá aos alunos que irá ocorrer um jogo, 
intitulado “I’m thirsty! Can I have some…, please?” e 
explicará como se joga. 
Para o jogo, serão necessários oito voluntários, sendo que 
irão dois de cada vez ao quadro. A professora irá entregar, 
a um desses dois alunos, um wordcard (Anexo 3.2.) com o 
nome de uma das bebidas que aparece na canção. O aluno 
irá dizer “I’m thirsty! Can I have some…, please?”, 
completando a frase com o nome que se encontra no 
wordcard.  
Já ao outro aluno, serão entregues quatro wordcards, com 
os nomes em português das bebidas que aparecem na 
canção, e este terá de responder à questão e mostrar o 
wordcard que corresponde à bebida que o seu colega disse. 
Por exemplo, um dos alunos diz “I’m thirsty! Can I have 
some milk, please?” e o outro aluno terá de responder “yes, 
you can” e mostrar o wordcard com a palavra leite. Se o 
aluno errar, a professora perguntará à turma se alguém 
sabe a resposta correta. 

- Wordcards 
 

 
5 min. 

Seguidamente, a professora irá escrever no quadro o 
vocabulário apreendido, bem como as respetivas 
traduções, para que os alunos possam registar os mesmos 
nos seus cadernos diários. 

- Quadro 
- Marcadores  
- Cadernos diários 
- Lápis/canetas 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
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3 min. Os alunos irão ouvir e cantar a canção “I’m Thirsty!” uma 
última vez. 

- Computador 
- Colunas 
- Canção: I’m Thirsty! 

 
5 min. 

Os alunos irão preencher a ficha de autoavaliação (Anexo 
3.3.). 

- Ficha de 
autoavaliação 
-Lápis/canetas 

✓ Webgrafia:  
-  Canção: I’m Thirsty! 
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
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Anexo 3.1. – Ficha de trabalho: I’m thirsty! 
 

I’m Thirsty! 

 

 

1. Listen to the song again. Choose the correct word from above to fill in the gaps. 

 

I’m thirsty! Can I have some _______________, please? (x3)  

Gulp, gulp, gulp, gulp. Ahhhhhh! 

That’s better! That’s better! That’s better! 

 

I’m thirsty! Can I have some _______________, please? (x3) 

Gulp, gulp, gulp, gulp. Ahhhhhh! 

That’s better! That’s better! That’s better! 

 

I’m thirsty! Can I have some _______________, please? (x3) 

Gulp, gulp, gulp, gulp. Ahhhhhh! 

That’s better! That’s better! That’s better! 

 

I’m thirsty! Can I have some ________________, please? (x3) 

Gulp, gulp, gulp, gulp. Ahhhhhh! 

That’s better! That’s better! That’s better! 

 

I’m thirsty! I’m thirsty! I’m thirsty! (x2) 

I’m thirsty! Can I have a ____________________? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

juice 
 

juice 

milk 
 

milk 

tea 
 

tea 

pop 
 

pop 

drink 
 

drink 

Gulp, gulp, 
gulp, gulp! 
 

Gulp, gulp, 
gulp, gulp! 
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Anexo 3.2. – Wordcards 

 
 
 
 
 

 

Refrigerante 
 

Leite 

 

Chá 
 

Sumo 

 

Pop 
 

Milk 

 

Tea 
 

Juice 
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Anexo 3.3. – Ficha de autoavaliação 
 

Ficha de autoavaliação  

 
SIM ☺ MAIS OU MENOS  NÃO  

Consigo identificar algumas 
bebidas em inglês. 

   

Consigo dizer algumas 
bebidas em inglês. 

   

Consigo pedir uma bebida 
em inglês (“Can I have 
some…?”) 

   

Gostei da canção: I’m 
Thirsty! 

   

Aprendi palavras novas ao 
ouvir a canção. 

   

Aprendi as palavras tea, pop, 
milk e juice com a ajuda da 
canção. 

   

Gostei de preencher os 
espaços em branco na letra 
da canção (Ficha de 
trabalho: I’m Thirsty!). 

   

Hoje aprendi algo novo.  
 

 
 

 
 

Gostei da aula.  
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 4 – Planificação da sessão 2 
 

Turma: 4ºB 
Número de alunos: 25 

Professora: Deanna Leal 

Escola: --- 
Aula nº: 17 
Data: 15/11/2018 

Duração: 60 minutos 
Nível: A1 
Unidade: “Let’s eat healthy 
food!” 

Sumário: “Let’s chop some vegetables!” 
 “The Vegetable Song!” 

 
 

Metas Curriculares 

ID4 1.3 Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 
LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas/food is great. 
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• Let’s (Let’s chop some…) 
L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas (pick up the paper/put your hat on). 
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 
SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 

 
Objetivos gerais 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa e para a 
continuação desta unidade; 
- Expressar-se com vocabulário limitado; 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples; 
- Identificar vocabulário da unidade. 

 
Objetivos específicos 

 - Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa com o uso 
de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca das bebidas; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca dos vegetais; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de um jogo e 

de wordcards; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades relacionados 
com o tema (vegetais). 

Conteúdos lexicais carrot, cabbage, broccoli, potato, spinach, celery, garlic, onion, 
leek 

Gramática/estruturas 
linguísticas 

-Verbs: chop, be. 
-Question words: What. 

Avaliação Ficha de autoavaliação  
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Tempo Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias Recursos 

 

5 min. 
A professora cumprimentará os alunos. Seguidamente, 
escreverá o sumário da aula anterior no quadro e abrirá a 
lição desta mesma aula para os alunos copiarem. Depois, 
explicará os objetivos da aula. 

- Quadro 
- Cadernos diários 
- Marcadores 
- Canetas/lápis 

 

10 
min. 

A professora irá distribuir uma word search (Anexo 4.1.), 
para os alunos realizarem, a fim de verificar se aprenderam 
o vocabulário da aula anterior. 

- Word search 
- Lápis/canetas 

 
 

5 min. 

De modo a fazer uma revisão da aula anterior, a professora 
irá perguntar aos alunos quais foram as palavras que 
encontraram na word search, registando as mesmas no 
quadro e perguntado o significado de cada uma delas (ex: 
“What is juice?”). No final, pedirá aos alunos para repetirem 
cada uma delas em coro e perguntará como se pede uma 
bebida em inglês. 

- Quadro 
- Marcadores 
- Word search 

 
 
 

15 
min. 

A professora colará no quadro wordcards (Anexo 4.2.) com 
as palavras carrot, cabbage, broccoli, potato, spinach, 
celery, garlic, onion e leek e de seguida, os alunos irão ouvir 
uma canção, intitulada “The Vegetable Song”, duas vezes, 
onde surgem essas mesmas palavras. 
Cada verso apresenta 3 vegetais diferentes, ou seja, as 
palavras carrot, cabbage e broccoli surgem no primeiro, 
potato, spinach e celery no segundo e garlic, onion e leek no 
terceiro. 
- A primeira audição será para os alunos se familiarizarem 
com a canção e, à medida que as palavras surgem, a 
professora apontará para o respetivo wordcard que se 
encontrará no quadro. No final, a professora irá explorar a 
canção, explicando o significado de algumas expressões 
(“Let’s chop some…” e “Some vegetables for you and me”). 
- Na segunda audição, a professora irá parar a canção no 
final de cada verso, sendo que os wordcards estarão de 
forma desordenada e pedirá um voluntário para ir ao 
quadro colocá-los pela ordem que aparecem na canção. 
Este jogo será um memory game. 
Após o aluno concluir, a professora irá perguntar aos alunos 
se sabem o significado de alguma das palavras que se 
encontram no quadro, escrevendo o seu significado por 
baixo de cada wordcard e pedindo aos alunos para 
repetirem em coro. 

