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palavras-chave 
 

Paisagem linguística, diversidade linguística e cultural, leitura do mundo, 
multimodalisdade, 1.º CEB 
 

resumo 
 

 

Apresenta-se, neste Relatório de Estágio, uma investigação sobre a 
pertinência da exploração da paisagem linguística, no contexto escolar no 1º 
Ciclo do Ensino Básico (1º CEB), numa abordagem multimodal. 
A paisagem linguística é um campo de estudos em emergência que se ocupa 
do estudo da linguagem verbal e não-verbal nos espaços públicos urbanos, 
agregando várias disciplinas, nomeadamente a sociolinguística, a linguística 
aplicada e a semiótica. Sendo assim, através da sua exploração, pretende-se 
sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e cultural e contribuir para 
que sejam leitores mais completos do mundo e cidadãos globais conscientes.  
Deste modo, concebemos e implementámos um projeto de intervenção 
pedagógico-didático/ investigação que incluiu seis sessões, numa escola de 
uma zona rural na periferia da cidade de Aveiro, com um grupo de crianças do 
4º ano do 1º CEB.  
Utilizando o paradigma qualitativo do tipo investigação-ação, foram recolhidos 
dados através de observações diretas e notas de campo, videogravações, 
gravações de áudio, trabalhos e produções dos alunos e entrevistas realizadas 
a um grupo de crianças da turma. 
A análise dos dados, através da análise de conteúdo e da categorização dos 
mesmos, demonstrou o contributo valioso da exploração da paisagem 
linguística para a sensibilização à diversidade linguística e cultural, para uma 
leitura mais completa do mundo envolvente e para o desenvolvimento de 
competências transversais como a concentração, o espírito crítico e a 
curiosidade, sensibilizando os alunos para as temáticas abordadas, tornando-
os cidadãos globais mais conscientes. 
O estudo revelou que, através do conhecimento da paisagem linguística, é 
possível sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e cultural, 
estabelecendo diálogo e promovendo a reflexão crítica e consciente logo 
desde os primeiros anos de escolaridade, numa perspetiva interdisciplinar e 
multimodal.  
 
 



 

  



 

  

keywords 
 

Linguistic landcapes, linguistic and cultural diversity, reading of the world, 
multimodality, primary teaching 
 

abstract 
 

In this work, it is presented an investigation on the relevance of exploring the 
linguistic landscapes in the school context in primary education, through a 
multimodal approach. 
Linguistic landscapes are an emerging field of study, which focus on the study 
of verbal and non-verbal language in urban public spaces, bringing together 
several disciplines, such as sociolinguistics, applied linguistics and semiotics. 
Thus, through its exploration, I intend to raise students' awareness of 
linguistic and cultural diversity and contribute to their becoming more 
complete readers of the world and conscious global citizens.  
Therefore, a pedagogical-didactic intervention/ research project was 
designed and implemented, which included six sessions, in a rural area 
school on the outskirts of the city of Aveiro, with a group of 4th grade students 
of primary school.  
Using the qualitative paradigm of action research type, data were collected 
through direct observation and field notes, videotapes, audio recordings, 
student work and productions, and interviews with a group of children from 
the class. 
The analysis of the data, through content analysis and categorization of the 
data, demonstrated the valuable contribution of the exploration of the 
linguistic landscape in raising awareness of linguistic and cultural diversity, to 
a more comprehensive reading of the surrounding world, and to the 
development of soft skills such as concentration, critical thinking and 
curiosity, while promoting the awareness of the subjects covered, turning 
students more conscious global citizens. 
The study revealed that through the knowledge of the linguistic landscape, it 
is possible to raise students' awareness of linguistic and cultural diversity, to 
establish dialogue and to promote critical and conscious reflection from the 
very early years of schooling, in an interdisciplinary and multimodal 
perspective.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palabras clabe 
 

Paisaje lingüístico, diversidad lingüística y cultural, lectura del mundo, 
multimodalidad,educación primaria 

resumen 
 

En este informe de prácticas, se presenta una investigación sobre la 
relevancia de explorar el paisaje lingüístico, en un contexto escolar con 
una clase de 4º año del 1er Ciclo de Enseñanza Básica, en un enfoque 
multimodal. 
El paisaje lingüístico es un campo de estudio emergente que se ocupa 
del estudio del lenguaje verbal y no verbal en los espacios públicos 
urbanos, agregando varias disciplinas, a saber, la sociolingüística, la 
lingüística aplicada y la semiótica. De este modo, a través de su 
exploración, pretendemos sensibilizar a los alumnos sobre la diversidad 
lingüística y cultural y contribuir a que se conviertan en lectores del 
mundo más completos y en ciudadanos globales conscientes.  
En este sentido, diseñamos e implementamos un proyecto de 
intervención/investigación pedagógico-didáctico que incluyó seis 
sesiones, en una escuela de una zona rural de la periferia de la ciudad 
de Aveiro, con un grupo de alumnos de 4º año del 1er Ciclo de 
Enseñanza Básica.  
Utilizando el paradigma cualitativo del tipo investigación-acción, los 
datos se recogieron mediante observaciones directas y notas de campo, 
grabaciones de vídeo, grabaciones de audio, trabajos y producciones 
de los alumnos y entrevistas realizadas a un grupo de niños de la clase. 
El análisis de los datos, a través del análisis de contenido y la 
categorización de los mismos, demostró la valiosa contribución de la 
exploración del paisaje lingüístico a la sensibilización de la diversidad 
lingüística y cultural, a una lectura más completa del mundo circundante 
y al desarrollo de habilidades transversales como la concentración, el 
pensamiento crítico y la curiosidad, sensibilizando a los alumnos sobre 
los temas tratados, haciéndolos ciudadanos globales más conscientes. 
El estudio reveló que a través del conocimiento del paisaje lingüístico 
es posible sensibilizar a los alumnos sobre la diversidad lingüística y 
cultural, estableciendo el diálogo y promoviendo la reflexión crítica y 
consciente desde los primeros años de escolarización, en una 
perspectiva interdisciplinar y multimodal.  
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Introdução  

  
O presente Relatório de Estágio é o culminar do percurso académico 

referente ao Mestrado em Ensino do 1º CEB e do Português e História e Geografia 

de Portugal no 2º CEB, desenvolvido na Universidade de Aveiro. Juntamente com 

a minha colega de díade, tive a oportunidade de realizar o estágio a que este 

relatório se refere, no segundo semestre do último ano deste ciclo de estudos, 

inserido na unidade curricular de Prática Pedagógica Supervisionada, numa escola 

da região de Aveiro, numa turma de 4º ano do 1º CEB. Foi neste contexto que 

implementei o projeto pedagógico-didático que me permitiu, posteriormente, 

avançar para um projeto com características de investigação-ação.   

É muito comum ouvirmos que o mundo está cada vez pior, que há cada vez 

mais desigualdades e pobreza, que a globalização está a desfazer o tecido social.  

Todos os dias somos alertados para estes perigos provenientes do mundo global e  

“sem fronteiras”. Há mesmo quem considere que a globalização é um dos grandes 

problemas atuais e que se deveria reconsiderar esta abertura em que vivemos.   

Contudo, existem vários estudos atuais que nos mostram que o mundo está 

a assistir a um desenvolvimento sem precedentes. Se tivermos em conta critérios 

como a saúde, a alimentação, a cultura, a justiça, o emprego ou a educação, 

concluímos que, a nível global, estamos a viver melhor do que nunca, apesar das 

desigualdades, da fome e dos conflitos ainda persistirem. E estas melhorias não 

implicam que para que alguém ganhe, haja quem tenha de perder. Pelo contrário, 

este crescimento não deve significa desigualdades, mas sim colaboração e partilha. 

Esta última perspetiva pode parecer utópica, sobretudo quando a maioria das 

pessoas defende uma tese mais pessimista do mundo atual. Eu mantenho uma 

visão positiva no que diz respeito à globalização e a todos os benefícios e 

crescimentos que esta permite, em grande escala. Porém, para continuarmos a 

crescer, há muitos problemas que têm de ser resolvidos, que têm de ser trazidos 

para a esfera pública, que devem ser discutidos.  
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Deste modo, o presente Relatório de Estágio constitui-se como uma tentativa 

para fazer com que estas transformações, decorrentes do mundo global, possam 

tornar os alunos, cidadãos do futuro, mais responsáveis, mais interventivos, mais 

conscientes do mundo que os rodeia, para que possamos ver na globalização algo 

positivo, colmatando as falhas existentes. Para isso, a escola constitui-se como 

fundamental, sendo um espaço de formação integral dos indivíduos. Neste sentido, 

os professores devem tentar criar oportunidades pedagógicas que possam fazer 

face às necessidades atuais, preparando também o futuro, porque é seu dever 

assegurar que todos os alunos possam beneficiar desta globalização e abertura do 

mundo, atenuando as desigualdades e injustiças que ainda prevalecem.  

De facto, no contexto em que vivemos, a escola deve promover cada vez 

mais a interculturalidade, o respeito pelo Outro, a diversidade e a inclusão, devendo 

adotar um papel transformador e significativo no crescimento dos alunos. Para que 

esta transformação seja possível, é preciso ler o mundo. Por isso, criar situações 

de aprendizagem que possam fomentar o respeito e o interesse pelas línguas e 

culturas que são diferentes, constitui-se como muito pertinente.   

  É no quadro de todas estas preocupações que surge este projeto de 

intervenção pedagógico-didática e, posteriormente, projeto de investigação, e que 

surge o tema central deste trabalho: a paisagem linguística (PL). A paisagem 

linguística refere-se a todas as formas visuais de linguagem presentes no espaço 

público (Lou, 2016) e o seu estudo foca-se não apenas na linguagem escrita, mas 

também em elementos multimodais, semióticos, visuais e orais (Gorter & Cenoz, 

2015). Para além disso, constitui-se como um meio privilegiado para a 

sensibilização para a diversidade linguística e cultural, através de uma leitura do 

mundo. Uma das características da paisagem linguística é a multimodalidade, o 

que torna a sua exploração em contexto escolar ainda mais pertinente.   

Posto isto, norteámos a nossa intervenção e investigação de acordo com 

duas questões centrais de investigação: “Qual o contributo educativo da paisagem 

linguística para a leitura do Mundo, numa perspetiva multimodal, no 1º  

CEB?” e “Como promover a consciência da Diversidade Linguística e Cultural 

através da paisagem linguística no 1º CEB?”.  Tendo em conta estas duas questões 
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abrangentes, definiram-se objetivos mais específicos, divididos em objetivos 

pedagógico-didáticos e objetivos de investigação. Os objetivos pedagógico-

didáticos, tendo como foco os alunos, foram os seguintes:  

- Reconhecer-se como cidadão de um mundo global e diverso;  

- Compreender que a paisagem linguística caracteriza uma sociedade a nível 

político, económico, social e cultural;  

- Refletir sobre o seu papel enquanto cidadão global capaz de transformar o 

que o rodeia.  

 Por sua vez, os objetivos de investigação traduziram-se nos abaixo mencionados:  

- Compreender de que forma a paisagem linguística pode tornar os alunos 

melhores leitores, numa perspetiva multimodal;  

- Compreender em que medida pode a paisagem linguística sensibilizar para 

a diversidade linguística e cultural;   

- Conceber, implementar e avaliar um projeto pedagógico-didático com 

características de investigação-ação, assente na temática da paisagem 

linguística, a desenvolver em contexto de Prática Pedagógica 

Supervisionada.  

Tendo consciência de que este trabalho é apenas um pequeno contributo 

neste sentido, pretendemos, com o projeto que implementámos, tornar a sala de 

aula num lugar mais aberto à diversidade, à multiculturalidade e ao diálogo, 

procurando levar os alunos a refletir sobre as questões atuais provenientes da 

globalização, colocando o enfoque na paisagem linguística, através da qual foi 

possível compreender e justificar fenómenos políticos, sociais, culturais e 

económicos que acontecem nas sociedades multiculturais em que vivemos.   

O presente Relatório de Estágio está organizado em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo, intitulado de “A Paisagem Linguística”, é dedicado ao 

enquadramento teórico desta temática central, explicando o conceito e a pertinência 

da sua exploração no contexto escolar, e pretende também estabelecer uma 

relação com a diversidade linguística e cultural.  

  



Introdução 
 
 

4 
 

O segundo capítulo, que tem como título “A leitura do mundo”, refere-se à 

fundamentação teórica subjacente ao que é ser leitor no século XXI, e explica-nos 

de que maneira as multiliteracias e a multimodalidade são importantes para ler o 

mundo atual, também à luz da paisagem linguística.  

Por sua vez, o terceiro capítulo consiste na apresentação do quadro 

metodológico, abordando o paradigma e o tipo de investigação em questão, a 

caracterização do contexto e dos participantes do estudo, na análise dos 

documentos curriculares oficiais, na apresentação do projeto pedagógico-didático, 

com descrição das sessões implementadas e nos instrumentos de recolha e análise 

dos dados.   

O quarto capítulo destina-se à apresentação e análise dos dados, através da 

análise de conteúdo que consiste na categorização temática dos dados recolhidos 

para uma melhor e mais organizada análise, procedendo-se depois à discussão 

dos resultados obtidos.   

No quinto capítulo, apresentam-se as considerações finais no qual se 

revisitam as conclusões retiradas do estudo desenvolvido, bem como as 

potencialidades e limitações decorrentes do mesmo.  

Por fim, o sexto capítulo consiste numa reflexão de todo o percurso 

académico evidenciado ao longo deste trabalho, frisando também o crescimento 

pessoal decorrente deste projeto e o caminho que começa a ser traçado enquanto 

futura professora do 1º e 2º CEB.   

Para além destes cinco capítulos, o Relatório de Estágio conta com uma 

parte referente às referências bibliográficas que suportam todo o trabalho, bem 

como uma parte que conta com os anexos para o quais o leitor é remetido ao longo 

dos vários capítulos.   
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Capítulo I – A Paisagem Linguística 
 

 

A Paisagem Linguística: um conceito-ação 
 

 

O conceito de paisagem linguística (PL) é muito recente, apesar de, nos 

últimos anos, ter havido cada vez mais interesse pela exploração do mesmo. A sua 

definição aparece pela primeira vez em 1997, num estudo de Landry e Bourhis, 

realizado no Canadá. Para estes autores, a PL refere-se à visibilidade das línguas 

em lugares públicos, na sua sinalização, num determinado território. Engloba, 

portanto, as línguas das placas de direções, cartazes com anúncios de publicidade, 

nomes de ruas e outros lugares, sinais de lojas e outros sítios públicos. Os mesmos 

autores afirmam que a PL de um determinado lugar fornece uma boa impressão 

sobre a vitalidade etnolinguística dos vários grupos linguísticos presentes nesse 

lugar.   

  Esta definição tem vindo a ser alargada nos últimos anos. Para Gorter 

(2013), é insuficiente dizer que a PL se limita somente à língua escrita e às suas 

diferentes representações nos sinais. Atualmente, existem muitos outros tipos de 

sinais como telas eletrónicas, luzes de néon LED, ecrãs táteis interativos, etc.  Do 

mesmo modo, Lou (2016) diz-nos que a PL envolve todas as formas visuais de 

linguagem presentes no espaço público.   

  Melo-Pfeifer e Lima-Hernandes (2020) explicam-nos, de forma sucinta, a 

evolução do conceito de PL, destacando alguns aspetos que tornaram este campo 

cada vez mais abrangente. Se, no início, os estudos sobre a PL se voltavam 

somente para as questões do multilinguismo social em contextos urbanos e a 

diversidade linguística dos mesmos, passaram a dar também importância “à 

interação das línguas com elementos semióticos mais variados e situados no tempo 

e no espaço, numa abordagem mais multimodal e complexa” (p. 1027). 

Posteriormente, a PL começou a abarcar questões de caráter social, no que diz 

respeito à forma como os indivíduos intervêm e vivem as diferentes identidades. 

Mais recentemente, os ramos da linguística aplicada e da didática das línguas 

também fazem parte dos estudos da PL, dando-se destaque à construção de 

aprendizagens em contextos formais e informais.  
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  Scollon e Scollon (2003), com a sua abordagem geosemiótica, argumentam 

que só se pode interpretar o significado dos sinais em espaço público se os 

colocarmos num contexto social ou cultural. Para estes autores, as línguas de um 

sinal podem refletir a comunidade em que estão inseridos, mas também podem 

simbolizar um aspeto do produto que não tenha relação com o lugar onde estão 

dispostos. Backhaus (2007) salienta a distinção entre a origem dos sinais, os 

leitores dos sinais e as dinâmicas da linguagens e contextos em questão.    