- Computador 
- Colunas 
- Wordcards 
- Quadro 
- Ímanes 
- Canção: The 
Vegetable Song 

 
5 min. 

Seguidamente, os alunos terão de registar o vocabulário 
apreendido nos seus cadernos diários. 

- Cadernos diários 
- Lápis/canetas 

 
5 min. 

Os alunos irão ouvir e cantar a canção “The Vegetable Song” 
uma última vez. 

- Computador 
- Colunas 
- Canção: The 
Vegetable Song 

 
5 min. 

Os alunos irão preencher a ficha de autoavaliação (Anexo 
4.3.). 

- Ficha de 
autoavaliação 
-Lápis/canetas 

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
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10 
min. 

Hora do lanche. - Lanche variados 

✓ Webgrafia:  
-  Canção: The Vegetable Song! 
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak  

https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
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Anexo 4.1. – Word search 
 

Word Search 

 
1. Find the words that you learnt. They can be found horizontally or vertically. Each 

word appears once. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

D F 
 

C P A J U I C E P O Y D W 

R T R O A D R I B D M H F R J 
 

I E T P J D R I J U I C P I U 
 

N Q E G D M I L U D L I O L I 
 

O P E H M W F M A D R I N K C 
 

K O P T E A G I E Y M I L T P 
 

A M O A D F L L E R V P O K S 
 

C L U M F W S K A D J U I E C 
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Anexo 4.2. – Wordcards  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carrot 
 

Cabbage 

 

Broccoli 
 

Potato 

 

Spinach 
 

Celery 

 

Garlic 
 

Onion 

 

Leek 
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Anexo 4.3. – Ficha de autoavaliação 
 

Ficha de autoavaliação  

 
SIM ☺ MAIS OU MENOS  NÃO  

Consigo identificar alguns 
vegetais em inglês. 

   

Consigo dizer alguns vegetais 
em inglês. 

   

Sei o significado de “Let’s 
chop some…”. 

   

Gostei da canção: The 
Vegetable Song. 

   

Aprendi palavras novas ao 
ouvir a canção. 

   

Aprendi a dizer alguns 
vegetais com a ajuda da 
canção. 

   

Gostei do memory game.  
 

  

Hoje aprendi algo novo.  
 

 
 

 
 

Gostei da aula.  
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 5 – Planificação da sessão 3 
 

Turma: 4ºB 
Número de alunos: 25 

Professora: Deanna Leal 

Escola: --- 
Aula nº: 18 
Data: 19/11/2018 

Duração: 60 minutos 
Nível: A1 
Unidade: “Let’s eat healthy 
food!” 

Sumário: “The Fruit Song!” 
                 “Let’s play a guessing game!” 

 
 

Metas Curriculares 

ID4 1.3 Participar em jogos e pequenas dramatizações. 
ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 
LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas/food is great. 
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• Nouns in the singular and in the plural -s/-es 
L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas (pick up the paper/put your hat on). 
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 
SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 
W4 13.2 Preencher espaços lacunares, em textos muito simples, 
com palavras dadas. 

 
Objetivos gerais 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa e para a 
continuação desta unidade; 
- Expressar-se com vocabulário limitado; 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples; 
- Identificar vocabulário da unidade. 

 
Objetivos específicos 

 - Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa com o uso 
de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca dos vegetais; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca das frutas; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de jogos, de 

wordcards e de fichas de trabalho; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades relacionados 
com o tema (frutas). 

Conteúdos lexicais Strawberry/strawberries; orange/oranges; melon/melons; 
plum/plums; cherry/cherries; banana/bananas; kiwi/kiwis; 
apple/apples 

Gramática/estruturas 
linguísticas 

-Verbs: have, be, do, say. 
-Question words: How. 

Avaliação Ficha de autoavaliação  
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Tempo Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias Recursos 

 

5 min. 
A professora cumprimentará os alunos. Seguidamente, 
escreverá o sumário da aula anterior no quadro e abrirá a 
lição desta mesma aula para os alunos copiarem. Depois, 
explicará os objetivos da aula. 

- Quadro 
- Cadernos diários 
- Marcadores 
- Canetas/lápis 

 
10 

min. 

De maneira a rever o vocabulário da última aula, a 
professora irá colar wordcards (Anexo 4.2.) no quadro, com 
os nomes dos vegetais apreendidos na última aula, de um 
lado e wordcards (Anexo 5.1.), com as respetivas traduções, 
de outro. Alguns alunos irão ao quadro tentar corresponder 
os nomes dos diferentes vegetais, em inglês, às respetivas 
traduções, em português. 

- Wordcards 
- Quadro 
- Ímanes 
- Marcadores 

 
 
3 min. 

De modo a verificar quais as frutas que os alunos já 
conhecem e a produção oral em relação aos mesmos, a 
professora irá mostrar wordcards (Anexo 5.2.) com os 
nomes das frutas em português e os alunos terão de dizer a 
respetiva tradução em inglês. Ex.: “How do we say 
‘morango’ in English?” 

- Wordcards 

 
 
 

10 
min. 

De seguida, os alunos irão ouvir a canção “The Fruit Song” 
duas vezes, sendo que nesta surgem as palavras cherry, 
orange, banana, apple, kiwi, strawberry, plum e melon. 
- A primeira audição será para os alunos se familiarizarem 
com a canção. 
- A segunda audição será para preencherem a ficha: “The 
Fruit song!” (Anexo 5.3.), que consistirá no preenchimento 
de 16 espaços em branco com as palavras referidas acima 
(cada palavra ocupará dois espaços). Após cada verso, a 
professora irá parar a canção para os alunos terem tempo 
de escrever. 
 
Note-se que esta irá ser recolhida após a sua realização e 
não será corrigida, de modo a recolher alguns dados para 
o projeto educativo. 

- Computador 
- Colunas 
- Ficha: “The Fruit 
Song!” 
- Canção: The Fruit 
Song 

 
 

15 
min. 

A professora irá explorar a canção, dizendo o significado de 
algumas palavras e expressões em cada verso e pedirá aos 
alunos para realizarem a ficha: “Let’s Play a Guessing 
Game!” (Anexo 5.4.), onde terão os nomes das frutas em 
inglês e a descrição das mesmas (tal como aparece na 
canção), sendo que terão de adivinhar as respetivas 
traduções. 
 
Note-se que a ficha será recolhida sem ser corrigida, de 
modo a recolher alguns dados para o projeto educativo. 

- Ficha: “Let’s Play a 
Guessing Game!” 
- Canetas/Lápis 

 
 

7 min. 

De seguida, a professora irá mostrar wordcards (Anexo 5.2.) 
novamente com os nomes das frutas em português e os 
alunos terão de dizer a respetiva tradução em inglês, de 
modo a comparar com o início da aula. Ex.: “How do we say 
‘morango’ in English?”.  

- Quadro 
- Marcadores 
- Wordcards 

https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
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À medida que os alunos vão respondendo, a professora irá 
escrever os nomes das frutas (em inglês) no quadro, bem 
como o plural das mesmas, sendo que irá explicar que 
quando uma palavra termina em -y, o plural é -ies. Ex.: 
Cherry – Cherries  
No final, a professora irá pedir aos alunos para repetirem 
em coro o vocabulário apreendido. 

 
5 min. 

Os alunos registarão o vocabulário apreendido nos seus 
cadernos diários. 

- Lápis/Canetas 
- Cadernos diários 

 
5 min. 