Huebner (2016), baseando-se em Barni e Bagna (2015), refere três áreas de 

desenvolvimento relacionadas com as PL: a) os objetos e atores envolvidos; b) a 

relação com outras disciplinas; c) a escolha das metodologias mais assertadas para 

cumprir determinados objetivos de estudo. A primeira área tem a ver com o facto 

de a PL ser mais do que o inicialmente definido por Landry e Bourhis em 1997, 

incluindo várias outras manifestações como os grafitis, os placards de eventos 

desportivos ou a informação presente no ciberespaço. Neste contexto, o autor 

afirma que o significado de um certo sinal não é percebido de forma isolada, mas 

resulta da relação simbiótica entre a linguagem dos sinais no espaço público e 

outros aspetos semióticos não linguísticos como as imagens, cores, sons e até a 

própria arquitetura das construções, como as fachadas de edifícios e as 

movimentações dos indivíduos dentro do espaço público.   

A segunda área surge da ideia de que a PL não se limita apenas a sinais, 

articulando-se com outras disciplinas e perspetivas teóricas. Shohamy e Gorter 

(2009), referem seis perspetivas teóricas que provam esta interdisciplinaridade da 

PL, definidas por outros autores. Sumariamente, estas perspetivas são a 

abordagem arqueológica (Coulmas), a perspetiva sociolinguística (Spolsky), os 

princípios da estruturação (Bem-Rafael), o ambiente económico como explicação 

da diversidade linguística da PL (Cenoz e Gorter) e a ecologia da linguagem (Hult). 

Todos estes estudos se realizaram em diferentes países e cidades, perspetivando 

a PL de maneiras variadas.   

Por fim, a terceira área apontada por Huebner (2016), prende-se com as 

metodologias que têm surgido mais recentemente, que já não envolvem apenas 

entrevistas a autores de sinais, donos de lojas ou consumidores da PL, mas 

também a observação ativa, questionários e documentação histórica. Ultimamente, 
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os estudos têm destacado a relação da PL com o poder, contestação e negociação 

de direitos de pertença, multilinguismo e a construção de identidades, língua local 

e identidade nacional, língua e religião, políticas linguísticas governamentais, 

inserção das PL no ramo da educação, etc. (Huebner, p. 5).   

 Hernández et al. (2017) definem a PL como uma síntese gráfica e visual que 

delimita diferentes territórios. Por isso, os símbolos e imagens usados comunicam 

com as identidades socioculturais que habitam uma determinada região. Isto 

remete para a escrita na PL. Deste modo, Coulmas (2009) considera que o 

fenómeno da PL é tão antigo como a própria escrita. Contudo, a PL não se serve 

apenas da escrita alfabética, utilizando também a iconográfica ou cromática. 

Hernández et al. (2017) descrevem como redutoras as perspetivas que apenas 

consideram a escrita alfabética no tratamento da PL. Do mesmo modo, Melo-Pfeifer 

e Lima-Hernandes (2020) ressaltam que a análise das PL “deixa de se focar 

exclusivamente em sinais linguísticos impressos, para dar conta da interação 

destes elementos com símbolos, materiais, cores, formas e tamanhos, caligrafia e 

tipos de letra, manuscrita ou não, numa perspetiva multimodal e multisemiótica” (p. 

1029).  

De acordo com Stroud e Mpendukana (2009), a disposição dos sinais e a 

interação das pessoas com os mesmos, dentro de um espaço bilíngue ou 

multilingue, devem ser tidos em consideração nos estudos linguísticos da 

paisagem, uma vez que tais interações chamam a atenção para a realidade 

complexa da(s) língua(s) presentes nos espaços comuns. Isto significa que os 

sinais conduzem a um processo vivo em que a linguagem ou linguagens utilizada(s) 

na sinalização e as pessoas interagem e se influenciam mutuamente para moldar 

a paisagem da sua comunidade.   

Como consequência desta relação, a PL é um conceito interdisciplinar que 

engloba domínios como políticas linguísticas, sociologia, estudos de litearacia, 

geografia social e humana, estudos urbanos, entre outros. (Van Mensel, 

Vandenbroucke, & Blackwood, 2016). Gorter (2013) diz-nos que apesar de muitos 

dos estudos da PL se centrarem normalmente numa área geográfica específica, 

sobretudo uma cidade, também se podem focar em ruas, bairros ou mesmo num 

país inteiro.   
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   Long (2010) considera que a PL possui as seguintes características:  

a) É visual e não auditiva. Inclui placas de sinais, informação nas embalagens 

de produtos, mas não engloba informações em áudio (como por exemplo 

anúncios nas estações de metro);  

b) Refere-se aos espaços públicos e não privados. Inclui uma placa na fachada 

de uma loja, mas não uma placa em casa de alguém;  

c) Destina-se a leitores múltiplos e não específicos, ou seja, pode incluir um 

recado na porta de uma mercearia, mas não na porta de uma casa;  

d) É informação que se adquire de forma passiva. Inclui um título principal de 

um jornal num quiosque, mas não um artigo escrito no corpo do mesmo.  

Contudo, mais recentemente, surgem outras perspetivas que colocam as PL 

focadas em materialidades que podem ser percecionadas em diferentes espaços. 

Nestas novas conceções, as PL vão para além do espaço público (Benson, Clarke, 

& Hisamuddin, 2019). Por isso, têm sido estudadas as PL escolares (schoolscapes), 

as PL domésticas (homescapes) e as PL alimentares (foodscapes), como nos 

referem Melo-Pfeifer e Lima-Hernandes (2020).   

Não é surpreendente que as paisagens linguísticas sejam sobretudo 

estudadas em ambientes urbanos, visto que a cidade globalizada atual tem um 

ambiente visual e linguístico muito variado para oferecer. (Van Mensel, 

Vandenbroucke & Blackwood, 2016). Estes autores consideram que o estudo da 

PL nos pode ajudar a compreender a diversidade linguística de vários contextos 

das sociedades modernas, incluindo aspetos como a hibridez e a multimodalidade. 

Gorter e Cenoz (2015) constatam que se antigamente, em alguns sítios, já era 

possível encontrar PL com mais do que uma língua, hoje é quase impossível que 

isso não aconteça. Isto é visível através do nome de marcas internacionais ou 

através de slogans, já que o inglês se espalhou tanto em países que falam como 

nos que não falam este idioma.  

Cenoz e Gorter (2006) consideram que a PL tem um maior interesse em 

contextos bilingues e multilingues. Através da mesma, é possível compreender as 

diferenças entre as políticas da língua oficial e o impacto destas políticas nos 

indivíduos, ou seja, de que modo os topdown signs como o nome das ruas ou dos 
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edifícios do Estado influenciam os bottom-up signs como os nomes das lojas ou os 

cartazes das ruas.   

Shohamy (2015) refere que a PL pode ter um papel fundamental para 

aumentar a consciência linguística. Sendo assim, os cidadãos que estão sujeitos a 

determinadas políticas linguísticas poderão ter mais vontade de intervir nestas 

mesmas políticas. A mesma autora considera que as questões relacionadas com a 

PL fazem com que se possa perpetuar o estatuto de determinadas línguas em 

detrimento de outras (2006). Sendo assim, o estudo da PL pode ser uma ferramenta 

importante para investigar ideologias que dizem respeito a línguas minoritárias (Van 

Mensel, Vandenbroucke, &e Blackwood, 2016).  

As PLs demonstram a diversidade linguística, mas, muitas vezes, esta 

também é posta em causa. Algumas línguas têm uma exibição escrita em maior 

escala na esfera pública do que outras. As línguas maioritárias dominam, enquanto 

as línguas minoritárias lutam fortemente por mais visibilidade (Marten, Van Mensel, 

& Gorter, 2012). É neste sentido que se torna essencial que haja uma regulação da 

PL, sobretudo no que diz respeito às dimensões morais, éticas e legais (Gorter, 

2013).   

 Existe um caráter bidirecional entre a PL e o contexto sociolinguístico. Isto 

significa que, para além de a PL refletir as circunstâncias sociolinguísticas, também 

molda e constrói o próprio contexto. Barni (2008) afirma que as características 

sociais e culturais podem determinar a predominância de uma língua e a 

inexistência de outras, o que explica a vitalidade das mesmas.   

A PL no espaço público distingue-se de acordo com a sua função, que pode 

ser informativa ou simbólica (Gorter & Cenoz, 2008). A primeira função tem a ver 

com a delimitação das fronteiras territoriais de um grupo linguístico em relação a 

outros; a segunda prende-se com o valor e o estatuto das línguas numa 

determinada comunidade. Por isso, “a PL pode fazer parte de uma política 

linguística explícita do Estado, o que não impossibilita que os agentes sociais 

interajam com ela, transformando ou ressignificando-a.” (Vecchia & Jung, 2016). 

Cenoz e Gorter (2006) explicam esta diferença, considerando que a função 

informativa da PL é representada nos sinais de várias línguas e indica qual é que 

deve ser usada nas lojas e noutros negócios, refletindo, então, o poder das línguas; 
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por sua vez, a função simbólica da PL também tem a ver com o uso das diferentes 

línguas, sobretudo quando a linguagem é uma dimensão essencial de qualquer 

grupo da sociedade.   

Segundo Clemente (2013), podemos considerar a PL segundo duas 

perspetivas diferentes: como um processo e/ ou resultado de agendas ocultas, de 

ação social, contestação e intervenção; como metodologia de análise da sociedade. 

Neste sentido, Hult (2009) afirma que quanto mais se fizer uma análise linguística 

da paisagem e esta se tornar uma metodologia sociolinguística, mais fácil será 

interpretar a distribuição das línguas no espaço público.   

O estudo da PL pode ser usado como ferramenta descritiva, fornecendo um 

diagnóstico sociolinguístico de um lugar concreto (Van Mensel, Vandenbroucke, & 

Blackwood, 2016), mas também como uma ferramenta analítica, em que o 

diagnóstico se insere em matérias sociais, culturais e políticas no seio da PL 

(Blommaert, 2013). Melo-Pfeifer e Lima-Hernandes (2020) destacam a importância 

de ir além do estudo “centrado na contagem de línguas num determinado momento, 

para abraçar perspetivas mais dinâmicas das evoluções das PL no tempo e no 

espaço, considerando, desta feita, uma perspetiva diacrónica e histórica” (p. 1028).   

 Entre outros aspetos, a PL surgiu como um campo promissor para a 

investigação de questões relacionadas com a globalização e o multilinguismo, 

porque efetivamente expõe as tensões que decorrem entre vários níveis de fluxos 

locais e globais (linguísticos), as tensões daí provenientes, bem como as várias 

atividades de controlo policial a que estes se referem. Para além disso, permite-nos 

constatar as alterações que têm ocorrido ao longo do tempo, na construção do 

espaço linguístico (Van Mensel, Vandenbroucke, & Blackwood, 2016).  
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A pertinência da PL no eixo da educação 
 

 

É em 1990 que surge, pela primeira vez, o conceito de “cidade educadora”, 

no 1º Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Foi então que se redigiu 

a carta das Cidades Educadoras que explica que cada cidade possui 

“características distintivas que podem ser utilizadas para disponibilizar aos 

cidadãos experiências de aprendizagem, de troca e partilha ao longo da vida, 

devendo fomentar ainda uma participação ativa e crítica nos contextos locais” 

(Clemente, 2020, p. 17). Esta carta destaca a importância das crianças como 

intervenientes ativos com o direito de participar na vida local, tendo em conta o seu 

nível de maturidade. Para além disso, visto que a diversidade faz parte das cidades 

atuais, os contextos educativos devem espelhar esta característica, promovendo  

“relações harmoniosas e equilibradas entre identidade e diversidade, preservando 

e garantindo os contributos e direitos das comunidades que as habitam” (Clemente, 

2020, p. 18).  

  É importante salientar que as crianças descobrem o mundo através da sua 

interação com o mesmo, ao mesmo tempo que lhe vão atribuindo significados e 

valores. Do mesmo modo, a leitura e a escrita também vão sendo descobertas por 

elas, o que fomenta o desenvolvimento da literacia emergente, como é o caso da 

descoberta em/de múltiplas línguas (Orellana & Hernández, 1999; Clemente, 2020). 

De facto, a exploração educativa dos aspetos textuais do mundo envolvente resulta 

no aumento da motivação e do interesse das crianças no que diz respeito às 

atividades de leitura, fazendo com que haja uma estreita relação entre a literacia 

emergente e a descodificação alfabética, tal como afirma Prior (2009).   

  Assim sendo, tal como explicam Orellana e Hernández (1999), a dimensão 

educativa da PL prende-se com a utilização de textos que não tendo propósitos 

pedagógicos fazem parte da esfera pública e do quotidiano dos cidadãos, sendo 

muito pertinentes para a leitura do mundo, numa perspetiva muito mais abrangente 

do que apenas quando se trata de descodificação.   

 Vários são os autores que destacam as potencialidades que a PL oferece a 

nível didático. Gorter e Cenoz (2015) consideram que no ramo educacional a 
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sinalização pode estar relacionada com questões de aquisição de um segunda ou 

terceira língua ou questões que se prenderm com a consciência linguística.   

  As escolas têm a tarefa de preparar os estudantes para o mundo real em 

que vivemos, o que implica uma visão multilinguística dos espaços em que as 

crianças vivem e da escola que frequentam (Gorter, 2015). Numa perspetiva 

semelhante, Malinowski (2015) incentiva o uso da PL para a aprendizagem 

linguística, na sua forma mais abrangente. Este autor apresenta-nos três modelos 

que incluem o relacionamento, a interação e o conhecimento do mundo. Para a 

aprendizagem de línguas no seio das PL, devem-se desenvolver atividades que 

incluam: “1. observing or documenting (percieved space); 2. interpreting or 

producing texts (conceived space) and 3. exploring their own responses or those of 

others (lived space)” (Gorter, 2018, p. 84).   

  Para Shohamy (2006), as escolas também são espaços em que se utilizam 

sinais para comunicar mensagens importantes sobre as políticas e práticas 

linguísticas. As escolas são decisivas para a escolha dos sinais que devem ser 

dispostos no espaço público, determinando também qual o propósito dos mesmos. 

Clemente (2020) considera que a PL das cidades em que as crianças vivem 

possibilita “analisar e gerar relações pessoais e interpessoais através do contacto 

quotidiano com as línguas que os sujeitos falam” (p. 36).  

  De acordo com Halliday (1969), os sinais presentes nas escolas servem 

várias funções: reguladoras, dirigindo as ações e comportamentos dos atores 

sociais; interacionais, criando relações entre os sinais (e quem os faz) e o leitor, 

normalmente aconselhando determinados comportamentos ou dando informações 

úteis a um dado propósito; pessoais, encorajando os indivíduos e promovendo 

práticas que levem ao sucesso; imaginativa, através de frases inspiradoras, posters 

de viagens; representacionais, fornecendo informação sobre certos lugares, 

mesmo quando estes parecem óbvios. Halliday refere que a distribuição destes 

sinais e as línguas escolhidas para servir estas funções representam os objetivos 

daqueles que os fazem.   

Gorter e Cenoz (2015) desenvolveram um estudo no País Basco em que 

examinaram a PL presente em escolas do 1ºCEB e do ensino secundário. 

Concluíram que a PL é usada de diferentes formas e com vários objetivos, 
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distinguindo-se da sua utilização no espaço público, nomeadamente nos graus de 

monolinguismo e multilinguismo. Estes autores explicam que a produção dos sinais 

escolares não é tão “profissional”, já que muitos deles são feitos pelos próprios 

alunos. Estes têm um caráter específico e diferentes intenções de comunicação.   

Em outro estudo conduzido por Bernardo-Hinesley, em algumas escolas dos 

EUA, a autora afirma ser imperativo que as escolas preparem os alunos para a 

realidade multilingue. Visto que a PL das instituições escolares é muito importante 

na perpetuação de ideologias, sobretudo linguísticas, é essencial que os sinais 

sejam revistos (sobretudo neste caso concreto). É essencial que os sinais dos 

espaços educacionais deem resposta às necessidades das comunidades 

locais/escolares, principalmente dos alunos com repertórios linguísticos e 

comunicativos diversos (Bernardo-Hinesley, 2020).  

De acordo com Lourenço (2017), a educação em línguas deve promover 

estratégias e proporcionar aos alunos instrumentos que os preparem para a vida 

ativa em sociedade, enquanto cidadãos interventivos e críticos, capazes de 

mobilizar conhecimentos gerais, relacionados com o mundo, com as culturas e com 

as sociedades, bem como atitudes que se estendem para lá da escola, 

permitindolhes relacionar-se com o Outro, manifestando abertura e respeito pelos 

seus valores e costumes.   
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A diversidade linguística e cultural e a sua relação com a paisagem 

linguística 
 
 

Clemente (2020) salienta a relação da PL com a educação para a 

diversidade linguística e cultural. Esta articulação passa pela compreensão e 

valorização do meio local que será possível através do desenvolvimento de 

atividades que aproximem os habitantes, do envolvimento das crianças na 

“recriação, reapropriação e valorização do seu património cultural local” (p. 37) e da 

realização de atividades criativas e dinâmicas, promotoras da cidadania. É neste 

sentido que Huebner (2016) afirma que o potencial pedagógico da PL é muito 

grande. O mesmo autor identifica várias situações em que isto é visível: para 

explorar questões de identidade e etnia; para a consciência dos empréstimos 

lexicais, adaptação fonológica, metáforas e personificações, tudo isto ao nível 

linguístico; para o estudo das políticas linguísticas. Giles e Tunks (2010) 

consideram que a sala de aula é uma extensão do mundo que as crianças veem à 

sua volta. Os sinais que elas encontram fazem parte da sua primeira exposição à 

linguagem escrita, mesmo antes de aprenderem a ler nos livros.   