Os alunos irão preencher a ficha de autoavaliação (Anexo 
5.5.). 

- Ficha de 
autoavaliação 
-Lápis/canetas 

✓ Webgrafia:  
-  Canção: The Fruit Song! 
https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw  
 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=oUGsMV-rphw
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Anexo 5.1. – Wordcards (Vegetables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cenoura 
 

Couve 

 

Brócolos 
 

Batata 

 

Espinafres 
 

Aipo 

 

Alho 
 

Cebola 

 

Alho-francês 
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Anexo 5.2. – Wordcards (Fruits)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Morango 
 

Laranja 

 

Melão 
 

Ameixa 

 

Cereja 
 

Banana 

 

Kiwi 
 

Maçã 
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Anexo 5.3. – Ficha de trabalho: The Fruit Song 
 

The Fruit Song 

 

1. Listen to the song again. Choose the correct word from above to fill in the gaps. Each 

word appears twice. 

 

I am a ______________, round and red 

Round and red 

Round and red 

I am a _____________, round and red 

And taste really good! 

 

I am an _______________, round and orange 

Round and orange 

Round and orange 

I am an _______________, round and orange 

And grow on a tree! 

 

I am a __________________, yellow and long 

Yellow and long 

Yellow and long 

I am a __________________, yellow and long 

Do you like my song? 

 

I am an _________________, green and yellow 

Yellow and red 

Yellow and red 

I am an ___________________, green and yellow 

And I am tasty! 

 

melon apple cherry strawberry kiwi 
 

banana 
 
 

plum orange 
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I am a _____________________, oval and brown 

Oval and brown 

Oval and brown 

I am a ____________________, oval and brown 

I am green inside! 

 

I am a ____________________, fresh and red 

Fresh and red 

Fresh and red 

I am a ____________________, fresh and red 

And I’m really sweet! 

 

I am a __________________ and I’m round and purple 

Round and purple 

Round and purple 

I am a ___________________ and I’m round and purple 

Great with vitamins! 

 

I am a ___________________ and I am big and green 

Big and green 

Big and green 

I am a ____________________ and I am big and green 

With a lot of pits! 
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ananás 
 
ananás 

Anexo 5.4. – Ficha de trabalho: Let’s play a guessing game! 
 

                                    Let’s play a guessing game! 

 

Try to guess the name of each fruit in Portuguese. Use the words above to help you. Not all the 

words will be used. 

 

1. Cherry: 

I am round and red and I taste really good. Eu sou uma _______________________________. 

 

2. Orange: 

I am round and orange and I grow on a tree. Eu sou uma ______________________________. 

 

3. Banana: 

I am yellow and long. Eu sou uma ______________________________. 

 

4. Apple: 

I am green, yellow and red and I am tasty. Eu sou uma ________________________________. 

 

5. Kiwi: 

I am oval and brown, and I am green inside. Eu sou um ________________________________. 

 

6. Strawberry: 

I am fresh and red and I am really sweet. Eu sou um __________________________________. 

 

7. Plum: 

I am round and purple and I am great with vitamins. Eu sou uma ________________________. 

 

8. Melon:  

I am big and green and I have a lot of pits. Eu sou um _________________________________. 

 
 
 

  
 

laranja 
 
laranja 

banana 
 
banana 

kiwi 
 

kiwi 

cereja 
 
cereja 

melão 
 
melão 

ameixa 
 
ameixa 

morango 
 
morango 

maçã 
 
maçã 

pêssego 
 
pêssego 

pera 
 

pera 
figo 

 
figo 

limão 
 
limão 

manga 
 
manga 
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Anexo 5.5. – Ficha de autoavaliação 
 

 

Ficha de autoavaliação  

 
SIM ☺ MAIS OU MENOS  NÃO  

Consigo identificar algumas 
frutas em inglês. 
 

   

Consigo dizer os nomes de 
algumas frutas em inglês. 
 

   

Gostei da canção: The Fruit 
Song. 
 

   

Aprendi palavras novas ao 
ouvir a canção. 
 

   

Aprendi a dizer os nomes de 
algumas frutas com a ajuda 
da canção. 
 

   

Preenchi os espaços em 
branco, na letra da canção, 
sem dificuldades. 
(Ficha de trabalho: The Fruit 
Song). 

 
 

  

Gostei do matching game. 
 
 

   

Realizei a ficha: “Let’s play a 
guessing game” sem 
dificuldades. 

   

Gostei do guessing game. 
 
 

   

Hoje aprendi algo novo. 
 
 

 
 

 
 

 

Gostei da aula. 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 6 – Planificação da sessão 4 

 

Turma: 4ºB 
Número de alunos: 25 

Professora: Deanna Leal 

Escola: --- 
Aula nº: 19 
Data: 22/11/2018 

Duração: 60 minutos 
Nível: A1 
Unidade: “Let’s eat healthy 
food!” 

Sumário: Learning about healthy and unhealthy food. 
                 “The Healthy Food Song!” 

 
 

Metas Curriculares 

ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 
LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas/food is great. 
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• Nouns in the singular and in the plural -s/-es 
L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas (pick up the paper/put your hat on). 
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 
SI4 9.4 Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 
SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 

 
Objetivos gerais 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa e para a 
continuação desta unidade; 
- Expressar-se com vocabulário limitado; 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples; 
- Identificar vocabulário da unidade. 

 
Objetivos específicos 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa com o uso 
de uma canção;  
- Rever o vocabulário acerca das frutas; 

- Aprender e identificar vocabulário acerca dos alimentos; 

- Aprender vocabulário através de uma canção; 

- Identificar alimentos saudáveis e não saudáveis; 

- Interpretar gráficos; 

- Produzir frases curtas, empregando alimentos (ex.: “Grapes are 

heathly.”); 

- Mobilizar vocabulário com o uso de uma canção, de wordcards e 

de fichas de trabalho; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades relacionados 
com o tema (healthy vs. unhealthy food). 

Conteúdos lexicais Chocolate, ice cream, chips, cake, hot dogs, hamburgers, bananas, 
bread, grapes, pasta, apples, vegetables, fruits, grains 

Gramática/estruturas 
linguísticas 

-Verbs: do, say, be. 
-Question words: How, Which. 

Avaliação Ficha de autoavaliação  
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Tempo Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias Recursos 

 

5 min. 
A professora cumprimentará os alunos. Seguidamente, 
escreverá o sumário da aula anterior no quadro e abrirá a 
lição desta mesma aula para os alunos copiarem. Depois, 
explicará os objetivos da aula. 

- Quadro 
- Cadernos diários 
- Marcadores 
- Canetas/lápis 

 

3 min. 
De maneira a rever o vocabulário da última aula, a 
professora irá mostrar wordcards (Anexo 5.2.) com os 
nomes das frutas em português e os alunos terão de dizer a 
respetiva tradução em inglês. Ex.: “How do we say 
‘morango’ in English?” 

- Wordcards 

 
3 min. 

 

A professora irá dizer aos alunos que irão ouvir uma canção, 
intitulada “The Healthy Food Song”, e irá explicar o 
significado de healthy e unhealthy, escrevendo as mesmas 
no quadro. 

- Quadro 
- Marcadores 

 
 
 

5 min. 

De seguida, os alunos irão ouvir a canção duas vezes, onde 
surgem as palavras chocolate, ice cream, chips, cake, hot 
dogs, hamburgers, bananas, bread, grapes, pasta, apples, 
vegetables, fruits e grains. 
 
- A primeira audição será para os alunos se familiarizarem 
com a canção. 
- Na segunda audição, a professora irá distribuir uma ficha 
(Anexo 6.1.) com a letra da mesma e os alunos terão de 
rodear as palavras correspondentes aos alimentos. 

- Computador 
- Colunas 
- Ficha: The Healthy 
Food Song 
- Lápis/canetas 
- Canção: The 
Healthy Food Song 

 
7 min. 

Seguidamente, a professora irá perguntar quais foram as 
palavras que rodearam e, à medida que os alunos as forem 
dizendo, colará wordcards (Anexo 6.2.) com as mesmas no 
quadro, perguntado e dizendo o significado de cada uma. 

- Quadro 
- Marcadores 
- Wordcards 
- Ímanes 

 
10 

min. 

De seguida, a professora irá fazer duas colunas no quadro, 
escrevendo de um lado healthy food e de outro unhealthy 
food/junk food, e irá pedir a alguns alunos para irem ao 
quadro colocar os wordcards (Anexo 6.2.) na coluna 
indicada. 
No final, ver-se-á um “gráfico” com os alimentos saudáveis 
e não saudáveis. 

- Quadro 
- Marcadores 
- Wordcards 
- Ímanes 

 
7 min. 

A professora irá dialogar com os alunos, de modo a 
interpretar o “gráfico”: ex.: “Chocolate is 
unhealthy.”/”Grapes are healthy.” 

- Quadro 
- Marcadores 
- Wordcards 
- Ímanes 

 
5 min. 

Os alunos registarão as palavras apreendidas nos seus 
cadernos diários. 

- Cadernos diários 
- Lápis/canetas 

 
5 min. 

Os alunos preencherão a ficha de autoavaliação (Anexo 
6.3.). 

- Ficha de 
autoavaliação 
-Lápis/canetas 

10 min Hora do lanche. - Lanches variados 

✓ Webgrafia:  
-  Canção: The Healthy Food Song! 
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg  

https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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Anexo 6.1. – Ficha de trabalho: The Healthy Food Song 

 

The Healthy Food Song 

1. Listen to the song again. Circle the foods that you hear.  
 

 

 

 

1. Chocolate, I hear you say,  

Ice cream, I can eat it every day, 

Chips, oh what a lovely treat,  

But not that good to eat. 

 

2. Cake, so nice and sweet, 

Hot dogs, well they make a lovely treat, 

Hamburgers, okay once in a while, 

But that food won’t make you smile. 

 

3. You’ll be in a good mood,  

With healthy food, 

Fruits and vegetables, grains, 

Will help you grow. 

 

4. You’ll have energy, 

Just you wait and see, 

Healthy food will make you smile. 

5. Bananas, I hear you say, 

Vegetables, you should eat them every day, 

Bread, more than a lovely treat, 

All so good to eat. 

 

6. Grapes, so nice and sweet, 

Pasta, well it’s really fun to eat, 

Apples, more than once in a while, 

‘Cause this food will make you smile. 

 

7. You’ll be in a good mood,  

With healthy food, 

Fruits and vegetables, grains, 

Will help you grow. 

 

8. You’ll have energy, 

Just you wait and see, 

Healthy food will make you smile, 

Junk food fine only once in a while. 
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Anexo 6.2. – Wordcards 

 

 

Chocolate 
 

Ice cream 

 

Chips 
 

Cake 

 

Hot dogs 
 

Hamburgers 

 

Bananas  
 

Bread 

 

Grapes 
 

Pasta 
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Apples 
 

Vegetables 

 

Fruits 
 

Grains 
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Anexo 6.3. – Ficha de autoavaliação 

 
 

Ficha de autoavaliação  

 
SIM ☺ MAIS OU MENOS  NÃO  

Sei a diferença entre healthy 
e unhealthy food. 
 

   

Consigo identificar alguns 
alimentos saudáveis e não 
saudáveis em inglês. 

   

Consigo dizer alguns 
alimentos saudáveis e não 
saudáveis em inglês. 

   

Gostei da canção: The 
Healthy Song. 
 

   

Aprendi palavras novas ao 
ouvir a canção. 
 

   

Aprendi a dizer alguns 
alimentos saudáveis e não 
saudáveis com a ajuda da 
canção. 
 

   

Consegui encontrar 
alimentos, na letra da 
canção, sem dificuldades. 
(Ficha de trabalho: The 
Healthy Song). 

 
 

  

Hoje aprendi algo novo. 
 
 

 
 

 
 

 

Gostei da aula. 
 
 

 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 7 – Planificação da sessão 5 

 

Turma: 4º B 
Número de alunos: 25 

Professora: Deanna Leal 

Escola: --- 
Aula nº: 20 
Data: 26/11/2018 

Duração: 60 minutos 
Nível: A1 
Unidade: “Let’s eat healthy 
food!” 

Sumário: Food and drinks: revision. 

 
 

Metas Curriculares 

ID4 2.3 Identificar comidas e bebidas. 
LG4 3.2 Identificar vocabulário relacionado com comidas e 
bebidas/food is great. 
LG4 5.1 Reconhecer e usar as estruturas dadas no 3º ano. 
LG4 5.2 Usar lexical chunks ou frases que contenham: 

• Nouns in the singular and in the plural -s/-es 

• May, can/can’t 

• Positive, negative, question forms and short answers with 
to do 

L4 6.2 Identificar palavras e expressões em rimas e canções. 
L4 7.1 Entender instruções dadas diretamente para completar 
pequenas tarefas (pick up the paper/put your hat on). 
L4 7.2 Entender frases sobre os temas estudados. 
SI4 9.3 Perguntar e responder sobre preferências pessoais 
(What’s your favourite drink?/Orange juice.). 
SI4 9.4 Perguntar e responder sobre temas previamente 
apresentados. 
SP4 10.1 Dizer rimas, chants e cantar canções. 
SP4 11.3 Falar sobre os temas trabalhados. 

 
Objetivos gerais 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa e para a 
continuação desta unidade; 
- Expressar-se com vocabulário limitado; 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples; 
- Identificar vocabulário da unidade. 

 
Objetivos específicos 

- Incentivar-se para a aprendizagem da língua inglesa com o uso 
de canções;  
- Rever o vocabulário acerca dos alimentos e bebidas; 
- Expressar-se acerca dos alimentos preferidos (ex.: “My favourite 
vegetable is spinach.”); 
- Interpretar e responder a perguntas sobre preferências pessoais 
(ex: “Do you like apples?” / “Yes, I do.”); 
- Expressar-se com vocabulário limitado (ex.: “Can I have some 
milk, please?”); 
- Interagir, utilizando expressões/frases simples (ex.: “I’m thirsty! 
Can I have some juice, please?”);  
- Produzir frases curtas, empregando alimentos (ex.: “Grapes are 
heathly.”) 
- Mobilizar vocabulário com o uso de canções e de wordcards; 

- Completar, com sucesso, os exercícios e atividades relacionados 
com os conteúdos apreendidos. 
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Conteúdos lexicais chocolate, ice cream, chips, cake, hot dogs, hamburgers, 
banana/s, bread, grapes, pasta, apple/s, vegetables, fruits, grains, 
strawberry/ies, plum/s, orange/s, melon, cherry/ies, kiwi/s, 
spinach, cabbage, potato/es, carrot/s, celery, leek, garlic, onion/s, 
broccoli, pop,  tea, milk, juice 

Gramática/estruturas 
linguísticas 

-Verbs: can, be, like. 
-Question words: What, Which, Do. 

Avaliação Ficha de autoavaliação  

 

Tempo Descrição dos momentos da aula, atividades e estratégias Recursos 

 

5 min. 
A professora cumprimentará os alunos. Seguidamente, 
escreverá o sumário da aula anterior no quadro e abrirá a 
lição desta mesma aula para os alunos copiarem. Depois, 
explicará os objetivos da aula. 