De acordo com Young e Hélot (2006), a educação para a diversidade 

linguística e cultural (DLC) assenta num modelo educacional em que a principal 

finalidade é proporcionar o contacto com diversas línguas, levando os alunos a 

compreenderem por que motivo essas línguas estão presentes no seu meio 

envolvente, sendo este a sala de aula e o seu contexto escolar, ou a sociedade que 

estes conhecem. Neste sentido, a educação que se baseia nestes princípios 

constitui-se como imperativa para que haja uma experiência intercultural, de 

respeito e inclusão, nos ambientes multiculturais e multilingues em que as crianças 

vivem. Do mesmo modo, a paisagem linguística que envolve os sujeitos, permite 

que se estabeleçam relações pessoais e interpessoais, através do contacto com as 

várias línguas que surgem nestes mesmos meios. Estas relações, geradas pela 

proximidade a outras línguas, possibilitam que as crianças aumentem o seu 

conhecimento no âmbito sociolinguístico, enriquecendo as suas capacidades de 

comunicação e preparando-as para a vida em sociedade e para o exercício da sua 

cidadania global. Neste sentido, Clemente et al. (2013) referem que o 

desenvolvimento da consciência relativa à DLC é uma das potencialidades 
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educativas proveniente da exploração da PL, sendo esta vista como uma nova 

abordagem ao multilinguismo e à sua compreensão.   

Candelier (2004) considera que a educação para a diversidade linguística e 

cultural potencia o desenvolvimento de três dimensões que se interligam entre si – 

a construção de atitudes e conhecimentos positivos quanto às línguas e uma 

abertura para com a diversidade, estimulando a aprendizagem de línguas que não 

sejam somente a língua materna; o desenvolvimento de competências 

metalinguísticas, metacomunicativas e metacognitivas no que diz respeito às 

línguas; a fomentação de uma cultura linguística que inclui crenças, conhecimentos 

e atitudes que permitem a compreensão do mundo como espaço plurilingue e 

multicultural. É possível afirmar que a articulação da DLC com a exploração da 

paisagem linguística combina as três dimensões referidas anteriormente, 

possibilitando a compreensão do mundo envolvente, da valorização do meio local 

e da compreensão do papel de cada indivíduo enquanto cidadão global. Do mesmo 

modo, Martins (2008) explica que a DLC pressupõe um trabalho de construção de 

competências plurilingues, consciencializando as crianças de que “as línguas 

preenchem determinadas e distintas funções para os sujeitos, de acordo com o grau 

de contacto ou domínio, e o estatuto que lhe é conferido quer pelo próprio sujeito, 

quer pela comunidade em que este está inserido” (p. 161).   

Para além disso, num estudo conduzido por Clemente (2015), a autora 

conclui que a exploração da paisagem linguística contribui para que os alunos 

desconstruam estereótipos e conhecimentos prévios sobre a diversidade linguística 

e cultural, considerando que as paisagens linguísticas são “recursos educativos 

com valor para uma educação para a diversidade linguística e cultural, para a 

alteridade e para a cidadania” (p. 335), incentivando a própria aprendizagem de 

diferentes línguas. Na sequência deste estudo, Abreu (2021) afirma que a grande 

potencialidade da exploração da paisagem linguística na sua articulação com a DLC 

se prende com a possibilidade de as crianças poderem refletir concretamente sobre 

as línguas que observam e presenciam, contribuindo isto para uma visão mais 

completa do mundo, contrariando as visões egocêntricas e de superioridade em 

relação às línguas que falam e compreendem. Martins (2008) considera que a 

sensibilização à DLC oferece aos alunos competências que os tornam mais críticos 
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perante a diversidade, beneficiando assim de diferentes visões culturais, podendo 

ser o início de uma mudança de atitudes relativamente às línguas que as crianças 

desconhecem.   

É relevante afirmar que a paisagem linguística é um recurso educativo muito 

significativo, sendo a sua operacionalização didática de extrema relevância. 

Clemente (2020) reforça o valor da exploração da PL e da consciencialização para 

a DLC, justificando a sua versatilidade e poder de sensibilização para todas as 

questões supramencionadas:  

• Os conteúdos relacionados com a PL são relevantes do ponto de vista 

social, assentes nos valores de respeito, tolerância, empatia para com o 

Outro;  

• Permite estimular o espírito crítico, a criatividade e a curiosidade perante 

o mundo envolvente;  

• Contribui para a valorização das línguas e das várias identidades 

existentes no espaço escolar;  

• Fomenta o questionamento dos contextos sociais e das funções das 

línguas;  

• Contribui para a aprendizagem das línguas, formal ou informalmente, 

muitas vezes de forma espontânea e inesperada;  

• Desenvolve competências relacionadas com a cooperação e a 

comunicação  

Tomando consciência das potencialidades provenientes da exploração da PL 

e da sensibilização à DLC, é inquestionável a pertinência da criação e planificação 

de atividades que englobem estas temáticas, mobilizando diferentes estratégias e 

recursos para que se possam desenvolver “conhecimentos, capacidades e atitudes 

que permitam a prática de uma cidadania responsável e inclusiva, numa sociedade 

pluricultural e plurilinguística” (Abreu, 2021, p. 35 e 36).   

Posto isto, consideramos que a exploração da PL em sala de aula é de toda 

a importância e relevância, permitindo fazer com que os alunos se possam tornar 

mais conscientes do mundo global que habitam, da diversidade linguística e cultural 

que os rodeia, manifestando atitudes responsáveis e críticas perante estas 

temáticas. Tal como referem Clemente, Vieira, Martins e Andrade (2014), “there is 
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still a long way to go on the research of the urban LL as a pedagogical context and 

as a tool” (p. 130), que nos fez querer ainda mais explorar as potencialidades 

pedagógicas da PL.   
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Capítulo II – A leitura do mundo 
 

 

Ser leitor no século XXI 
 

 

  Ao longo do 1º Ciclo do Ensino Básico, e de acordo com o Currículo 

Nacional, nomeadamente as Aprendizagens Essenciais (2018) estabelecidas para 

a disciplina de Português, no que diz respeito ao domínio da Leitura, é previsto 

que os alunos se tornem leitores fluentes, competentes na leitura de textos 

escritos. Sendo este o objetivo geral, o domínio da Educação Literária é, também, 

muito importante para a formação de leitores interessados e empenhados, com 

hábitos de leitura, já que pretende promover o contacto dos mesmos com autores 

e livros de referência. Através da Educação Literária, segundo o documento 

supramencionado, é possível que haja uma “convergência de atividades de 

oralidade, de leitura, de escrita e de reflexão sobre a língua, visto que, sendo 

objeto o texto literário, nele se refletem procedimentos de compreensão, análise, 

inferência, escrita e usos específicos da língua” (p. 3).   

 Mas, antes de nos centrarmos naquilo que são os objetivos do currículo 

para a disciplina de Português, nomeadamente no domínio da Leitura, é 

necessário compreender o que é ler, o que é a compreensão leitora, e qual a 

importância da leitura para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças.    

 Tal como acontece com vários outros conceitos, a definição de Leitura tem um 

caráter pluridimensional, sobretudo pela sua evolução ao longo do tempo. 

Segundo Mialaret (1997), ler é ser capaz de transformar uma informação escrita 

noutra que lhe seja semelhante, conseguindo também apreciar o seu valor 

estético.  O mesmo autor considera que, para se saber ler, é necessário 

compreender aquilo que se lê.   

  Com base naquilo que Mialaret (1997) considera como sendo a leitura, 

Silva (2018) identifica três dimensões que fazem parte deste conceito e que 

devem ser tomadas em conta no processo de aprendizagem da leitura: a 

decifração, a compreensão e o julgamento. A decifração tem que ver com o 

domínio do sistema de escrita e a utilização eficiente da correspondência letra-

som, ou seja, grafemafonema; a compreensão diz respeito à tradução das 
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palavras lidas em emoções, sentimentos e ideias. Para Santos (2000), a 

compreensão é “a capacidade que o indivíduo possui de, uma vez dominadas as 

técnicas de decifração gráfica, interpretar, fazer inferências, analisar criticamente 

e compreender o conteúdo de um texto”. Nesta linha de pensamento, Costa (2012) 

explica que mesmo que um aluno domine a técnica de decifração, se esta não lhe 

possibilitar pensar e refletir, a leitura é ineficaz; o julgamento é quando se faz uma 

leitura crítica daquilo que se leu, permitindo que se forme o pensamento.   

  Sim-Sim, Duarte e Ferraz (1997) consideram que a leitura é um processo 

interativo que envolve o leitor e o texto. O leitor reconstrói o significado do texto. 

É de referir que, para além do reconhecimento das palavras e do conhecimento 

da língua, “da experiência individual de leitura e da experiência e conhecimento 

do mundo, a extração do significado, e a consequente apropriação da informação 

veiculada pela escrita, objetivos fundamentais da leitura, depende ainda do 

conhecimento prévio que o leitor tem sobre o assunto e do tipo de texto em 

presença.” (p. 9).   

Apesar das diferentes definições do conceito de leitura, é consensual que 

“a automatização do processo de descodificação possibilita a compreensão dos 

textos. Por esse mesmo motivo, o ensino deveria contemplar a descodificação, o 

desenvolvimento da fluência, o conhecimento do vocabulário e os múltiplos 

processos de compreensão.” (Silva, 2018, p. 15).    

  Vários autores salientam que, na compreensão leitora, há três elementos 

em constante interação: o texto, o leitor e o contexto. Manguel (1998) diz que “seja 

qual for a forma como os leitores leem o resultado é que o texto e o leitor se tornam 

um só.” (p. 182). Costa (2012) afirma que o leitor vai atribuindo significados ao 

texto, à medida que o vai processando, mobilizando a sua própria experiência. 

Esta relação faz com que o leitor possa compreender nova informação, ativando 

conhecimentos anteriores. Também Pressley (2002) aponta que ler é um processo 

cognitivo que requer que os alunos retirem novos significados e conclusões dos 

textos, através da ativação dos seus conhecimentos prévios.   

  Giasson (1993) refere três processos fundamentais para a compreensão 

de um texto: os microprocessos, capacidades de reconhecimento de palavras, 

leitura de grupos de palavras e seleção do conceito geral da frase; os processos 
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de integração, englobando os mecanismos de coesão (referenciação e 

sequenciação) e de inferência; os macroprocessos, correspondentes à apreensão 

da ideia principal e resumo. A mesma autora caracteriza a compreensão leitora 

como sendo um processo ativo e interativo. Para além disso, é um processo 

holístico, em que o leitor faz inferências e relaciona o que já sabe com os novos 

conhecimentos, e também um processo de construção de sentido, já que o leitor 

formula hipótese de acordo com essa experiência.   

  Para N’Namdi (2005), o grande objetivo dos professores deve ser fazer 

com que os alunos gostem de ler, o que poderá conduzir a um interesse crescente 

noutras áreas curriculares. De acordo com o documento Teaching Reading in 

Primary Schools (UNESCO, 2004), a leitura é a base para a aprendizagem das 

restantes áreas de conhecimento, por isso, é fundamental garantir que os alunos 

se tornam proficientes nesse domínio.   

  De acordo com Perfetti, Landi, & Oakhill (2005), as estratégias de 

compreensão precisam de ser ensinadas a um nível básico de escolaridade. 

Apenas alguns alunos demonstram problemas relativos ao rigor nas palavras e ao 

conhecimento do vocabulário; muitos outros têm dificuldades na capacidade de 

fazer inferências, na criação de modelos de situações e em dar respostas criativas 

ao que é levantado pelo texto. Neste sentido, os professores devem estar 

preparados para serem capazes de possibilitar as melhores experiências de 

leitura aos alunos. N’Namdi (2005) afirma mesmo que, no 1º Ciclo, todos os 

professores devem ser professores de leitura, salientando que estes têm de estar 

atentos às necessidades dos alunos, procurando diagnosticar, corrigir e prevenir 

dificuldades de leitura e, do mesmo modo, enriquecer e melhorar as capacidades 

leitoras das crianças.   

Na relação que se estabelece entre a importância da Leitura e da Educação 

Literária, é pertinente refletir sobre um dos fatores mais influentes na compreensão 

da leitura (Kavanagh, 2019): a diferença entre motivação intrínseca e extrínseca. 

A primeira refere-se aos interesses individuais e à afinidade por uma determinada 

atividade; a segunda baseia-se em fatores externos ao indivíduo. No contexto de 

leitura, as motivações intrínsecas prendem-se com experiências positivas de 

leitura, o gosto pelos livros, o interesse pelos seus conteúdos e a perceção da 
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importância do ato de ler, enquanto esta pressupõe que há uma natural satisfação 

proveniente da leitura; as motivações extrínsecas prendem-se apenas com 

cumprir um objetivo para alcançar algo – boas notas, agradar aos professores e/ 

ou pais, etc. Além disso, no processo de leitura há muitos aspetos que são 

fundamentais: é importante que os alunos aprendam a avaliar o tempo que 

passam a ler, que leiam livros adequados ao seu nível de desenvolvimento, que 

façam da leitura algo prazeroso, que saibam escolher livros interessantes e de 

acordo com os seus gostos, que desenvolvam o seu vocabulário através da leitura, 

que compreendam que ao ler estão a adquirir novo conhecimento, entre outros. 

Neste contexto, as atividades desenvolvidas em sala de aula tornam-se fulcrais 

para o aumento da motivação dos alunos.  

Viana et al. (2010) salientam ainda os fatores derivados do contexto. As 

condições ambientais têm uma influência importante para a aprendizagem da 

leitura. Fatores como o conforto, o tempo disponível, a hora do dia, a temperatura 

ou o espaço conduzem a uma maior ou menor predisposição para ler. Quanto ao 

contexto, Kavanagh (2019) frisa o socioeconómico. Sabe-se que o contexto 

socioeconómico familiar é um indicador de vários fatores relacionados com a 

leitura – as crianças de contextos mais desfavorecidos têm menos probabilidade 

de terem ambientes ricos e propícios à aprendizagem em casa, de terem uma 

educação de elevada qualidade durante a infância, e de terem pais que se 

envolvam significativamente no seu processo de educação. É por isso que a 

escola deve criar condições para que todos os alunos tenham acesso à 

informação e possam aprender.  

O Programme for International Student Assessment (PISA) é um estudo 

trienal que avalia as literacias de leitura, ciências e matemática de alunos de 15 

anos de idade, em diferentes países do mundo. No Relatório Nacional de 2018, 

no que diz respeito à leitura, Portugal obteve uma pontuação média de 492 pontos, 

ligeiramente acima da média da OCDE, sendo um dos países que apresentou uma 

evolução positiva significativa. Neste estudo, a avaliação da leitura privilegia três 

dimensões de organização do domínio da leitura: os processos cognitivos, os 

textos e as situações. É de salientar que existem categorias que refletem os 

processos envolvidos na leitura: «Localizar Informação», «Compreender», 
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«Avaliar e Refletir», através da avaliação dos quais a OCDE disponibilizou os 

resultados. De acordo com os resultados nacionais do PISA (2018), “Portugal 

obteve melhores desempenhos em «Avaliar e Refletir» (494 pontos) do que nos 

processos cognitivos que implicam «Localizar Informação» (489 pontos) e 

«Compreender» (489 pontos), o que significa que existem mais dificuldades em 

compreender o que é lido. É ainda possível averiguar que houve uma perda de 

interesse pela leitura. Aliás, os resultados mostram que, em Portugal, a maioria 

alunos não vê a leitura como algo essencial ou enriquecedor. Acreditamos que, 

se logo desde os primeiros anos de escolaridade, proporcionarmos às crianças 

momentos de leitura, em diferentes suportes e decorrentes de diferentes 

situações, será possível reverter esta situação. É fundamental que os alunos 

compreendam a leitura como meio para obter novos conhecimentos e para 

desenvolver competências transversais muito importantes como o espírito crítico, 

a criatividade ou a responsabilidade.   

Através da exploração da paisagem linguística, os alunos poderão ver a 

leitura de outra forma, já que está não consiste apenas na mera decifração de 

palavras, mas na compreensão de tudo aquilo que os envolve, preparando-os 

para uma participação cidadã. No século XXI é necessário formar leitores críticos 

e atentos ao mundo que os rodeia, conscientes dos problemas atuais e dos 

desafios que os cidadãos globais enfrentam.   
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As multiliteracias e a multimodalidade na exploração da paisagem 

linguística 
 

Torna-se imperativo referir que a PL é um conceito promotor da 

multimodalidade, o que salienta ainda mais as suas potencialidades educativas. Tal 

como explica Abreu (2021), a multimodalidade, na sua dimensão textual, refere-se 

“a produtos complexos e semióticos que têm mais do que um modo de produção 

de significados” (p.24). Por isso, no que diz respeito à exploração educativa da PL, 

a referência à multimodalidade e às multiliteracias explica-se pelo facto de, na 

composição e leitura da PL, ser necessário que sejam mobilizados vários processos 

na produção de significados.   

  De acordo com Botelho (2009), “o fenómeno da globalização, paradigmático 

do percurso das sociedades actuais, e o desenvolvimento científico e tecnológico, 

verificados, entre outros, no campo da informação, colocaram novas necessidades 

de comunicação aos povos do mundo, valorizando-a.” (p. 62). Isto significa que, na 

sociedade globalizada em que nos encontramos, a circulação de pessoas e o 

choque cultural a si adjacentes, exigem que os cidadãos tenham uma mentalidade 

diferente, sendo o equilíbrio e a solidariedade valores fundamentais.    

  É neste sentido que a Educação se deve adaptar, exatamente para ir ao 

encontro deste novo ritmo, num mundo multicultural e globalizado, constituindo-se 

a aprendizagem ao longo de toda a vida como primordial. Se a realidade que nos 

envolve está em constante alteração, é necessário que nos posicionemos 

criticamente perante a mesma. Deste modo, a escola é o lugar por excelência, tal 

como afirma Botelho (2009), para que se desenvolvam estas responsabilidades e 

expetativas, tendo em conta que o domínio das línguas tem um contributo muito 

relevante.   

 Os autores participantes no The New London Group (1996) foram os 

primeiros a referir o conceito de multiliteracias, destacando a necessidade de ir ao 

encontro das transformações do ambiente social, vividas quer pelos alunos, quer 

pelos professores. Estes autores partem do princípio de que a educação deve 

assegurar que todos os estudantes beneficiem de uma aprendizagem que lhes 

permita serem participantes ativos na esfera pública, comunitária e económica. A 

pedagogia da literacia é essencial para cumprir esta missão.   
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 Se, por um lado, a globalização aproxima os povos, por outro, vem atenuar 

as diferenças linguísticas e culturais. Por isso, tal como afirma Tavares (1999), a 

escola deve favorecer o desenvolvimento de estilos diferentes nos sujeitos, “estilos 

multidimensionais ou multimodais, que lhes permitam fazer face à complexidade de 

uma sociedade cada vez mais exigente” (p. 90). Para além disso, a globalização 

implica o desenvolvimento de competências comunicativas plurilingues e 

pluriculturais. Botelho (2009), considera que a aprendizagem de línguas e o 

conhecimento de outras linguagens favorecem o estabelecimento de relações 

solidárias entre os cidadãos, sendo a competência comunicativa muito importante. 

Do mesmo modo, o The New London Group (1996) enfatiza que o currículo tem de 

dar resposta às diferentes “subjetividades” – interesses, intenções, compromissos 

e objetivos – dando destaque às suas linguagens, discursos e registos, que devem 

ser usados como recursos para a aprendizagem.    

 Neste sentido, se antes o termo “literacia” se referia a saber ler, escrever e 

contar, hoje em dia este conceito tem-se tornado cada vez mais complexo, 

acompanhando o desenvolvimento das sociedades. Com o surgimento dos media 

(rádio, televisão, internet), o mundo atual tem-se caracterizado por uma 

multiplicidade enorme de textos, que servem propósitos distintos. Tal como afirma 

Botelho (2009), a literacia passa a englobar um leque mais vasto de competências 

que implicam “a construção da significação, configurada em diferentes formas e em 

diversos contextos, além de profundamente imbricada nas práticas culturais e 

sociais.” (p. 67). É imperativo que se incluam outros textos, que não apenas verbais, 

como imagens, sons, textos dos media, hipertextos como formas de literacia. No 

decorrer destas transformações, as múltiplas literacias, também chamadas de 

multiliteracias, constituem-se como fundamentais para a construção de 

conhecimento e interpretação do mundo. Neste sentido, Unsworth (2001) considera 

que os materiais de aprendizagem utilizados nas escolas estão a mudar, 

exemplificando que os textos de cultura popular começam a ganhar uma maior 

importância no currículo, enquanto que os recursos mais tradicionais, como a 

literatura infantil, têm vindo a ser influenciados “by intermodal comparisions and 

transformations” (p. 1).  
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  Unsworth (2001) reflete sobre a multimodalidade dos textos e afirma que os 

textos escritos sempre foram multimodais. Cada texto é produzido de acordo com 

um determinado tipo de letra, num certo tamanho, numa disposição própria, numa 

ou noutra qualidade de papel. Este autor considera que temos sido ensinados a 

ignorar esta multimodalidade, a menos que seja para repreender os alunos caso o 

seu trabalho esteja desorganizado e em papel rasgado, ou para valorizá-los, 

quando o seu trabalho tem uma excelente organização, o que é incoerente. 

Contudo, reparamos cada vez mais que a impressão de textos tem sido valorizada 

como aspeto multimodal. As tecnologias permitem que, para além de ser muito fácil 

variar no tipo de letra, tamanho e cor dos textos, seja também possível criar uma 

maior dinâmica nos textos (“the use of dynamic text which can ‘appear’, ‘fly’ across 

the screen, ‘rotate’, ‘flash on and off’ etc.” p. 9).   

  No decorrer da compreensão da abrangência do conceito de literacia, 

percebemos que a complexidade do meio comunicacional em que vivemos se vai 

refletir na criação de objetivos educativos mais vastos, que permitam aos alunos 

tornarem-se cidadãos responsáveis e informados (Botelho, 2009). Para Unsworth 

(2001), os professores têm vindo a procurar um modelo coerente e prático para o 

trabalho em sala de aula, que possa abranger os aspetos da literacia tradicional, 

destacando também as competências de multiliteracias, fundamentais para as 

crianças do novo milénio.   

  Uma aprendizagem multimodal traduz-se na utilização de múltiplos modelos 

de aprendizagem e de vários meios de comunicação, ou seja, na aprendizagem 

através de interações visuais, auditivas, escritas, de leitura para os conteúdos em 

causa. É de salientar que enquanto que alguns alunos demonstram uma maior 

facilidade de aprendizagem com um certo modelo, outros alunos apresentam um 

melhor desempenho quando há uma conjugação de modelos.  Neste sentido, ao 

longo de uma aula, os professores preparam abordagens distintas para os 

conteúdos que estão a ser desenvolvidos, levando a que um maior número de 

alunos possa estar envolvido no processo de ensino e aprendizagem. De acordo 

com Jewitt (2008), numa perspetiva multimodal, a imagem, o som, os gestos, a 

postura corporal, entre outros, são vistos como conjuntos organizados de recursos 

semióticos que fazem sentido como um todo. 
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Jewitt (2008) reflete sobre uma conexão do ensino com a paisagem cultural, 

que é linguisticamente diversa, sendo que os textos multimodais circulam por estas 

paisagens. O mesmo autor refere que as multiliteracias se afirmam como capazes 

de redefinir os limites da literacia, de acordo com a globalização, e podem 

transformar o currículo atual das escolas. Jewitt (2008) considera que “the 

transformative agenda of multiple literacies sets out to redesign the social futures of 

young people across boundaries of difference” (p. 245), o que significa que o 

objetivo das multiliteracias é ir ao encontro dos textos multimodais e envolver os 

alunos nas aprendizagens. Deste modo, o ensino tradicional em que o professor é 

o centro da aula deixa de fazer sentido e é necessário que os alunos se tornem 

mais participativos, contribuindo com os seus interesses e experiências. Nesta 

perspetiva, as multiliteracias colocarão professores e alunos como atores 

transformadores da sociedade.   

O termo multiliteracias surge, então, para dar resposta às mudanças sociais 

verificadas nas últimas décadas, bem como às novas exigências colocadas aos 

indivíduos ao longo de toda a sua vida (The New London Group, 1996). Neste 

sentido, e numa visão pedagógica, as multiliteracias implicam que haja uma 

multiplicidade de linguagens nos textos (que podem ser impressos, digitais, em 

suportes audiovisuais, etc.), sendo que estes textos são dinâmicos, interativos e 

híbridos. Deste modo, a escola, através desta perspetiva, deve preparar os alunos 

para que estes seja criadores de sentidos, dotados de espírito crítico, capazes de 

manipular e transformar discursos.  

Se o conceito de literacia passa a englobar uma maior multiplicidade de 

definições, a própria noção de texto também se torna mais ampla, já que vai ao 

encontro das novidades trazidas pelos media e pelas TIC. Desta forma, tal como 

afirma Botelho (2009), o conceito de “multiliteracias” vem completar o conceito de 

literacia tradicional, uma vez que engloba uma maior variedade de textos e “a 

crescente importância da diversidade linguística e cultural” (p. 68). Contudo, 

Unsworth (2001) salienta que, apesar de ser claro que as TIC têm um papel 

fundamental no processo de ensino e aprendizagem, as literacias convencionais 

continuam a ter uma grande importância, sobretudo quando adaptadas e 

alternadas. Esta abrangência prende-se com a integração de novas formas de 
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construção de significados, “de outros sistemas semióticos e uma expansão do 

conceito de texto, relacionada com o visual, o áudio, o espacial, o comportamento, 

entre outros (…)” (Botelho, 2009, p.68).   

Jewitt (2008) considera que os modelos de aprendizagem assentes nas 

multiliteracias e na multimodalidade serão a melhor resposta para a paisagem 

comunicacional do século XXI sendo que, através destes modelos, é possível que 

os alunos contribuam ativamente para a construção de conhecimento económico, 

educacional e de cultura geral. As práticas multimodais permitem que haja uma 

transformação no modo como a leitura, a escrita, a atribuição de significados e as 

literacias são percebidas. Os dois principais objetivos destes modelos são, de 

acordo com Jewitt (2008), “on one hand, to better understand and connect with 

students’ literacy worlds and mediascapes and, on the other, to build on these to 

develop students’ explicit understanding of a broad range of multimodal systems 

and their design.” (p. 261). Isto permite fazer com que os alunos sejam participantes 

ativos e o centro da sala de aula.  

 

 

 

 

 

O quadro teórico apresentado no Capítulo I – A paisagem linguística e no 

Capítulo II – A leitura do mundo, surge, em primeiro lugar, para fundamentar a 

nossa vontade de criar um projeto pedagógico-didático significativo, inclusivo, e que 

privilegiasse uma educação promotora da diversidade, acompanhando as 

transformações decorrentes da globalização e de um mundo cada vez mais 

transfronteiriço. Escolhemos nortear a nossa intervenção através do conceito de 

paisagem linguística, numa abordagem que proporcionasse uma leitura mais 

completa e crítica do mundo, que fosse para além do conceito tradicional de 

literacia.  Ao fazermos as primeiras leituras sobre a PL, compreendemos desde logo 

o seu enorme potencial e as inúmeras possibilidades que teríamos para explorar 

este conceito em sala de aula, tendo em conta o currículo previsto para o ano de 

escolaridade em questão. Por sua vez, decidimos que esta exploração seria uma 
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oportunidade valiosa para desenvolver o domínio da leitura, sendo que os alunos 

se encontram muitas vezes desmotivados para atividades relacionadas com o 

mesmo.  

Foi fundamental estudar o conceito de PL em toda a sua profundidade, 

verificar a sua evolução, compreender a sua relevância para a sensibilização à 

diversidade linguística e cultural e perceber a sua importância para a compreensão 

dos problemas decorrentes de um mundo cada vez mais globalizado. 

Consideramos muito preponderante o facto de o conceito de PL estar em constante 

evolução, à medida que as sociedades se vão modificando, o que comprova o seu 

dinamismo e o facto de estar a ganhar cada vez mais atenção em diferentes áreas 

que englobam o multilinguismo, literacia, cidadania, entre outras. O facto de lhe 

estarem inerentes diferentes dimensões – sociocultural, económica, política, 

histórica, linguística, educativa – permite que a sua abordagem seja holística e 

complexa e, por isso, muito relevante no contexto escolar.   

Com efeito, o projeto pedagógico didático que apresentaremos de seguida, 

intitulado “Ler e Escrever a PL”, procura atender a todos estes pressupostos.  
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Capítulo III – Orientações Metodológicas 
 

 

A investigação-ação 
 

 

A palavra investigação está presente no nosso quotidiano e podemos 

empregá-la em diferentes contextos. De acordo com a Infopédia, dicionário 

online da Porto Editora, investigar pode ter vários sinónimos: “1) seguir os 

vestígios de 2) indagar; pesquisar 3) inquirir; esquadrinhar”. O conceito de 

investigação não possui uma definição única, mas é consensual dizer que se 

investiga para encontrar soluções para problemas, para aprofundar o saber 

sobre uma determinada temática e para construir novo conhecimento. O 

conceito de investigação também está associado à procura de respostas 

válidas e fundamentadas para um dado problema (Morais, 2013). Tudo isto se 

constitui como propósito para o projeto que desenvolvi, juntamente com a 

minha colega de díade. Sendo esta investigação realizada no campo da 

educação, existem algumas características específicas que são essenciais 

para que a sua implementação possa ter êxito, como é o caso da cooperação 

e da participação. No contexto educacional, a investigação não deve ter como 

finalidade apenas a generalização dos resultados. Carmo e Ferreira (2008) 

consideram que o seu principal objetivo deve ser “a resolução de um dado 

problema para o qual não há soluções baseadas na teoria previamente 

estabelecida” (p. 228).   

Deste modo, o projeto “Ler e Escrever a PL” resultou de uma 

permanente reflexão que se traduzem nas metodologias que foram escolhidas. 

Trata-se, então, de uma investigação de carácter qualitativo do tipo 

investigação-ação, já que tem como pressupostos centrais a prática e a 

reflexão, numa interação dependente (Coutinho et. al., 2009). A prática 

educativa encontra inúmeros problemas e questões para resolver e responder, 

possibilitando que haja muitos momentos propícios para a reflexão. É neste 

sentido que Elliot (1991) refere que a investigação-ação valida as suas 

«teorias» através da prática.   
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Latorre (2005) considera que a investigação-ação engloba vários 

passos, como é o caso da planificação, implementação, observação da ação e 

avaliação, e tem os propósitos de “acción para cambiar una organización o 

institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión” (p. 

27). O mesmo autor considera ainda que, na investigação-ação, existe uma 

espécie de diálogo entre a ação e a investigação: a primeira, que se constitui 

como a força motivadora, leva à segunda. É neste sentido que o nosso projeto, 

através das suas várias fases, pretendeu ser gerador de novos conhecimentos, 

procurando melhorar e até mudar nos sujeitos a consciência da importância da 

diversidade linguística e cultural, através da exploração da paisagem 

linguística.   

Faz também sentido falar sobre o conceito de professor-investigador. 

Alarcão (2001) refere que esta noção está associada a Lawrence Stenhouse, 

professor inglês, que via nos professores o seu potencial e a “capacidade de 

investigarem” (p. 22). Esta designação é muito atual, sobretudo num momento 

em que o professor é constantemente desafiado e posto à prova. A mesma 

autora considera que ser professor-investigador é ter uma atitude 

permanentemente crítica e de questionamento, sendo capaz de se posicionar 

perante um problema, questionar aquilo que o gerou, compreendê-lo, tendo em 

vista uma possível solução. Ao longo do presente projeto, procurámos adotar 

esta perspetiva investigativa e reflexiva, numa tentativa de melhorar as atitudes 

dos alunos participantes de acordo com a nossa temática, com as atividades 

propostas e, posteriormente, verificando as transformações decorrentes deste 

trabalho, sempre numa atitude reflexiva e autoavaliativa. Latorre (2005) fala 

sobre uma investigação emancipatória, capaz de preparar os sujeitos para que 

estes possam agir e escolher de acordo com a reflexão que fazem, que foi 

aquilo que procurámos fazer. Este autor refere ainda a importância de 

implicarmos outras pessoas no projeto, já que a investigação-ação também 

pretende “estabelecer novas relações com outras pessoas” (p. 41), para que 

possa haver um processo contínuo. Deste modo, procurámos partilhar as 

várias etapas da nossa prática com a professora cooperante, desenvolvendo 
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competências importantes como a escuta, a gestão da informação e a partilha 

de ideias.   

Posto isto, é de salientar que as técnicas de recolha de dados, bem como 

os instrumentos e as estratégias implementadas são, maioritariamente, de 

natureza qualitativa, que pretendem servir esta investigação-ação a partir de 

uma recolha de dados de forma descritiva e exaustiva, através dos 

participantes e suas atitudes. De acordo com Bogdan e Biklen (1999), a 

investigação qualitativa realiza-se, sobretudo, tendo em conta as perspetivas e 

motivações dos sujeitos de investigação e, por isso, é necessário que o 

investigador esteja em permanente contacto direto com os participantes, de 

preferência no seu contexto natural. Neste caso, o contexto natural dos 

participantes, que são alunos, é a sala de aula e, na sua generalidade, a escola. 