- Quadro 
- Cadernos diários 
- Marcadores 
- Canetas/lápis 

 
 
 
 
3 min. 

De maneira a rever o vocabulário da aula anterior, os alunos 
irão ouvir a canção (“The Healthy Food Song”) da última 
aula, sendo que a professora irá distribuir uma ficha (Anexo 
7.1.) com a letra da mesma e os alunos terão de rodear as 
palavras correspondentes aos alimentos saudáveis a verde 
e aos não saudáveis a vermelho. 
 

- Computador 
- Colunas 
- Ficha: Healthy and 
Unhealthy Foods 
- Lápis/canetas 
- Canção: The 
Healthy Food Song 

 
 
5 min. 

Seguidamente, a professora irá colar dois wordcards (Anexo 
6.2.) no quadro de cada vez, com os alimentos que 
aparecem na canção, e irá perguntar aos alunos “Which one 
is healthy/unhealthy?” e os alunos terão de responder (ex.: 
“Grapes are healthy.” / “Ice cream is unhealthy.”). 

- Quadro 
- Wordcards 
- Ímanes 

 
20 

min. 

De seguida, a professora irá dizer aos alunos que irão fazer 
uma salada de fruta e uma sopa, sendo que irá colar 
wordcards (Anexo 4.2. e Anexo 7.2.) no quadro, com os 
nomes dos vegetais e frutas apreendidos anteriormente, e 
uma imagem de uma panela e de uma saladeira (Anexo 
7.3.). 
Os vegetais terão de ir junto à panela e as frutas, junto à 
saladeira. Alguns alunos irão ao quadro colar os wordcards 
no local indicado e terão de dizer o vegetal/fruta que se 
encontra no wordcard escolhido, bem como a sua tradução. 

- Wordcards 
- Imagens 
- Ímanes 
- Quadro 

 
 

5 min. 

Seguidamente, a professora irá introduzir a pergunta “Do 
you like…?”, perguntando aos alunos se gostam de certo 
tipo de vegetal ou fruta (ex.: “Do you like strawberries?”) e 
escreverá a questão no quadro.  
A professora irá explicar que nesta questão, por vezes, é 
necessário utilizar o plural (ex.: “Do you like strawberries?”) 
e que podemos responder com “yes, I do” ou “no, I don’t”. 
Irá escrever as mesmas no quadro. 

- Quadro 
- Marcadores 

 
 
5 min. 

De seguida, a professora irá dizer a sua fruta/vegetal 
preferido, dizendo “My favourite fruit/vegetable is…”. 
Depois, irá perguntar aos alunos “What is your favourite 
fruit/vegetable?”, escrevendo a mesma no quadro, sendo 

- Quadro 
- Marcadores 

https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg


 

 

161 

que irá explicar que a resposta de forma completa é “My 
favourite fruit/vegetable is…”. 

 
5 min. 

Os alunos registarão as questões “Do you like…?” e “What 
is your favourite fruit/vegetable/drink/food?”, bem como 
as possíveis respostas nos seus cadernos diários. 

- Lápis/canetas 
- Cadernos diários 

 
 
3 min. 

De maneira a rever as bebidas, os alunos irão ouvir a canção 
que já ouviram em aulas anteriores (“I’m Thirsty!”). No 
final, a professora irá perguntar quais as bebidas que 
aparecem na canção e o significado de cada uma delas, 
escrevendo as mesmas no quadro. 

- Computador 
- Colunas 
- Canção: I’m Thirsty! 

 
5 min. 

A professora irá perguntar aos alunos como se pede uma 
bebida em inglês, revendo o uso de “I’m thirsty”, “Can I 
have some…, please?” e as respetivas respostas (“yes, you 
can”; “no, you can’t”), escrevendo as mesmas no quadro. 

- Quadro 
- Marcadores 

4 min. Os alunos preencherão a ficha de autoavaliação (Anexo 
7.4.). 

- Ficha de 
autoavaliação 
- Lápis/canetas 

✓ Webgrafia:  
-  Canção: I’m Thirsty! 
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8  
-  Canção: The Healthy Food Song! 
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=Gtb_jK1scL8
https://www.youtube.com/watch?v=dlLD8W7lZsg
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Anexo 7.1. – Ficha de trabalho: Healthy and Unhealthy Foods 
 

Healthy and Unhealthy Foods 

1. Listen to the song. Circle the healthy food that you see in green and the unhealthy food in 

red. 

 

 

 

1. Chocolate, I hear you say,  

Ice cream, I can eat it every day, 

Chips, oh what a lovely treat,  

But not that good to eat. 

 

2. Cake, so nice and sweet, 

Hot dogs, well they make a lovely treat, 

Hamburgers, okay once in a while, 

But that food won’t make you smile. 

 

3. You’ll be in a good mood,  

With healthy food, 

Fruits and vegetables, grains, 

Will help you grow. 

 

4. You’ll have energy, 

Just you wait and see, 

Healthy food will make you smile. 

5. Bananas, I hear you say, 

Vegetables, you should eat them every day, 

Bread, more than a lovely treat, 

All so good to eat. 

 

6. Grapes, so nice and sweet, 

Pasta, well it’s really fun to eat, 

Apples, more than once in a while, 

‘Cause this food will make you smile. 

 

7. You’ll be in a good mood,  

With healthy food, 

Fruits and vegetables, grains, 

Will help you grow. 

 

8. You’ll have energy, 

Just you wait and see, 

Healthy food will make you smile, 

Junk food fine only once in a while. 
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Anexo 7.2. – Wordcards  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strawberries 
 

Plums 

 

Melon 
 

Cherries 

 

Kiwis 
 

Oranges 

 

Onions  
 

Potatoes 

 

Carrots 
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Anexo 7.3. – Imagem panela e saladeira 
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Anexo 7.4. – Ficha de autoavaliação 
 

Ficha de autoavaliação  

 
SIM ☺ MAIS OU MENOS  NÃO  

Consigo identificar alguns 
alimentos e algumas bebidas 
em inglês. 

 
 

 
 

 
 

Consigo dizer alguns 
alimentos e algumas bebidas 
em inglês. 

 
 

 
 

 
 

Consigo dizer quais são os 
meus alimentos/bebidas 
preferidas em inglês (“My 
favourite food/drink is…”). 

 
 

 
 

 
 

Consigo dizer quais são os 
alimentos saudáveis e não 
saudáveis (ex.: “Grapes are 
healthy.”). 

 
 

 
 

 
 

Consigo perguntar a alguém 
se gostam de algum 
alimento (“Do you like…?”). 

 
 

 
 

 
 

Sei responder à pergunta 
“Do you like…?”, usando as 
respostas “yes, I do” ou “no, 
I don’t”. 

 
 

 
 

 
 

Consegui encontrar 
alimentos saudáveis e não 
saudáveis, na letra da 
canção, sem dificuldades. 
(Ficha de trabalho: Healthy 
and Unhealthy Foods). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gostei de fazer a salada de 
fruta/sopa. 
 