Bogdan e Biklen (1994) referem a importância de explicar o processo pelo qual 

os atores sociais constroem os seus significados, que se refletem na sua 

realidade. Neste sentido, os dados recolhidos serão analisados 

detalhadamente, de forma descritiva, através da sua triangulação, já que são 

baseados em conversas, frases e imagens.   

Com esta análise é suposto que haja um projeto alicerçado na 

exploração da paisagem llinguística que desperte, nos alunos, a consciência 

para a diversidade linguística e cultural e para uma leitura global do mundo. 

Para isso, todo o projeto de intervenção tem um papel importante, devendo ser 

visto como um processo interdependente, não considerando apenas os 

resultados finais obtidos. A amostra tida em conta para análise é de 21 

participantes, alunos de uma turma do 4.º ano de escolaridade. Os dados que 

vão ser analisados baseiam-se na observação participante e nas notas de 

campo desta decorrentes, em registos fotográficos e videográficos, nos 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo das várias sessões (explicados 

em maior detalhe mais à frente) e nas entrevistas registadas em áudio.  
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Questões e objetivos de investigação 
 

 

 O tema central deste trabalho é a compreensão e exploração da PL como 

promotora de uma melhor leitura multimodal do mundo, numa aprendizagem 

que pretende levar os alunos a serem cidadãos globais mais conhecedores, 

críticos e ativos. Deste modo, planificámos, implementámos e avaliámos um 

projeto pedagógico-didático que nos ajudasse a responder às questões de 

investigação, e que fosse ao encontro dos objetivos que estabelecemos 

previamente, divididos em objetivos de investigação e objetivos pedagógico-

didáticos. Posto isto, recordá-los-ei de seguida:  

 

Questões de investigação  

- Qual o contributo educativo da paisagem linguística para a leitura do 

mundoo, numa perspetiva multimodal, no 1º CEB?  

- Como promover a consciência da diversidade linguística e cultural através 

da paisagem linguística no 1º CEB?  

  

Objetivos de investigação  

- Compreender de que forma a paisagem linguística pode tornar os alunos 

melhores leitores, numa perspetiva multimodal;  

- Compreender em que medida pode a paisagem linguística sensibilizar para 

a diversidade linguística e Cultural;   

- Conceber, implementar e avaliar um projeto pedagógico-didático com 

características de investigação-ação, assente na temática da paisagem 

linguística;  

 

Objetivos pedagógico-didáticos  

- Reconhecer-se como cidadão de um mundo global e diverso;  

- Compreender que a paisagem linguística caracteriza uma sociedade a nível 

político, económico, social e cultural;  
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- Refletir sobre o seu papel enquanto cidadão global capaz de transformar o que 

o rodeia.  

  Neste sentido, através de um projeto de investigação-ação, pretendemos 

dar sentido à exploração da paisagem linguística no contexto do 1º CEB, 

criando e desenvolvendo atividades significativas que promovessem novas 

aprendizagens, competências plurais, competências literárias, e o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, no que diz respeito ao 

mundo das línguas e das culturas. Para que tal acontecesse, planificámos um 

conjunto de sessões para a exploração da PL, partindo de uma escala global, 

até chegar à escala local (o meio envolvente dos alunos). É de referir que aqui 

se incluem o conhecimento das línguas e culturas que existem no mundo, 

sobretudo no meio local dos alunos, a importância da PL para a sociedade em 

vários âmbitos, o papel que as línguas representam no espaço público urbano 

- tudo isto numa perspetiva de permanente descoberta e reflexão, por parte das 

crianças.   Para que este projeto pudesse ser bem-sucedido, foi necessário 

conhecer, com maior profundidade, o contexto educativo em que a escola está 

inserida. No próximo ponto, pretende-se caracterizar a realidade educativa 

onde decorreu a nossa intervenção.  
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Caracterização do contexto educativo 
 

 

O projeto de investigação desenvolvido foi implementado numa escola 

da periferia de Aveiro, num meio rural. Para além do 1º CEB, a escola também 

oferece o nível de educação pré-escolar, sendo composta por dois edifícios 

principais, tendo também uma parte exterior espaçosa, que envolve os 

edifícios.   

Os alunos que frequentam a escola são, maioritariamente, provenientes 

do meio rural, apesar de também haver alunos que vêm do meio urbano. 

Chegámos à conclusão de que esta diferença se constitui como uma grande 

mais-valia, já que os alunos podem contactar com diferentes realidades e 

crianças provenientes de diferentes meios socioeconómicos.   

O espaço envolvente à escola é rodeado por lugares verdes - há vários 

jardins, um parque infantil e diversas zonas em que as crianças podem andar 

a pé ou simplesmente passar tempo ao ar livre. Por ser uma área rural existem 

muitos campos e é possível estar em contacto com muitos animais. Do recreio 

da escola as crianças conseguem ver ovelhas e cabras, quase que convivendo 

com as mesmas. Existem várias padarias e pastelarias e alguns restaurantes, 

bem como outros serviços como talhos e minimercados. Esta zona tem 

algumas indústrias, nomeadamente de louça, que oferecem emprego a muitos 

dos Encarregados de Educação das crianças que frequentam a escola.   

A escola possui quatro turmas (uma por cada ano de escolaridade) do 

1.º CEB e duas salas de educação pré-escolar. Estas duas valências partilham 

alguns espaços (como a zona de recreio e a cantina), mas funcionam 

maioritariamente em separado. Em cada sala do pré-escolar está uma 

educadora de infância e uma auxiliar de ação educativa. Em cada turma do 1º 

CEB existe uma professora titular e cada uma delas tem uma professora para 

dar apoio aos alunos. Para além disso, os alunos têm uma professora de Inglês 

e uma professora de Expressões.  

Esta escola tem uma área reduzida, tanto no espaço exterior, como no 

espaço interior. Mesmo sem entrar dentro dos edifícios, percebe-se que se trata 

de construções antigas, já danificadas, a precisar de remodelações (anexo 1). 
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O próprio recreio tem poucos recursos, o chão é em terra e pedras, havendo 

algumas zonas relvadas, sobretudo o campo de futebol. Contudo, o espaço 

exterior está decorado com apontamentos coloridos (pneus, trabalhos nas 

árvores, jogos desenhados no chão, etc.), tendo também uma zona de parque, 

e no recreio do pré-escolar existe uma casinha e outras construções para as 

crianças brincarem.   

O edifício principal tem as salas de aula dos alunos do 1º CEB, 

distribuídas pelos dois pisos. Existem cinco casas de banho, duas para 

raparigas e duas para rapazes, e uma para os professores e auxiliares. Não 

existe uma sala de convívio para os professores, sendo que há um pequeno 

espaço, ao cimo das escadas, com uma máquina de café e duas mesas, no 

qual os professores podem estar durante os intervalos e horas de almoço. 

Mesmo precisando de remodelações, as salas de aula são espaçosas e com 

muito boa iluminação, por possuírem grandes janelas.  

Existe outro edifício no qual está a cantina (e uma das salas do pré-

escolar). É um espaço pequeno e não tem cozinha, ou seja, as refeições são 

trazidas de outro sítio. A cantina é apenas composta por mesas e cadeiras e 

uma área para lavar a loiça e distribuir as refeições.   

Tal como já referimos, no espaço exterior existe um campo com balizas 

para os alunos jogarem futebol (e outros desportos). Reparámos que a escola 

não tem nenhum ginásio ou salão para a prática de atividade física e desportiva. 

Existe um espaço destinado à horta, mas que atualmente não está a ser 

utilizado (também devido à pandemia e ao encerramento das escolas), tendo 

apenas algumas árvores de fruto. Apesar de ser uma escola a precisar de uma 

intervenção, o espaço exterior serve as necessidades dos alunos e permite que 

eles andem lá fora à vontade, que brinquem, que joguem, que passeiem e 

conversem uns com os outros.  

No que diz respeito aos recursos humanos, a escola conta com a 

presença de várias auxiliares de ação educativa, identificados com as batas do 

agrupamento ou batas personalizadas, que desempenham diferentes funções 

(ajudar os alunos, vigiar os corredores e salas de aula, limpeza, etc.). Para além 

disso, existem quatro professoras titulares, duas professoras de apoio, uma 
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professora de Necessidades Educativas Especiais (NEE), uma professora de 

Inglês e uma professora de Expressões.   

A sala do 4º ano, turma que estivemos a observar e na qual interviemos, 

tem o tamanho necessário, apesar de poder ser maior para que houvesse mais 

espaço para movimentações. Apesar de não ser pequena, acaba por condicionar 

a circulação de professores e alunos. Ao longo dos vários meses em que 

estivemos com os alunos, as mesas foram dispostas de muitas formas, por vezes 

em U, outras vezes em pares, ainda outras em grupos, consoante as 

necessidades da turma, o comportamento dos alunos e as estratégias e as 

atividades planificadas. A sala tem um quadro branco e um quadro interativo, 

bem como um computador fixo. Para além disso, possui vários placards com 

trabalhos dos alunos e com informações úteis. As estantes que existem servem 

para organizar os materiais dos alunos.    

Consideramos que a escola tem um espírito muito familiar e acolhedor, 

sendo que é visível que há um trabalho conjunto e colaborativo, em que todos 

querem o bem-estar dos alunos.   
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Caracterização dos Participantes 
 

 

A turma em causa é composta por 21 alunos, 9 do sexo masculino e 12 

do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 9 e 10 anos. Esta turma 

é bastante heterogénea no que diz respeito ao aproveitamento e 

comportamento - nesta sala existem 7 alunos (4 meninas e 3 meninos) 

sinalizados com Necessidades Educativas Especiais (NEE), sendo que alguns 

casos são mais graves e outros mais ligeiros. Estas crianças recebem apoio 

especializado ao abrigo do Decreto-lei 54/2018. Sendo assim, são 

acompanhadas por uma professora de NEE e por uma psicóloga. Contudo, não 

são apenas estas crianças que demonstram ter dificuldades. A restante turma 

também apresenta ritmos bastante diferentes de aprendizagem: há alunos 

muito autónomos e participativos, e outros bastante dependentes e com menos 

iniciativa. Mesmo assim, de uma forma geral, é uma turma muito interessada e 

curiosa, muito cooperante com o trabalho que foi desenvolvido, manifestando 

atitudes de respeito e empatia para connosco.   

De modo a caracterizar mais detalhadamente os alunos envolvidos no 

projeto, realizámos um breve questionário no início da nossa intervenção. Estas 

questões e as respetivas respostas, dadas pelos próprios alunos, foram 

fundamentais para conhecermos melhor a turma, o contexto dos alunos e para 

podermos adequar e adaptar a nossa ação. Os gráficos seguintes mostram 

alguns dos dados obtidos a partir desse questionário, que consideramos serem 

relevantes de serem apresentados.   
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Tal como podemos observar através do Gráfico 1, há muitas atividades que 

os alunos gostam de desenvolver, sobretudo em casa, com as famílias, que 

acabam também por se expandir para o contexto escolar. Por essa razão, estas 

são crianças bastante atentas e curiosas, interessadas no mundo que as rodeia.  

Gráfico 1 - Atividades que os alunos gostam de desenvolver em casa. 
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A partir do Gráfico 2, torna-se claro que as áreas curriculares de que os 

alunos mais gostam são a Matemática, em primeiro lugar, o que explicou o seu 

entusiasmo nas aulas, bem como o facto de quererem sempre fazer mais exercícios 

e aprender mais. Em segundo lugar, os alunos destacam o Estudo do Meio, o que 

se confirmou ao longo do projeto que desenvolvemos com a turma, encontrando os 

alunos sempre motivados e com vontade de aprender mais. Em terceiro lugar, os 

alunos escolhem à área do Português, também fulcral para este projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Áreas curriculares preferidas pelos alunos. 
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 Com a ajuda do questionário (Gráfico 3) e através e de algumas conversas 

que tivemos com a professora titular relativamente a este assunto, percebemos que 

a maioria dos alunos da escola pertencem a famílias da classe média ou classe 

média baixa, apesar de algumas exceções. A maioria dos encarregados de 

educação não têm formação superior e nem sempre conseguem acompanhar e 

apoiar os alunos nas atividades escolares. Contudo, são pais interessados e 

preocupados com os seus filhos, zelando para que estes deem o seu melhor e 

cheguem o mais longe possível. As crianças falam muito sobre os seus pais e sobre 

aquilo que fazem juntos e, pelo que percebemos, a maioria das crianças tem um 

bom ambiente familiar, havendo algumas situações mais especiais.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Profissão dos pais dos alunos. 
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O contexto de emergência do estudo 
 

 

 Se todo este trabalho se constitui como uma investigação-ação, é 

necessário partir do pressuposto que se pretende uma transformação. Ao 

estudar um contexto específico, que tem os seus agentes sociais próprios, é 

necessário ter presente que queremos contribuir para que haja uma mudança, 

conhecendo as especificidades do meio. Sendo assim, as temáticas escolhidas 

para dar sentido a este projeto, constituem-se como muito atuais e significativas 

para as crianças enquanto cidadãs globais. A paisagem linguística é um reflexo 

da sociedade, a nível económico, social e cultural e é muito importante 

consciencializar e alertar os alunos para as questões linguísticas e culturais 

como sendo transfronteiriças e em constante mutação.  

 Ao longo do projeto “Ler e Escrever a PL”, procurámos partir de conceitos 

mais amplos e gerais – o mundo como espaço de muitas culturas, línguas e 

vidas diferentes, onde cada pessoa é única e tem características especiais – 

para um estudo mais direcionado e concreto – a cidade de Aveiro como lugar 

multicultural e diverso e o facto de cada aluno poder ser um agente de 

mudança. Por vivermos num mundo cada vez mais globalizado e por Aveiro 

ser porta de entrada de muitos migrantes, provenientes dos mais variados 

países, que encontram na cidade uma oportunidade para terem uma vida mais 

digna e de qualidade ainda é mais pertinente este estudo.   

 O estudo e a exploração da PL, temática até então desconhecida a todos 

os alunos, permitiu-nos realizar um trabalho coeso e significativo com e para 

os alunos. O facto de a diversidade linguística e cultural (DLC) ser um tema 

que é inerente à paisagem linguística, fez com que fosse possível que os 

alunos compreendessem que há muitas culturas e línguas e que essas línguas 

são uma forma de expressão e uma parte muito importante do património 

cultural de cada lugar. Sobretudo, fê-los entender que não é por estarmos em 

Portugal que vamos ouvir as pessoas todas a falarem português e a comer 

comida típica portuguesa, ou por estarmos no Japão que todos vão comunicar 

na mesmo língua e vestir-se de igual. Era muito importante que as crianças 

tomassem consciência de que as culturas se transformam, de que há espaço 
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para todos, de que um país ou lugar só poderá ficar mais rico se contar com 

diversidade e troca de ideias.   

 Sendo assim, é imperativo educar para o respeito e a empatia, promovendo 

aprendizagens e momentos que possam mover pessoas, mudar mentalidades, 

fomentar o respeito e a tolerância e, sobretudo, fazer com que os alunos sejam 

curiosos perante o mundo que os rodeia. Todo o ser humano tem capacidade 

de adaptação a diferentes contextos e é essencial trabalhar esta capacidade 

com as crianças.   

  Tendo tudo isto em consideração, o presente Relatório de Estágio (RE) 

focase no desenvolvimento de um projeto pedagógico-didático, “Ler e Escrever 

a PL”, dividido em várias sessões e com exemplos e propostas de atividades 

destinadas a um 4º ano do 1º CEB, que podem ser implementadas e/ ou 

adaptadas a outros níveis de ensino. O objetivo central é, então, educar para a 

consciência da paisagem linguística e da DLC, tendo como principal ferramenta 

a leitura do mundo. Para isso, procurámos criar um projeto interdisciplinar, que 

assentasse numa visão holística da educação, que fosse ao encontro dos 

interesses e curiosidade das crianças, tentando que estas fossem sempre as 

principais intervenientes.   O projeto desenvolve-se cumprindo os vários 

princípios do Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), 

documento de referência organizador de todo o atual sistema educativo 

português, destacando os princípios de:  

• Aprendizagem;  

• Inclusão;  

• Adaptabilidade e ousadia;  

• Coerência e flexibilidade;  

• Base humanista.  

Para além disso, e voltando a referir o PASEO, quisemos que o projeto 

desenvolvido assentasse em dois dos valores estabelecidos neste documento: 

Responsabilidade e integridade e Cidadania e Participação. O primeiro prende-

se com o respeito, com a ética e com a capacidade de agir para o bem comum. 
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O segundo relaciona-se com o respeito pela diversidade humana e cultural, 

com a resolução de conflitos, com a solidariedade e com a iniciativa.  
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Inserção curricular do projeto “Ler e Escrever a PL” 
 

 

 Estando este projeto inserido numa turma do 1º CEB, pensámo-lo de 

maneira a que fosse transversal e interdisciplinar, e pudesse corresponder 

concretamente ao currículo do aluno. Para isso, lemos e analisámos documentos 

como as Aprendizagens Essenciais para o Ensino Básico (ME, 2018), no que diz 

respeito ao 1º CEB para as áreas disciplinares de Português, Estudo do Meio, 

Matemática e ainda Expressões. Simultaneamente, recorremos constantemente ao 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017), procurando 

sempre ir ao encontro das competências e valores propostos neste documento 

regulador, tal como já foi referido no ponto anterior. Para além destes dois 

documentos essenciais, tivemos também em conta a Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania (ME, 2017), que “integra um conjunto de direitos e 

deveres que devem estar presentes na formação cidadã das crianças e dos jovens 

portugueses, para que no futuro sejam adultos e adultas com uma conduta cívica 

que privilegie a igualdade nas relações interpessoais, a integração da diferença, o 

respeito pelos Direitos Humanos e a valorização de conceitos e valores de 

cidadania democrática, no quadro do sistema educativo, da autonomia das escolas 

e dos documentos curriculares em vigor.” (p. 2). 

 Começando, então, pelas Aprendizagens Essenciais destinadas ao 4º ano 

do 1º CEB, é de salientar o facto de este projeto se ter focado maioritariamente na 

área de Estudo do Meio, com uma parte significativa de domínios e conteúdos da 

área de Português, contando também com conteúdos da área da Matemática, 

Expressões e Cidadania. Na tabela seguinte, descriminamos os domínios e os seus 

correspondentes conhecimentos, capacidades e atitudes, para que seja mais claro 

o posicionamento do projeto por nós concebido no currículo do aluno.  

 

Quadro 1- Inserção curricular do projeto de intervenção. 
 

Área 

Disciplinar 
Domínio 

Conhecimentos, 

capacidades e atitudes 
Observações 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer o número de 

Estados pertencentes à 

União Europeia, localizando 

Mesmo que de forma 

implícita, os alunos 

alargaram os seus 
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Estudo do Meio 

Sociedade alguns estados-membros 

num mapa da Europa. 

- Reconhecer a existência de 

fluxos migratórios, 

temporários ou de longa 

duração, identificando causas 

e consequências para os 

territórios envolvidos. 

conhecimentos quanto a 

diferentes países do 

mundo, no que diz 

respeito à sua língua, 

cultura ou localização; a 

exploração do conceito de 

PL fez com que os alunos 

tomassem consciência 

dos movimentos 

migratórios que existem, 

das suas causas e 

consequências. 

Sociedade/ 

Natureza/ 

Tecnologia 

- Reconhecer e valorizar o 

património natural e cultural - 

local, nacional, etc.- 

identificando na paisagem 

elementos naturais (sítios 

geológicos, espaços da Rede 

Natura, etc.) e vestígios 

materiais do passado 

(edifícios, pontes, moinhos e 

estátuas, etc.), costumes, 

tradições, símbolos e 

efemérides. 

- Relacionar a distribuição 

espacial de alguns 

fenómenos físicos (relevo, 

clima, rede hidrográfica, etc.) 

com a distribuição espacial 

de fenómenos humanos 

(população, atividades 

económicas, etc.) a 

diferentes escalas. 

- Saber colocar questões, 

levantar hipóteses, fazer 

inferências, comprovar 

resultados e saber comunicá-

Todo o projeto foi 

construído para que os 

alunos redescobrissem o 

seu património natural e 

cultural, através da 

exploração da PL; no 

decorrer das várias 

sessões, os alunos foram 

capazes de refletir sobre 

os fenómenos humanos 

em causa, através da sua 

própria descoberta e 

problematização, partindo 

do conceito de PL e da 

consciência da DLC. 
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los, reconhecendo como se 

constrói o conhecimento. 

Português 

Oralidade 

- Pedir e tomar a palavra e 

respeitar o tempo de palavra 

dos outros. 

- Planear, produzir e avaliar 

discursos orais breves, com 

vocabulário variado e frases 

complexas, individualmente 

ou em grupo. 

-  Participar com empenho em 

atividades de expressão oral 

orientada, respeitando regras 

e papéis específicos. Realizar 

exposições breves, a partir de 

planificação. 

- Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias de 

forma audível, com boa 

articulação, entoação e ritmo 

adequados. 

- Assegurar contacto visual 

com a audiência (postura 

corporal, expressão facial, 

olhar). 

Através das várias 

atividades desenvolvidas 

e das diferentes 

estratégias utilizadas, o 

domínio da Oralidade foi 

trabalhado em todas as 

sessões, assumindo uma 

extrema importância: os 

alunos tiveram de expor 

as suas ideias 

frequentemente, defender 

os seus pontos de vista, 

exprimir e argumentar as 

suas opiniões, partilhar o 

seu trabalho com os 

colegas. 

Leitura 

- Ler textos com 

características narrativas e 

descritivas de maior 

complexidade, associados a 

finalidades várias e em 

suportes variados. 

- Fazer uma leitura fluente e 

segura, que evidencie a 

compreensão do sentido dos 

textos. 

- Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

Um dos grandes objetivos 

deste projeto pedagógico-

didático era fomentar o 

gosto pela leitura e a 

curiosidade pelo mundo 

que rodeia as crianças. 

Por isso, partimos da 

exploração de uma obra 

de literatura infantil, que 

nos alertou para o nosso 

meio envolvente; ao longo 

das várias sessões houve 
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- Mobilizar experiências e 

saberes no processo de 

construção de sentidos do 

texto. 

- Explicitar ideias-chave do 

texto. 

- Identificar o tema e o 

assunto do texto ou de partes 

do texto. 

- Exprimir uma opinião crítica 

acerca de aspetos do texto 

(do conteúdo e/ou da forma). 

vários momentos de 

leitura, em suportes 

variados, que 

proporcionaram novas 

aprendizagens e trocas de 

ideias. 

 
Educação 

Literária 

- Ouvir ler textos literários e 

expressar reações de leitura 

de modo criativo. 

- Manifestar ideias, 

sentimentos e pontos de vista 

suscitados por histórias ou 

poemas ouvidos ou lidos. 

Matemática 

Organização e 

Tratamento de 

dados 

- Analisar e interpretar 

informação de natureza 

estatística representada de 

diversas formas. 

-  Desenvolver interesse pela 

Matemática e valorizar o seu 

papel no desenvolvimento 

das outras ciências e 

domínios da atividade 

humana e social. 

- Desenvolver persistência, 

autonomia e à-vontade em 

lidar com situações que 

envolvam a Matemática no 

seu percurso escolar e na 

vida em sociedade. 

Através de informação 

estatística, 

nomeadamente um 

gráfico de barras, os 

alunos conseguiram 

compreender a 

distribuição de população 

estrangeira residente em 

Aveiro e, a partir daí retirar 

várias conclusões 

importantes para o 

desenvolvimento do 

projeto. 

Artes Visuais 
Interpretação e 

Comunicação 

- Dialogar sobre o que vê e 

sente, de modo a construir 

Ao longo de todas as 

sessões foram 
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múltiplos discursos e leituras 

da(s) realidade(s). 

- Compreender a 

intencionalidade dos 

símbolos e dos sistemas de 

comunicação visual. 

- Apreciar as diferentes 

manifestações artísticas e 

outras realidades visuais. 

desenvolvidas atividades 

que estimularam 

sensibilidade visual dos 

alunos; a PL acaba por ser 

muito visual e a sua 

exploração exige que os 

alunos sejam muito 

críticos e atentos; na 

construção dos jogos de 

tabuleiro, os alunos 

materializaram as suas 

ideias, usando diferentes 

técnicas. 

Experimentação 

e Criação 

- Integrar a linguagem das 

artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão 

(pintura; desenho - incluindo 

esboços, esquemas e 

itinerários; técnica mista; 

fotografia, entre outras) nas 

suas experimentações: 

físicas e/ou digitais. 

- Escolher técnicas e 

materiais de acordo com a 

intenção expressiva das suas 

produções plásticas. 

- Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas, 

evidenciando os 

conhecimentos adquiridos. 

Educação Física 
Percursos na 

Natureza 

- Escolher e realizar 

habilidades apropriadas em 

PERCURSOS NA 

NATUREZA, relativas aos 3.º 

e 4.º anos de escolaridade, 

de acordo com as 

características do terreno e 

os sinais de orientação, 

colaborando com os colegas 

e respeitando as regras de 

Uma das sessões do 

projeto foi destinada a 

uma Saída de Campo em 

que os alunos tiveram de 

passear pela cidade de 

Aveiro, seguindo um 

percurso previamente 

estabelecido, para 

explorarem a PL. 
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segurança e preservação do 

ambiente. 

 

 Depois desta apresentação exaustiva dos conteúdos que foram abarcados 

com este projeto pedagógico-didático, é importante salientar que houve sempre 

uma articulação das Aprendizagens Essenciais com o Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, dando ênfase aos valores de Responsabilidade e 

Integridade e Cidadania e Participação. Quanto às áreas de competência descritas 

neste documento, procurámos que o projeto implementado pudesse fomentar, nos 

alunos, grande parte das mesmas. Destas competências destacamos: Linguagens 

e Textos, Informação e Comunicação, Pensamento Crítico e Pensamento Criativo, 

Relacionamento Interpessoal, Desenvolvimento Pessoal e Autonomia, 

Sensibilidade Estética e Artística.  Para além disso, de acordo com o PASEO, 

existem algumas ações específicas que são fulcrais para o desenvolvimento do 

percurso de cada aluno. Sendo assim, também tivemos em conta cada uma destas 

ações, que podem ser consultadas discriminadamente no próprio documento (ME, 

2018, p. 31). 

 No que diz respeito ao documento intitulado Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania, importa destacar que “ao mesmo tempo que se assiste 

a uma melhoria dos indicadores sociais básicos, a globalização e o progresso 

tecnológico também contribuíram para o aumento das desigualdades no acesso 

aos direitos fundamentais” (ME, 2017, p. 3). Desse modo, quisemos que o projeto 

tivesse uma forte componente relacionada com as questões atuais da Cidadania 

Global. Tendo em conta os diferentes domínios da Educação para a Cidadania, o 

presente projeto pedagógico-didático inclui-se no 1º Grupo, no domínio de 

Interculturalidade (diversidade cultural e religiosa).  

 A partir da consulta e análise destes diferentes documentos, foi possível 

planificar e implementar um conjunto coeso de sessões pedagógicas que serão 

descritas detalhadamente no ponto seguinte. 
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Descrição das sessões 
 

 

 O presente projeto de intervenção, intitulado de “Ler e Escrever a PL”, foi um 

trabalho conjunto e colaborativo, sendo que houve sempre em conjunto com a 

colega de estágio. Apesar de termos projetos com focos diferentes, os dois 

estiveram subordinados à mesma temática principal.  

 As sessões que dizem respeito à primeira parte do projeto, começaram no 

dia 17 de maio de 2021 e terminaram no dia 04 de junho do mesmo ano, sendo um 

total de 6 sessões (sendo que a primeira foi lecionada e desenvolvida com a colega 

de díade).  

 É de salientar que, antes de termos dado início ao projeto, distribuímos a 

cada aluno um panfleto que continha alguma informação útil para os encarregados 

de educação, nomeadamente o tema do nosso trabalho e algumas atividades e 

objetivos que tínhamos proposto (Anexo 1). 

 O quadro que se segue oferece uma visão global do projeto, sendo que 

apresentamos as sessões desenvolvidas (com a data e o título correspondentes) e 

a enumeração das atividades que foram realizadas, bem como os objetivos gerais 

de cada sessão.  

 

Quadro 2 - Descrição geral das sessões do projeto de intervenção. 
 

Projeto Ler e Escrever a Paisagem Linguística 

SESSÕES ATIVIDADES OBJETIVOS 

Sessão 0 | 17 de 

maio 

Uma nova viagem 

- Apresentação do projeto aos 

alunos através de um vídeo 

realizado na cidade de Aveiro; 

- Exibição do cronograma das 

sessões; 

- Apresentação e explicação do 

Padlet a ser usado pela turma ao 

longo do projeto. 

- Levantamento de algumas 

informações contidas no vídeo 

- Dar a conhecer aos alunos o 

nosso projeto pedagógico-

didático; 

- Fomentar nos alunos a 

curiosidade sobre a PL; 

- Levar os alunos a refletir sobre 

o conceito de PL. 
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Sessão 1 | 19 de 

maio 

As línguas de 

toda a parte 

- Leitura do livro A Orquestra, de 

Chloé Perarnau, e sua discussão e 

partilha de ideias; 

- Preenchimento de uma folha com 

as características da PL de cada 

cidade, com base nos postais do 

livro e sua apresentação; 

- Breve debate sobre o conceito de 

PL através do Mentimeter; 

- Resposta à pergunta final de 

sessão: “Por que é que o mundo é a 

minha casa?” e sua avaliação. 

- Motivar os alunos para a 

temática da PL; 

- Proporcionar um momento de 

leitura significativo e 

potencializador de novas 

aprendizagens; 

- Levar os alunos a tomarem 

consciência da diversidade 

linguística e cultural; 

- Conhecer alguns aspetos 

identitários de outros lugares do 

mundo; 

- Refletir sobre o conceito de PL. 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 2 | 24 de 

maio 

A PL não é só 

paisagem 

- Leitura de algumas respostas dos 

alunos à questão da Sessão 1, 

como ponto de partida; 

- Visualização de um vídeo no qual 

pessoas de diferentes 

nacionalidades falam sobre as suas 

cidades (Barcelona, Tessalónica, 

Rio de Janeiro, Liubliana, Bielefeld, 

Roterdão, Guanare) e alguns 

elementos da PL e conversa sobre 

o mesmo; 

- Exploração de um Power Point 

sobre a PL de cada uma das 

cidades referidas anteriormente; 

- Leitura de monólogos nos quais 

pessoas de diferentes cidades 

falam sobre a sua vida e a PL, sua 

apresentação e momento de 

diálogo; 

- Resposta à pergunta final de 

sessão: “Por que é que a PL é tão 

importante?” 

-  Levar os alunos a tomarem 

consciência da diversidade 

linguística e cultural; 

- Levar os alunos a compreender 

o que é a PL e qual a sua 

importância na vida real; 

- Fomentar o espírito crítico e a 

curiosidade nos alunos. 

 

 

Sessão 3 | 27 de 

maio 

- Formação de grupos para a Saída 

de Campo e distribuição do “Guião 

de Exploradores”; 

- Proporcionar o contacto direto 

com a PL do meio local dos 

alunos; 
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A PL da minha 

cidade: somos 

exploradores! 

- Passeio pelo centro da cidade de 

Aveiro e preenchimento do guião, 

em grupos; 

- Captação de imagens, vídeos e 

discursos durante o passeio. 

- Levar os alunos a 

redescobrirem a cidade de 

Aveiro; 

- Fomentar o espírito crítico e a 

curiosidade nos alunos. 

Sessão 4 | 31 de 

maio 

E se fôssemos 

arquitetos 

paisagistas? 

- Conversa sobre a Saída de Campo 

da Sessão 3 e apresentação de um 

vídeo com momentos da mesma; 

- Levantamento, em trabalho 

colaborativo, dos vários elementos 

que compõem a PL de Aveiro e 

conversa sobre os mesmos; 

- Apresentação dos estrangeiros 

residentes em Aveiro, relacionando 

estes números com a PL da cidade; 

- Planificação de jogos de tabuleiro, 

em grupos, sobre a PL. 

- Refletir sobre a Saída de 

Campo; 

- Fomentar o espírito crítico e a 

curiosidade nos alunos; 

- Levar os alunos a 

compreenderem que a PL é um 

tema muito importante e que 

eles podem contribuir para o seu 

entendimento. 

Sessão 5 | 4 de 

junho 

O Mundo é a 

nossa casa! 

- Visualização e discussão das 

regras dos jogos que eu elaborei 

para o Kit de Jogos da PL, com base 

nas planificações dos alunos; 

- Criação dos quatro jogos, em 

grupos.  

- Refletir sobre as várias 

aprendizagens desenvolvidas; 

- Levar os alunos a porem em 

prática todas as aprendizagens 

desenvolvidas ao longo do 

projeto; 

- Fomentar o espírito crítico, a 

criatividade e a curiosidade nos 

alunos; 

 

 Depois de apresentada esta tabela que possibilita uma visão geral do projeto 

que desenvolvemos com a turma em causa, passamos para uma descrição mais 

detalhada do decorrer de cada uma das sessões. É importante salientar que este 

projeto foi estruturado de uma forma sequenciada, seguindo um fio condutor claro, 

e tendo uma complexificação gradual, à medida que os alunos se iam apropriando 

dos vários conceitos e estruturando os diferentes conhecimentos desenvolvidos. 