 
 

 
 

 
 

Hoje aprendi algo novo. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Gostei da aula. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

 
  

Thank you! 😊 

 
 

Thank you! 😊 
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Anexo 8 – Inquérito por questionário final 
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Anexo 9 – Autorização para fotografar e vídeo-gravar 
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Anexo 10 – Pré-teste: ordenação de imagens 
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Anexo 11 – Pós-teste: ordenação de imagens (Grupo A) 

 
Word Game 

DRINKS 

1- Listen and put the pictures in the correct order. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

chá 
leite 

refrigerante 
sumo 

limonada água 
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VEGETABLES 

2- Listen and put the pictures in the correct order. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

batata cenoura 

cebola espinafre 

aipo couve 

alface alho 

brócolos feijões 

alho-
francês 

ervilhas 
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FRUITS 

3- Listen and put the pictures in the correct order. 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

pera ananás 

kiwi maçã 

cereja 

banana 

laranja 

limão 

ameixa 

melão 

morango 
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HEALTHY FOODS 

4- Listen and put the pictures in the correct order.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uvas arroz 

pão 
massa 

peixe 
cereais 
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UNHEALTHY FOODS 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

chupa-chupa gelado 

bolo batatas fritas 

cachorro 
quente 

rebuçado 

hambúrguer chocolate 
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Anexo 12 – Pós-teste: ordenação de imagens (Grupo B) 
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181 
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183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

184 

 

 
limonada 

 

 
chá 

 

 
leite 

 

 
água 

 

 
refrigerante 

 

 
sumo 

 

 
alho 

 

 
cebola 

 

 
espinafre 

 

 
batata 

Anexo 13 – Pós-teste: flashcards para nomeação vocabular (Grupo A) 
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cenoura 

 

 
brócolos 

 

 
aipo 

 

 
alho-francês 

 

 
couve 

 

 
feijões 

 

 
ervilhas 

 

 
alface 

 

 
cereja 

 

 
ameixa 
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arroz 

 

 
melão 

 

 
kiwi 

 

 
morango 

 

 
laranja 

 

 
maçã 

 

 
banana 

 

 
pera 

 

 
ananás 

 

 
limão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

alface 
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cachorro quente 

 

 
cereais 

 

 
uvas 

 

 
massa 

 

 
peixe 

 

 
pão 

 

 
chocolate 

 

 
bolo 

 

 
gelado 

 

 
batatas fritas 
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chupa-chupa 

 

 
rebuçado 

 

 
hambúrguer 
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LEGENDA 
✓ – Identificação correta do vocábulo  
X – Identificação incorreta do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B       

Anexo 14 – Resultados dos testes do Grupo A 
 

• Pré-teste: ordenação de imagens 
Drinks 

Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC X X ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ X ✓ X 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ X ✓ X 

Nº acertos 7 7 8 6 8 6 

 

Vegetables 
Alunos Potato Carrot Broccoli Garlic Leek Beans Lettuce Peas 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

EF ✓ X ✓ X X ✓ ✓ X 

GC ✓ X ✓ X X ✓ X X 

IC ✓ X ✓ X X ✓ ✓ X 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

LT ✓ X ✓ X X ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ X ✓ X X ✓ ✓ X 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

Nº acertos 8 3 8 3 0 8 4 1 

 
Fruits 

Alunos Strawberry Orange Melon Cherry Plum Pear Pineapple Lemon 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

GC X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº acertos 5 8 8 8 5 8 8 8 

 

Healthy food 
Alunos Bread Pasta Grapes Fish Rice 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT X ✓ X ✓ ✓ 

RP X X X ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº acertos 6 7 6 8 8 

 
Unhealthy food 

Alunos Cake Chips Ice cream Hot dog Candy Lollipop 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº acertos 8 8 8 8 8 8 
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LEGENDA 
✓ – Identificação correta do vocábulo  
X – Identificação incorreta do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B       

• Pós-teste: ordenação de imagens 
Drinks 

Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº acertos 8 8 8 8 8 8 

 
Vegetables 

Alunos Potat
o 

Carrot Brocco
li 

Garlic Leek Celery Spinac
h 

Onion Cabbag
e 

Beans Lettuc
e 

Peas 

DN ✓ ✓ X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ X X X ✓ ✓ X ✓ X X 

GC ✓ X ✓ X ✓ X ✓ X ✓ ✓ X X 

IC ✓ X ✓ ✓ X X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

LT ✓ ✓ ✓ X ✓ X ✓ X X ✓ X X 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ 

RS ✓ X ✓ X ✓ X ✓ ✓ X ✓ X X 

Nº 
acertos 

8 5 7 4 5 1 8 6 4 8 2 3 

 
Fruits 

Alunos Strawb
erry 

Orange Apple Banana Melon Cherry Plum Kiwi Pear Pineap
ple 

Lemon 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº 
acertos 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 
Healthy food 

Alunos Bread Grains Pasta Grapes Fish Rice 

DN ✓ ✓ ✓ X ✓ X 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP X X ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ X ✓ X ✓ X 

Nº acertos 7 6 8 6 8 6 

 
Unhealthy food 

Alunos Cake Chips Hamburger Chocolate Ice cream Hot dog Candy Lollipop 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

JP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

RS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

Nº acertos 8 8 8 8 8 8 7 7 
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LEGENDA PARA TESTE DE NOMEAÇÃO VOCABULAR E FORMAS FONOLÓGICAS 
✓ – Identificação e apresentação correta da forma fonológica do vocábulo 
X – Identificação e apresentação incorreta da forma fononológica do vocábulo 
[forma fonológica incorreta] – Identificação correta e apresentação incorreta da forma fonológica do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B 
NV – Nomeação vocabular 
FFC – Forma fonológica correta 

• Pós-teste: nomeação vocabular e formas fonológicas 

Drinks 
Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

DN ✓ ✓ [mi:lk] ✓ ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ X [lemɔ:ˈneɪd] 

GC ✓ ✓ X ✓ X [li:mu:ˈneɪd] 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

JP ✓ X ✓ X X X 

LT ✓ ✓ [mi:lk] ✓ X X 

RP ✓ X [mi:lk] ✓ X X 

RS ✓ X [mi:lk] X [ˈwɔːter] X 

Nº acertos: NV 8 5 7 6 2 3 

Nº acertos: FFC 8 5 3 6 1 1 

 

Vegetables 
Alunos Potato Carrot Brocco

li 
Garlic Leek Celery Spinac

h 
Onion Cabba

ge 
Beans Lettuc

e 
Peas 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ [ˈspi:n
ʌʤ] 

✓ ✓ ✓ X ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ X X X X X X X X X 

GC ✓ ✓ ✓ X X X X X X X X X 

IC ✓ X ✓ X X X ✓ X X X X X 

JP ✓ X ✓ X X X X ✓ ✓ X X X 

LT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X [ˈʃpi:nʌ
ʤ] 

X X X X X 

RP ✓ X ✓ X X X [ˈspi:n
ʌʤ] 

✓ X ✓ X X 

RS [pəˈtɒt
əʊ] 

X [ˈbrɔ:k
əli] 

X X X [ˈspi:n
ʌʤ] 

X X ✓ X X 

Nº 
acerto

s: 
NV 

8 4 8 2 1 1 5 3 2 3 0 1 

Nº 
acerto
s: FFC 

7 4 7 2 1 1 1 3 2 3 0 1 

 

Fruits 
Alunos Strawb

erry 
Orange Apple Banana Melon Cherry Plum Kiwi Pear Pineap

ple 
Lemon 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ 

EF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ 

GC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X ✓ ✓ 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [pi:r] X X 

JP ✓ ✓ [ˈeɪpl] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X 

LT X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X 

RP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [ˈʃɛri] ✓ ✓ X ✓ [ˈli:mɔː
n] 

RS [ˈstru:b
əri] 

✓ [ˈeɪpl] ✓ ✓ X X ✓ X X ✓ 

Nº 
acertos

: NV 

7 8 8 8 8 6 7 8 1 4 5 

Nº 
acertos

: FFC 

6 8 6 8 8 5 7 8 0 4 4 
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LEGENDA PARA TESTE DE NOMEAÇÃO VOCABULAR E FORMAS FONOLÓGICAS 
✓ – Identificação e apresentação correta da forma fonológica do vocábulo 
X – Identificação e apresentação incorreta da forma fononológica do vocábulo 
[forma fonológica incorreta] – Identificação correta e apresentação incorreta da forma fonológica do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B 
NV – Nomeação vocabular 
FFC – Forma fonológica correta 