 As várias sessões do projeto foram pensadas e concebidas para que a 

análise de dados fosse ao encontro dos conhecimentos desenvolvidos, para os 

quais tivemos sempre em conta os saberes prévios dos alunos, introduzindo novos 
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conceitos e temáticas que os completassem e despertassem o seu interesse e 

curiosidade.   

 Tal como será possível de confirmar na fase a apresentação e análise dos 

dados, a implementação de diversos recursos, a variedade de estratégias e a 

originalidade das atividades fez com que este projeto pudesse envolver todos os 

alunos, mantendo-os sempre motivados e interessados, através de experiências 

únicas e significativas. Tal como já foi referindo, estes conhecimentos incluíram-se 

sobretudo nas áreas curriculares do Português e do Estudo do Meio, permitindo 

também uma aprendizagem transversal e interdisciplinar, chegando a todas as 

áreas, interligando-se. As temáticas principais foram, então, o conhecimento e 

exploração da paisagem linguística, a consciência da diversidade linguística e 

cultural, a leitura multimodal do mundo, numa perspetiva que visasse a cidadania 

global. Assim sendo, o nosso grande objetivo era fazer dos alunos participantes 

ativos, críticos e conscientes do mundo que os rodeia, promovendo sempre uma 

aprendizagem por descoberta, levando-os a refletir constantemente e a pensar 

criticamente, partilhando as suas ideias e abrindo-se a novas perspetivas, mesmo 

que inconscientemente, para que se deixassem transformar.  

 

Sessão 0 – Uma nova viagem | 17 de maio de 2021 

 
Esta sessão inicial foi implementada em conjunto com a minha colega 

Rosalba, já que seria a introdução do projeto de ambas. Apesar de os nossos 

projetos terem tido objetivos diferentes e terem caminhado em direções distintas, 

relacionaram-se entre si, sendo a PL um tema de ambas. Começámos por explicar 

aos alunos que, enquanto futuras professoras e estudantes da Universidade de 

Aveiro, tínhamos de desenvolver um projeto para implementar com os alunos, à 

semelhança do que as nossas colegas que tinham estado com os alunos no 

semestre anterior tinham feito. Os alunos estiveram muito atentos e levantaram 

algumas questões, que fomos explicando no seguimento da sessão.  

Depois desta conversa inicial, mostrámos o vídeo 

(https://www.youtube.com/watch?v=BqrVM1skL7A&t=97s) que tínhamos feito na 

cidade de Aveiro, convidando os alunos a fazerem esta “nova viagem” connosco, 

perguntando-lhes, depois, se tinham algum palpite sobre aquilo que iriamos 

https://www.youtube.com/watch?v=BqrVM1skL7A&t=97s
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desenvolver ao longo do nosso projeto, ainda sem abordarmos o conceito de PL de 

forma explícita.  

De seguida, apresentámos as sessões que iam ser desenvolvidas ao longo 

das semanas posteriores e explicámos-lhes que seria eu a começar o projeto, e 

que a Rosalba lhe daria continuidade. Posto isto, apresentámos o Paldet que 

tínhamos criado para a turma 

(https://padlet.com/rosalbagraterol1/ihjpivl5dt6d5hpe), no âmbito do nosso projeto 

comum,  

“Ler e Escrever a Paisagem Linguística”, e explicámos como utilizar esta 

ferramenta, mostrando aos alunos como inserir conteúdo, em diferentes suportes. 

Depois, convidámos alguns alunos a irem ao quadro interativo experimentar usar o 

Padlet. É de referir que esta ferramenta não foi usada em sala de aula, mas serviu 

para colocar alguns momentos relevantes das sessões, alguns recursos utilizados, 

para que os alunos pudessem visitar esta plataforma e recordarem-se das 

atividades desenvolvidas. Para além disso, os alunos podiam também podiam 

Figura 1 - Cronograma das sessões. 

https://padlet.com/rosalbagraterol1/ihjpivl5dt6d5hpe
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deixar os seus comentários e avaliações, e inserir conteúdos que fossem 

pertinentes.  

Visto que ainda nos restava algum tempo, voltámos a passar o vídeo, desta 

vez pedindo-lhes que identificassem, na cidade de Aveiro, as línguas que viam, os 

sons que ouviam, as cores predominantes, os principais edifícios, as placas e sinais 

encontrados. Depois, em conjunto, fizemos um levantamento de tudo isso no 

quadro, e os alunos fizeram este registo nos seus cadernos.  

Através desta sessão introdutória, conseguimos deixar os alunos curiosos e 

motivados para aquilo que iriamos implementar depois, frisando que estes eram o 

elemento mais importante do nosso projeto e que só com a sua colaboração 

poderíamos desenvolver um bom trabalho.  

 

Sessão 1 – As línguas de toda a parte | 19 de maio de 2021 

 
Depois de já termos apresentado o 

nosso projeto e de os alunos já saberem que, 

com o mesmo, iriamos “Ler e Escrever a PL”, 

começámos por recordar o que tinha sido feito 

na sessão anterior, sendo possível averiguar 

que os objetivos da sessão anterior tinham 

sido cumpridos.   

Apresentámos aos alunos o livro A 

Orquestra, de Chloé Perarnau, sendo que este 

livro ia ser muito importante para a nossa 

“viagem” e que nos ia acompanhar sempre. 

Perguntámos aos alunos se sabiam o que era 

uma orquestra e houve uma troca de ideias 

inicial. 
Figura 2 - A Orquestra, de Chloé Perarnau 
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Para além de termos levado o livro, digitalizámo-lo e trouxemo-lo em formato 

digital, para o colocar no quadro interativo e os alunos conseguirem ver melhor o 

texto e as ilustrações, tão importantes nesta obra e muito relevantes para o estudo 

da PL. Disse-lhes que ia ler a história e que 

os alunos tinham de estar muito atentos 

para perceberem do que se tratava, 

debruçando-se, também, sobre as 

ilustrações. Não fizemos nenhuma 

referência à PL porque quisemos que os 

alunos tomassem consciência da mesma 

de forma natural, o que se verificou logo no 

primeiro contacto com o livro.  

À medida que fomos fazendo a leitura, deixámos que os alunos pudessem 

ter uma participação ativa.  

Depois da primeira leitura, perguntámos aos alunos aquilo de que tinham 

gostado mais e orientámos este momento breve de discussão. 

Agora que os alunos já tinham destacado aspetos muito pertinentes e que, 

mesmo sem se darem conta, tinham entrado no campo da PL através do seu olhar 

crítico e atento do mundo, neste caso representado por este livro, voltámos à 

primeira página, perguntando-lhes “Vocês repararam na paisagem das várias 

cidades? Os sítios que conhecemos eram todos iguais?”. Revimos todas as cidades 

e, desta vez, fomos fazendo perguntas mais orientadoras, para os alunos terem 

consciência da PL de cada lugar.  

No momento seguinte, organizámos a turma em pares e distribuímos a cada 

aluno um dos postais do livro (Anexo 2), que já tínhamos lido em conjunto.  

Figura 3 - Projeção do livro. (S1) 
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Para além disso, também lhes foi entregue 

uma folha para preencherem com algumas 

informações sobre a cidade que lhes tinha 

calhado no postal (Anexo 3). Esta atividade 

serviu para averiguar as conceções prévias das 

crianças sobre as diferentes cidades, tendo 

apenas como base o livro explorado.  

Depois de alguns instantes, os alunos 

terminaram a tarefa proposta e apresentaram as 

suas cidades à turma. A seguir às partilhas dos 

alunos, conversámos um pouco com a turma, 

relacionando as línguas e as culturas com o 

conceito de PL, sem ainda dizer aos alunos o que era este conceito explicitamente, 

pretendendo que fossem eles a 

descobri-lo. Dado este 

momento, pedimos aos alunos 

que escrevessem no 

Mentimeter duas palavras que 

achassem que se relacionavam 

com a PL, depois de termos 

falado sobre ele implicitamente.  

Figura 6 - Trabalho de Grupo (S1). 

Figura 4 - Postal presente no livro A Orquestra. 

Figura 5 - Mentimenter sobre a PL 
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Por fim, voltando novamente ao livro A Orquestra, identificámos elementos 

que poderiam fazer parte da PL das várias cidades. Para finalizar a sessão, os 

alunos responderam à questão “Porque é que o mundo é a nossa casa?”, 

colocando as suas respostas na “Caixa Mundo”, usada em todas as sessões para 

recolher as suas respostas e opiniões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessão 2 – A PL não é só paisagem! | 24 de maio de 2021 

 
Para estabelecer uma relação entre as atividades anteriores e esta sessão, 

começámos por ler algumas frases que os alunos tinham escrito na Caixa Mundo, 

escrevendo-as no quadro. Depois, explicámos aos alunos que se o mundo era a 

nossa casa, se havia 

muitas pessoas que viviam 

na Terra, poderíamos ficar 

a conhecer algumas: desta 

vez não faziam parte de um 

livro, mas sim da vida real. 

Dissemos à turma que 

íamos ver um vídeo, da 

minha autoria, 

Figura 7 - Caixa Mundo e folhas de 
avaliação da sessão (S1). 

Figura 8 - Frame do vídeo apresentado à turma. 
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(https://www.youtube.com/watch?v=zBdNTm4071M&t=4s)  em que pessoas de 

sete países diferentes (Holanda, Alemanha, Espanha, Grécia, Eslovénia, Brasil e 

Venezuela) nos iam falar das suas cidades e da sua cultura, nas suas línguas, 

sendo que tínhamos de estar atentos às legendas.  

No final deste momento, conversámos mais um pouco sobre o que tínhamos 

visto, e orientámos os alunos neste diálogo, perguntando-lhes se já conheciam 

algumas das cidades, qual é que gostavam de visitar e, claro, o que é que podiam 

dizer sobre a PL de cada uma delas.  

Para continuar esta atividade, fiz 

um Power Point (Anexo 4), desta vez para 

falarmos mais concretamente sobre a PL, 

agora que os alunos já tinham percebido 

melhor este conceito, e já eram capazes 

de identificar algumas das suas 

características. Nesta apresentação, 

estavam todas as cidades mencionadas 

no vídeo anterior, pela mesma ordem. 

Para cada cidade pesquisámos imagens 

da sua PL. Para cada uma havia um slide 

com as seguintes orientações: “Que 

placas e sinais encontramos?”, “Que 

línguas existem?”, “Quais as cores predominantes?”, “Quem e como serão as 

pessoas desta cidade?”, “Será que se ouve muito barulho?”. Como estes aspetos 

estavam sobre a forma de questões, foram os alunos que, através das fotografias, 

foram descobrindo as respostas, partilhando as suas ideias, refletindo, procurando 

conhecer melhor cada uma das cidades.   

Depois de explorarmos cada uma das cidades, e também ao longo da própria 

apresentação, fomos questionando os alunos sobre o facto de haver cidades que 

tinham informações em várias línguas e outras não, o porquê de algumas serem 

mais barulhentas ou coloridas, etc. no fundo, quis que os alunos refletissem sobre 

a importância da PL e tudo aquilo que ela reflete sobre uma cidade.  

Figura 9 - Exemplo de um dos slides do PPT. 

https://www.youtube.com/watch?v=zBdNTm4071M&t=4s
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Numa ligação com a questão da 

diversidade linguística e cultural, 

distribuímos a seis alunos diferentes 

textos (Anexo 5). Cada texto era um 

monólogo de uma personagem diferente, 

habitante de uma das cidades que já 

tínhamos explorado (algumas retiradas do 

livro A Orquestra e outras retiradas do 

vídeo desta sessão). Estes textos 

abordaram alguns assuntos relacionados 

com a PL. Os alunos prepararam a 

leituras dos textos e, depois, interpretaram 

cada personagem, lendo em voz alta 

como se fossem aquelas pessoas. 

Enquanto estes alunos desenvolviam a 

tarefa proposta, os restantes, 

individualmente, escreveram, numa folha 

previamente preparada, qual das cidades que vimos no vídeo mais gostariam de 

visitar e por que razão.  

Os alunos que tinham estado a preparar os textos foram, um a um, 

apresentá-los à turma, enquanto os projetei no quadro interativo, para que todos os 

pudessem acompanhar. Cada um dos alunos leu o seu texto, e os colegas 

identificaram quais os problemas da PL que fazia com que estas pessoas não se 

sentissem bem, já que algumas eram migrantes. Depois, os alunos que estavam a 

assistir fizeram-lhes perguntas. 

Por fim, os alunos responderam à questão “Porque é que a PL é tão 

importante?”, colocando essas folhas na Caixa Mundo, avaliando também a aula.  

 

 

Sessão 3 – A PL da minha cidade: somos exploradores! | 27 de maio de 2021 

 
No final da última sessão, já tínhamos informado os alunos que iríamos fazer 

uma saída de campo à cidade de Aveiro.  

Figura 10 - Monólogo sobre a cidade de Veneza. 
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Antes de sairmos da escola, relembrámos a importância de andarmos todos 

juntos e de estarmos atentos à cidade porque o nosso objetivo era explorar a sua 

PL. Fomos de autocarro até Aveiro e, logo durante a viagem, os alunos começaram 

à procura de elementos da PL. O autocarro deixou-nos ao pé do Fórum, e foi nesse 

lugar, na calçada com a Rosa dos Ventos, que começamos a nossa descoberta. 

Aqui, agrupámos os alunos e distribuímos a cada grupo um “Guião de 

Exploradores” (Anexo 6). Mais uma vez, referimos aquilo que íamos fazer e lemos 

o Guião em voz alta.  

O percurso que fizemos foi o seguinte: Fórum de Aveiro – Mercado Manuel 

Firmino – Rossio – Mercado do Peixe – Zona dos Canais – Fórum de Aveiro. Em 

todas estas paragens os alunos forma completando o seu Guião, estando muito 

atentos à PL envolvente. Tivemos, 

ainda, a oportunidade de falar com 

dois Guias Turísticos que tinham uma 

companhia de passeios de 

Moliceiros, com dois turistas 

espanhóis, com dois turistas suecos 

que sabiam falar português, e com 

uma vendedora brasileira do 

mercado. Estas breves conversas 

enriqueceram muito o nosso passeio 

e despertaram ainda mais a 

consciência dos alunos para a 

diversidade linguística e cultural e 

para o facto de um território não ter apenas pessoas naturais desse local ou falantes 

da língua oficial.  

 

 

 

 

 

Figura 11 - Alunos na Saída de Campo (S3). 
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Sessão 4 – E se fôssemos arquitetos paisagistas? | 31 de maio de 2021 

 
 Nesta sessão, que ocorreu depois da Saída de Campo à cidade de Aveiro, 

começámos exatamente por recordar aquilo que tínhamos visto e descoberto no 

dia 27 de maio.  

 Posto isto, mostrámos-lhes o vídeo que tinha preparado, com fotografias 

tiradas ao longo da Saída de Campo. Os 

alunos reviram algumas imagens da 

sessão anterior, e recordaram aquilo que 

tinham descoberto sobre a PL. 

Distribuímos, a cada aluno, uma folha 

para fazermos o levantamento de tudo o 

que tínhamos visto e reparado na cidade 

de Aveiro (Anexo 7), em trabalho 

colaborativo. Com a participação de 

todas as crianças, fomos preenchendo 

uma Guião de Exploradores muito 

completo, correspondente aos vários 

elementos da PL analisados 

anteriormente (sinais, placas, línguas 

vistas, línguas ouvidas, cores, sons, tipos 

de edifícios).  

 Posto isto, apresentámos aos alunos um gráfico de barras (Anexo 8) que 

representava o número de residentes provenientes de outros países que viviam na 

cidade de Aveiro. Foram os alunos que interpretaram a informação oferecida pelo 

gráfico, compreendendo que havia muitas pessoas estrangeiras a viver na cidade, 

ficando até surpreendido com as nacionalidades com mais expressão (Brasil, 

Ucrânia, China, Angola, Guiné Bissau, Cabo Verde e Venezuela). Quase de 

imediato, os alunos salientaram o facto de que estes migrantes poderiam não falar 

português ou inglês, as línguas que mais tinham visto e ouvido na cidade de Aveiro, 

revelando uma grande preocupação.  

 Foi no decorrer desta partilha de ideias, que sugerimos aos alunos que o 

nosso papel seria alertar outras crianças (e não só) para a importância da PL e para 

Figura 12 - Trabalho de levantamento da PL de 
Aveiro (S4) 
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o facto de a cidade de Aveiro não estar preparada para responder às necessidades 

de uma parte crescente dos seus habitantes, conclusão a que os alunos já tinham 

chegado anteriormente. Nesta etapa do projeto, os alunos já estavam muito 

conscientes destas problemática e cientes da importância da PL e, por isso, 

motivados para fazerem algo que pudesse marcar a diferença.  