Healthy food 
Alunos Bread Grains Pasta Grapes Fish Rice 

DN ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

EF ✓ ✓ X ✓ [fi:ʃ] X 

GC X X ✓ X [fi:ʃ] X 

IC ✓ X ✓ ✓ ✓ X 

JP X ✓ ✓ X X X 

LT ✓ X ✓ X X X 

RP X X [ˈpæʃtə] ✓ [fi:ʃ] X 

RS ✓ X ✓ X [fi:ʃ] X 

Nº 
acertos: 

NV 

5 3 7 4 6 0 

Nº 
acertos: 

FFC 

5 3 6 4 2 0 

 

Unhealthy food 
Alunos Cake Chips Hamburger Chocolate Ice cream Hot dog Candy Lollipop 

DN ✓ [ʃi:ps] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

EF ✓ [ʧi:ps] [ˈæmbuːrgə
] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

GC ✓ [ʧi:ps] ✓ ✓ ✓ [hɔːt dɒg] X X 

IC ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X 

JP ✓ ✓ ✓ [ˈʃɒkəlɪt] ✓ [ɔːt dɒg] X X 

LT ✓ X [ˈhæmbuːrg
er] 

✓ X ✓ X X 

RP ✓ [ʧi:ps] [ˈhæmbuːrg
er] 

✓ ✓ [hɔːt dɒg] X X 

RS ✓ X ✓ [ˈʃu:ku:lɒt] ✓ X X X 

Nº 
acertos: 

NV 

8 6 8 8 7 7 2 1 

Nº 
acertos: 

FFC 

8 2 5 6 7 4 2 1 
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LEGENDA 
✓ – Identificação correta do vocábulo  
X – Identificação incorreta do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B       

Anexo 15 – Resultados dos testes do Grupo B 
 

• Pré-teste: ordenação de imagens 

Drinks 
Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

AA ✓ X ✓ X X ✓ 

DU X X X X X X 

FL ✓ X ✓ X X ✓ 

IT ✓ X ✓ ✓ X X 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ X ✓ X X ✓ 

MS ✓ X ✓ X ✓ X 

Nº acertos 7 2 7 3 3 5 

 

Vegetables 
Alunos Potato Carrot Broccoli Garlic Leek Beans Lettuce Peas 

AA ✓ X ✓ X X X X X 

DU ✓ X ✓ X X X X X 

FL ✓ X X X X ✓ X X 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ X 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X X 

MP ✓ X ✓ ✓ X X X X 

MS ✓ X ✓ X X ✓ ✓ X 

Nº acertos 8 3 7 4 1 4 3 1 

 

Fruits 
Alunos Strawberry Orange Melon Cherry Plum Pear Pineapple Lemon 

AA X ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ 

DU X ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ 

FL X ✓ ✓ X X X X ✓ 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM X ✓ ✓ X X ✓ X ✓ 

MP X ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ X 

MS X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ X 

Nº acertos 2 8 8 3 3 7 6 6 

 

Unhealthy food 
Alunos Cake Chips Ice cream Hot dog Candy Lollipop 

AA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DU ✓ X X ✓ X X 

FL ✓ ✓ ✓ X ✓ X 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ X ✓ X X X 

MS ✓ ✓ X ✓ X X 

Nº acertos 8 6 6 6 5 4 

Healthy food 
Alunos Bread Pasta Grapes Fish Rice 

AA X ✓ X ✓ X 

DU X X X ✓ X 

FL X X X ✓ ✓ 

IT X X ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP X X X ✓ X 

MS X X X ✓ ✓ 

Nº acertos 2 3 3 8 5 
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LEGENDA 
✓ – Identificação correta do vocábulo  
X – Identificação incorreta do vocábulo 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B       

• Pós-teste: ordenação de imagens 

• Drinks 
Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

AA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº acertos 8 8 8 8 8 8 

 

Vegetables 
Alunos Potato Carrot Broccol

i 
Garlic Leek Beans Lettuce Peas Cauliflo

wer 
Tomato Cucum

ber 

AA ✓ X X X X ✓ X X ✓ ✓ X 

DU ✓ ✓ ✓ X X ✓ X X ✓ ✓ ✓ 

FL ✓ ✓ ✓ X X ✓ X ✓ ✓ ✓ X 

IT ✓ ✓ ✓ X X X ✓ X ✓ ✓ X 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ X X X ✓ X ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ ✓ ✓ X X X ✓ X ✓ ✓ ✓ 

MS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

Nº 
acertos 

8 7 7 2 2 5 5 3 8 8 4 

 

Fruits 
Alunos Straw

berry 
Orang

e 
Apple Banan

a 
Melon Cherry Plum Pear Pineap

ple 
Lemon Water

melon 
Grape

s 

AA ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

FL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ 

MS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº 
acerto

s 

8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 7 8 

 

Healthy food 
Aluno

s 
Bread Fish Rice Soup Spagh

etti 
Sand
wich 

Chees
e 

Meat Cerea
l 

Egg Salad Yogh
urt 

Ham 

AA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DU X ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

FL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IT ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº 
acert

os 

7 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 
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LEGENDA PARA TESTE DE NOMEAÇÃO VOCABULAR E FORMAS FONOLÓGICAS 
✓ – Identificação e apresentação correta da forma fonológica do vocábulo 
X – Identificação e apresentação incorreta da forma fononológica do vocábulo 
[forma fonológica incorreta] – Identificação correta e apresentação incorreta da forma fonológica do vocábulo 
---  –  Vocábulo não foi apresentado pela examinadora acidentalmente 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B 
NV – Nomeação vocabular 
FFC – Forma fonológica correta 

Unhealthy food 
Aluno

s 
Cake Chips Hamb

urger 
Choco
late 

Ice 
cream 

Hot 
dog 

Candy Lollip
op 

Crisps Bacon Donut
s 

Pizza Biscui
t 

AA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X ✓ ✓ ✓ ✓ 

DU ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

FL ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

IT ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

MB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

MP ✓ X ✓ ✓ X X ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓ ✓ 

MS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nº 
acert

os 

8 5 8 8 6 6 7 7 4 8 8 8 8 

 

• Pós-teste: nomeação vocabular e formas fonológicas 

Drinks 
Alunos Tea Juice Milk Pop Water Lemonade 

AA ✓ [dʒwi:s] [maɪlk] X [ˈwɔɪter] [lemu:ˈneɪd] 

DU ✓ ✓ [mi:lk] X ✓ [lemɔ:ˈneɪd] 

FL ✓ ✓ [mi:lk] X ✓ [lemu:ˈneɪd] 

IT ✓ ✓ [mi:lk] X ✓ ✓ 

MB ✓ [dʒwi:s] ✓ X ✓ ✓ 

MM ✓ ✓ ✓ X ✓ [li:mɔ:ˈneɪd] 

MP ✓ [dʒwi:s] ✓ X [ˈɔːter] [li:mɔ:ˈneɪd] 

MS ✓ ✓ [mi:lk] X ✓ ✓ 

Nº acertos: NV 8 8 8 0 8 8 

Nº acertos: FFC 8 5 3 0 6 3 

 

Vegetables 
Alunos Potato Carrot Broccol

i 
Garlic Leek Beans Lettuce Peas Cauliflo

wer 
Tomat

o 
Cucum

ber 

AA ✓ X --- --- X ✓ X X ✓ [tu:ˈmɒ
təʊ] 

X 

DU ✓ ✓ X X X ✓ ✓ X ✓ ✓ X 

FL [pəˈtɒt
əʊ] 

X X X X ✓ X ✓ ✓ [tu:ˈmɒ
təʊ] 

X 

IT ✓ X X X X X X X ✓ ✓ X 

MB ✓ ✓ X X X ✓ X ✓ ✓ ✓ [ˈku:kʌ
mbə] 

MM ✓ ✓ X X X X ✓ X ✓ [tu:ˈmɒ
təʊ] 

✓ 

MP [pəˈtɒt
əʊ] 

[ˈkæʀɔ:
t] 

X X X ✓ ✓ ✓ ✓ [tu:ˈmɒ
təʊ] 

[ˈku:kʌ
mbə] 

MS ✓ X ✓ X X ✓ X X ✓ [tuˈmɒt
əʊ] 

X 
 

Nº 
acertos

: NV 

8 4 1 0 0 6 3 3 8 8 3 

Nº 
acertos

: FFC 

6 3 1 0 0 6 3 3 8 3 1 
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LEGENDA PARA TESTE DE NOMEAÇÃO VOCABULAR E FORMAS FONOLÓGICAS 
✓ – Identificação e apresentação correta da forma fonológica do vocábulo 
X – Identificação e apresentação incorreta da forma fononológica do vocábulo 
[forma fonológica incorreta] – Identificação correta e apresentação incorreta da forma fonológica do vocábulo 
---  –  Vocábulo não foi apresentado pela examinadora acidentalmente 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B 
NV – Nomeação vocabular 
FFC – Forma fonológica correta 

Fruits 
Aluno

s 
Straw
berry 

Orang
e 

Apple Banan
a 

Melon Cherry Plum Pear Pineap
ple 

Lemon Water
melon 

Grapes 

AA X ✓ [ˈeɪpl] ✓ X X X [pi:r] [ˈpi:nˌ
æpl] 

✓ ✓ ✓ 

DU X ✓ ✓ ✓ X X X [pi:r] ✓ ✓ ✓ X 

FL ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X ✓ ✓ ✓ ✓ 

IT X [ˈɒren
dʒ] 

✓ [bəˈneɪ
nə] 

X X X ✓ X ✓ X X 

MB [ˈstru:
bəri] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ [ˈlaɪmɔ
ːn] 

✓ ✓ 

MM ✓ ✓ [ˈeɪpl] ✓ ✓ X X [pi:r] [ˈpi:nˌ
æpl] 

[ˈli:mɔː
n] 

✓ ✓ 

MP ✓ ✓ ✓ ✓ X X X [pi:r] ✓ ✓ X [gri:ps] 

MS X ✓ ✓ X ✓ X X [pi:r] ✓ ✓ ✓ X 

Nº 
acert
os: 
NV 

4 8 8 7 3 1 0 7 7 8 6 5 

Nº 
acert
os: 
FFC 

3 7 6 6 3 1 0 2 5 6 6 4 

 
 

Healthy food 
Aluno

s 
Bread Fish Rice Soup Spag

hetti 
Sand
wich 

Chees
e 

Meat Cerea
l 

Egg Salad Yogh
urt 

Ham 

AA X [fi:ʃ] ✓ ✓ [spɒˈ
geti:] 

[ˈsæn
wi:ʃ] 

✓ --- [ˈserɪ
əl] 

✓ [ˈsɒlɒd] [ˈi:ɔːg
u:rt] 

✓ 

DU X [fi:ʃ] [ri:s] ✓ X [ˈsæn
wi:ʃ] 

[ʃi:z] X [ˈsɪəʀ
ɪəl] 

✓ ✓ [ˈeɪgu
:rt] 

X 

FL X [fi:ʃ] X ✓ [spɒˈ
geti:] 

[ˈsæn
wi:ʃ] 

✓ X [ˈsi:ri:
ɒl] 

✓ ✓ ✓ X 

IT X [fi:ʃ] X ✓ [spɒˈ
geti:] 

X ✓ X ✓ ✓ [ˈsɒlɒd] ✓ X 

MB ✓ [fi:ʃ] ✓ ✓ [spɒˈ
geti:] 

[ˈsæn
wi:ʃ] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [ˈi:ɔːg
u:rt] 

✓ 

MM ✓ ✓ ✓ ✓ [spɒˈ
geti:] 

[ˈsæn
wi:ʃ] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [jæm] 

MP X [fi:ʃ] X ✓ X [ˈsæn
wi:ʃ] 

X ✓ ✓ [i:g] [ˈsɒlɒd] [ˈi:ɔːg
u:rt] 

✓ 

MS [bri:d
] 

[fi:ʃ] ✓ ✓ X [ˈsæn
wi:ʃ] 

X ✓ ✓ X ✓ [ˈi:ɔːr
gə(ː)t

] 

X 

Nº 
acert
os: 
NV 

3 8 5 8 5 7 6 4 8 7 8 7 4 

Nº 
acert
os: 
FFC 

2 1 4 8 0 0 5 4 5 6 5 3 3 
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LEGENDA PARA TESTE DE NOMEAÇÃO VOCABULAR E FORMAS FONOLÓGICAS 
✓ – Identificação e apresentação correta da forma fonológica do vocábulo 
X – Identificação e apresentação incorreta da forma fononológica do vocábulo 
[forma fonológica incorreta] – Identificação correta e apresentação incorreta da forma fonológica do vocábulo 
---  –  Vocábulo não foi apresentado pela examinadora acidentalmente 
          – Vocábulo em comum 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo A 
          – Vocábulo introduzido só no Grupo B 
NV – Nomeação vocabular 
FFC – Forma fonológica correta 

Unhealthy food 
Aluno

s 
Cake Chips Hamb

urger 
Choco
late 

Ice 
cream 

Hot 
dog 

Candy Lollip
op 

Crisps Bacon Donut
s 

Pizza Biscui
t 

AA ✓ ✓ ✓ [ˈʃu:ku
:lɒt] 

X X X X X ✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[ˈbi:sk
wi:t] 

DU ✓ X [ˈhæ
mbuːr
ger] 

[ˈʃɒkəl
ɪt] 

X X X X X ✓ [ˈdɔːn
u:ts] 

[ˈpi:zə
] 

[ˈbʃkɔɪ
t] 

FL ✓ [ʧi:ps]  ✓ [ˈʃɒkəl
ɪt] 

X X X ✓ [kri:sp
s] 

✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[ˈbi:sk
wi:t] 

IT ✓ X [ˈhæ
mbuːr
ger] 

[ˈʃu:ku
:lɒt] 

X X X ✓ X X [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[bi:skɔ
ɪt] 

MB ✓ [ʧi:ps] ✓ ✓ [i:s 
kriːm] 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

✓ 
 

MM ✓ ✓ [ˈæm
buːrg

ə] 

✓ X X ✓ ✓ X ✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[bi:skɔ
ɪt] 

MP ✓ X [ˈæm
buːrg

ə] 

[ˈʃɒkəl
ɪt] 

X X ✓ X X ✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[bi:skɔ
ɪt] 

MS ✓ [ʃi:ps] ✓ ✓ X X ✓ ✓ X ✓ [ˈdɔːn
ʌts] 

[ˈpi:zə
] 

[bi:skɔ
ɪt] 

 

Nº 
acert
os: 
NV 

8 5 8 8 1 1 4 5 2 7 8 8 8 

Nº 
acert
os: 
FFC 

8 2 4 3 0 1 4 5 1 7 0 0 1 

 