 Por isso, na segunda parte desta sessão, organizámos os alunos por grupos, 

tentando agrupá-los por nível de desenvolvimento, para que todos pudessem 

participar igualmente na atividade, o que se revelou muito vantajoso e proporcionou 

ótimos resultados. Começámos por explicar que cada grupo teria de pensar num 

possível jogo, que tivesse como tema central a PL, e que fizesse com que quem o 

jogasse pudesse ficar sensibilizado para esta temática, aprendendo novos 

conceitos. De seguida, distribuímos a cada grupo uma folha de planificação (Anexo 

9) para, em conjunto, colocarem as suas ideias no papel – teriam de pensar no tipo 

de tabuleiro, nas perguntas, nas regras, na pontuação, etc. Os vários grupos 

estiveram muito empenhado, escrevendo as suas várias opções, fazendo esboços 

do seu jogo, partilhando comigo as ideias que estavam a ter.  

  

 

Sessão 5 – O mundo é a nossa casa! | 04 de junho de 2021 

 

Quando preparámos esta sessão 

pudemos ver toda a dedicação que os 

alunos tinham colocado na planificação dos 

jogos, vendo a sua criatividade e o culminar 

de todas as aprendizagens desenvolvidas. 

Vendo o potencial das suas ideias, 

considerámos que fazer apenas um jogo 

seria muito redutor e, por isso, decidimos 

que a turma ia ter, em vez de um jogo sobre 

a PL, um Kit de Jogos da PL. Sendo assim, 

preparámos quatro jogos que aglutinavam 

partes de cada uma das planificações dos 

grupos. Este foi um trabalho exaustivo, em 
 
Figura 13 - Criação dos jogos de tabuleiro (S5). 
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que procurarámos usar todas as ideias dos alunos, fazendo jogos com sentido, a 

que os alunos pudessem dar forma. Cada um dos jogos era diferente, com objetivos 

e regras específicas, com formatos e perguntas distintos, mas, em conjunto, 

formaram um Kit muito completo e significativo.   

 Já tendo preparado algumas instruções para orientar o trabalho dos alunos, 

começámos esta sessão por lhes explicar que, em vez de criarmos um jogo, iríamos 

ter quatro jogos, já que se tinham esforçado tanto e tinham tido ideias tão 

pertinentes. Os alunos juntaram-se novamente em grupos, e distribuímos a cada 

um uma folha de tarefas (Anexo 10), que já tinha os passos que deveriam seguir 

para o jogo que estavam a criar. Para além desta folha de tarefas, também 

entregámos a cada grupo uma folha com as instruções do jogo em questão (Anexo 

11), de acordo com as ideias que tinham tido anteriormente. Assim, os alunos 

compreenderam melhor quais seriam os objetivos do seu jogo de tabuleiro, 

podendo concretizá-lo com mais facilidade. O trabalho que os alunos realizaram foi 

de grande qualidade e comprovou a sua evolução ao longo das várias sessões, 

revelando uma grande maturidade e capacidade de analisar criticamente os 

conceitos de PL, DLC, cidadania global, respeito pelo Outro, entre outros.  

 Para além desta atividade, no final da sessão propusemos aos alunos que 

fizéssemos uma breve apresentação que pudesse acompanhar o nosso Kit de 

Jogos (Anexo 12), explicando aos possíveis jogadores os nossos objetivos e o 

porquê de termos criado jogos sobre a PL. Sendo assim, em trabalho colaborativo, 

fizemos este texto introdutório, através das ideias dos alunos. Fui escrevendo as 

ideias dos alunos no quadro que, com a minha orientação, deram origem à 

apresentação do Kit de Jogos, tal como se pode ver em anexo (Anexo 13).  

 Quando os jogos ficaram efetivamente terminados, preparámos o Kit de 

Jogos, plastificámos aquilo que os alunos tinham feito, agrupámo-los em caixas 

diferentes. Cada um dos alunos sentiu o seu contributo, sentiu que fez a diferença 

para o culminar deste projeto.   
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Técnicas e instrumentos de recolha de dados 
 

 

 Tendo como objetivo essencial a recolha de dados valiosos para o meu 

projeto de investigação, procurei fazer com que os vários instrumentos fossem 

relevantes tendo em conta os objetivos e questões de investigação, o currículo e 

os vários domínios de aprendizagem. De seguida, passo a enumerar as técnicas e 

os instrumentos utilizados para a recolha de dados.  

 

A observação e as gravações de vídeo/ áudio 
 

A observação foi a técnica mais utilizada para a recolha de dados deste 

relatório de estágio. Em alguns casos, a acompanhar a observação, utilizei também 

as gravações de vídeo e de áudio. As sessões não foram gravadas integralmente, 

mas sempre que for pertinente, aparecerão alguns excertos transcritos, usados na 

análise de dados. 

A observação direta foi a técnica escolhida, já que, tal como afirma Dias 

(2009), a observação “é um processo fundamental que não tem um fim em si 

mesmo, mas que é subordinado ao serviço dos sujeitos e dos seus processos 

complexos de atribuir inteligibilidade ao real, fornecendo os dados empíricos 

necessários a posteriores análises críticas” (p. 175). A observação direta serve 

tanto a investigação-ação como o estudo de caso, sendo possível, através dela, 

captar os comportamentos e as atitudes dos participantes no exato momento em 

que estes acontecem. De acordo com Amado (2014), a observação participante, 

neste caso de posição flexível (soft-line), exige que o observador esteja presente, 

mas sem ser necessário que este faça o que os sujeitos observados fazem. Esta 

posição, em contexto escolar, oferece inúmeras possibilidades, já que o 

investigador pode variar a sua postura, adotando uma maior proximidade ou 

distanciamento, dependendo das situações. Outro aspeto importante é o facto de 

o nível de participação neste contexto não decorrer apenas dos interesses do 

investigador, resultando também, e citando Amado (2014), “de outros 

intervenientes, tais como o nível de aceitação do pesquisador pelo grupo, os 

problemas vivenciados pela instituição escolar, as exigências colocadas pela 
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instituição ao investigador e os diferentes tipos de papéis que são atribuídos ao 

investigador no decorrer da pesquisa” (p. 154).  

Porém, é relevante salientar que este instrumento, para além das suas 

potencialidades, também tem fragilidades, das quais procurei estar consciente, 

sobretudo no que diz respeito ao nível de subjetividade que o investigador tem da 

realidade e dos significados que lhe atribui. É neste sentido que surgiram as 

gravações de vídeo e áudio e, posteriormente, as entrevistas. O uso destas 

técnicas permitiu um registo de dados mais fidedigno e organizado.  

Deste modo, ao participar ativamente nas várias sessões do projeto, 

acompanhando os alunos, intervindo tendo em conta diferentes estratégias e 

atividades, mais próxima em certos momentos e mais distanciada noutros, permiti 

que se estabelecesse uma relação de proximidade, confiança e cooperação entre 

mim e os participantes, o que facilitou a recolha de dados e sua consecutiva análise.  

 

As folhas finais de sessão, as fichas de avaliação e os registos dos 

intervenientes 
 

Para além dos instrumentos e técnicas acima mencionados, em cada sessão 

do projeto (com exceção da saída de campo) existiu, na sua parte final, uma 

pergunta ou perguntas sobre aquilo que desenvolvemos. Os alunos respondiam, 

de forma simples, a cada pergunta, que no final era colocada na “Caixa Mundo”, 

objeto que construi especificamente para este efeito. Estas respostas (anónimas) 

permitiram-me compreender vários aspetos importantes como a perceção de cada 

temática por parte dos alunos, o desenvolvimento de novos conhecimentos e 

competências e as suas opiniões e ideias, levando-me a refletir constantemente 

sobre as atividades realizadas e até mesmo a autoavaliar a minha prática.  

Para além destas respostas, os alunos também preencheram sempre uma 

ficha de avaliação no final das sessões. Nestas fichas, os participantes já tinham 

de colocar o seu nome, dando resposta a três questões diretas: “O que mais 

gostei?”, “O que menos gostei?”, “O que aprendi?”. Estes registos fizeram com que 

eu pudesse tomar decisões de forma mais consciente e ponderada, tendo em conta 

a avaliação dos alunos, tentando, dentro do possível, ir ao encontro dos seus 

interesses e expetativas.  
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Quanto aos registos dos intervenientes, estes surgiram de diferentes formas 

e com variados objetivos, ao longo de todas as sessões. Apesar da maioria destes 

registos serem provocados por uma tarefa pedida por mim ou através de uma 

orientação específica, também houve registos livres que decorreram da 

espontânea vontade das crianças, do seu empenho e curiosidade, nomeadamente 

no Padlet da turma (criado especialmente para o nosso projeto, organizado em 

sessões). Neste sentido, foram analisadas diferentes produções dos alunos:  

• Sessão 1 - folhas para preenchimento sobre os países presentes nos 

postais do livro A Orquestra, de Chloé Perarnau | Mentimeter da turma que 

cada aluno preencheu com duas palavras que poderiam estar relacionadas 

com a Paisagem Linguística;  

• Sessão 3 - Guião de Exploradores que os alunos preencheram, em grupos, 

ao longo da saída de campo à cidade de Aveiro, com tópicos orientadores;  

• Sessão 4 - registo individual, proveniente do trabalho colaborativo, numa 

folha preparada para o efeito, de todos os aspetos relacionados com a 

Paisagem Linguística que os alunos destacaram do passeio à cidade de 

Aveiro | folha de planificação dos jogos, em grupo;  

• Sessão 5 – folhas de rascunho para a construção dos jogos (tabuleiros, 

perguntas, desafios, etc.). 

Todos os dados recolhidos através destes instrumentos serão apresentados 

com mais detalhe no capítulo seguinte, sendo importantes para a análise de dados 

e fundamentais para a resposta às questões de investigação propostas. 

 

O Padlet 
 

O Padlet é uma ferramenta digital que permite a criação de quadros virtuais 

para organizar uma rotina de trabalhos ou estudos. Neste caso, serviu para 

proporcionar aos alunos uma visão geral do projeto e para permitir que 

participassem livremente na construção do mesmo, partilhando as suas opiniões e 

ideias, fotografias, vídeos ou imagens que considerassem pertinentes.  

Este é um recurso de aprendizagem inovador, que possibilita que os alunos 

tenham um papel importante no processo de ensino e aprendizagem, estimulando 

a sua curiosidade, interesse e autonomia.  
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Como instrumento de recolha de dados, o Padlet permitiu averiguar a 

evolução dos conhecimentos dos alunos e, sobretudo, a sua curiosidade e 

interesse ao longo de cada sessão.  

 

As entrevistas 
 

De acordo com Haguette (1997), a entrevista pode-se definir como “um 

processo de interação social” (p. 86), sendo que o entrevistador procura obter as 

informações de que necessita, através do entrevistado. Uma entrevista pode ser 

mais estruturada e possuir um roteiro ou, por outro lado, seguir alguns tópicos 

predefinidos de acordo com a temática central. As entrevistas foram realizadas 

quase sempre no dia seguinte a cada sessão, tendo como objetivo a recolha de 

informações relevantes para a investigação, sobretudo para averiguar de que forma 

o projeto estava a terimpacto nos alunos e qual a evolução das suas perceções e 

conhecimentos ao longo das várias sessões. Como já referi anteriormente, toda a 

turma participou ativamente nesta investigação. Contudo, apenas cinco alunos 

tomaram parte na realização das entrevistas.  

Como explica Amado (2014), esta técnica “consiste em envolver um grupo 

de representantes de uma determinada população na discussão de um tema 

previamente fixado” (p.255), através de uma moderação que vai assegurar que não 

há uma grande dispersão do tema central. Os cinco alunos escolhidos são 

representativos da turma, provenientes de diferentes classes sociais e económicas, 

com encarregados de educação com formações distintas, e com níveis de 

aprendizagem heterogéneos.  

As entrevistas aplicadas foram do tipo semiestruturado, sendo que as 

questões foram provenientes de um plano previamente concebido, por tópicos, 

numa ordem lógica (Amado, 2014). Na própria interação, estas entrevistas 

possibilitam que se dê uma maior liberdade de respostas aos participantes, sendo 

que a conversa se vai desenrolando mais espontaneamente. Segundo Bogdan e 

Biklen (1994), a entrevista semiestruturada é um dos instrumentos mais utilizados 

na investigação qualitativa, principalmente por não haver uma rigidez na realização 

das questões. Desta forma é possível ao entrevistador utilizar as palavras e as 

informações que lhe parecerem mais relevantes. Nestes casos, as entrevistas 
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costumam ser audiogravadas e, depois, transcritas para que se possa fazer uma 

análise de conteúdo.  

 O tempo aproximado das entrevistas, para cada aluno, foi de dois a três 

minutos (ao longo das várias sessões), ou seja, entrevistas de curta duração. Estas 

foram orientadas a partir das conversas que iam sendo desenvolvidas e as 

questões foram sendo adaptadas consoante o rumo que as crianças foram 

tomando.  

 Este instrumento de recolha, mais individualizado, serviu para que eu 

pudesse compreender melhor de que maneira o projeto estava a ser entendido e 

interpretado pelos alunos, e de que modo estava a causar uma transformação – 

que é o que se pretende com uma investigação-ação. Pelo facto de o contexto de 

intervenção ser uma turma, senti a necessidade de, partindo de uma perspetiva 

holística, refletir sobre a especificidade de cada “caso”, procurando “transmitir uma 

imagem complexa, vivida e única do mesmo” (Amado, 2014).  

 Se este foi um processo pensado e concebido para os alunos, atores 

principais ao longo de todo o projeto, as entrevistas que fizemos ao grupo escolhido 

no final de cada sessão, serviram para compreender de que forma as crianças 

estavam a percecionar as temáticas e as atividades desenvolvidas ao longo das 

sessões. Foi muito importante ouvir as suas reflexões e comentários, apercebermo-

nos da sua evolução e considerar o que diziam para planificar os momentos 

seguintes. Por isso, as suas respostas foram cuidadosamente analisadas e 

essenciais para esta investigação, de maneira a averiguar como estavam a 

“acolher” o conceito-chave de PL, até então desconhecido de toda a turma. No 

anexe 1 estão transcritas algumas das entrevistas realizadas ao  longo das 

sessões. É de referir que, para preservar a privacidade das crianças, decidi atribuir-

lhes um nome fictício (Miguel, Laura, Lúcia, Mafalda, Rodrigo) não revelando a sua 

identidade.  
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Capítulo IV – Análise e discussão dos dados 
 

 

Análise de conteúdo 
 

 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para a análise dos 

dados de uma investigação com características de investigação-ação, com o 

principal objetivo de responder à questão ou questões inicialmente colocadas. 

Podem ser utilizados métodos quantitativos, qualitativos, ou fazer mesmo uma 

abordagem mista, conjugando os dois tipos de métodos.  

Para esta fase do meu trabalho, decidi que a técnica mais adequada para 

analisar os dados recolhidos seria a Análise de Conteúdo (AC). De acordo com 

Bardin (1997), a AC “não se trata de um instrumento, mas de um leque de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por 

uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 

vasto: as comunicações.” (p. 31). Por sua vez, Coutinho (2015), define a AC 

como “um conjunto de técnicas que permitem analisar de forma sistemática um 

corpo de material textual, por forma a desvendar e quantificar a ocorrência de 

palavras/frases/temas considerados ‘chave’ que possibilitam uma comparação 

posterior”.   

Partindo das conceções estes autores, compreendemos que a AC 

pretende fazer com que o investigador encontre regularidades nos dados que 

recolhe e, posteriormente, analisa. De acordo com este método existem 

diferentes unidades de análise, que podem ser palavras, frases, ou 

composições, que se vão organizar por categorias, ajudando o investigador a 

responder à sua questão de investigação. Bardin (1997) divide a AC em duas 

vertentes, sendo que o investigador pode predefinir as suas categorias, partindo 

depois para a recolha de dados, ou pode partir para a investigação não tendo 

estabelecido previamente as categorias de análise. No caso específico do 

estudo que desenvolvi, optei pela segunda hipótese, mantendo um caráter mais 

exploratório na minha investigação.   
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A AC divide-se em torno de “três pólos cronológicos” (Bardin, 1997, p. 95): a 

pré-análise, a exploração do material e o tratamento e interpretação dos resultados   

obtidos. Realizou-se uma AC de tipo exploratório, a organização dos dados 

(préanálise) foi crucial para depois definir as categorias de análise. A pré-análise, 

primeira etapa de uma AC, possui “três missões” (Bardin, 1997, p. 95): a escolha 

dos documentos a serem utilizados para a análise, a formulação de hipóteses e 

objetivos, e a elaboração de indicadores que deem sentido à interpretação final. Na 

fase da formulação de hipóteses, o investigador deve seguir um conjunto de regras, 

sujeitas à sua própria interpretação, que o vão auxiliar a passar para a exploração 

do material. Essas regras são as seguintes (que eu procurei cumprir ao longo da 

minha investigação):  

- regra da exaustividade, em que o investigador deve incluir todos os 

elementos que recolheu, sem excluir nenhum;  

- regra da representatividade, sendo que a amostra escolhida deve 

representar fidedignamente todo o universo em estudo;  

- regra da homogeneidade, em que os documentos em causa devem 

cumprir critérios precisos de escolha, não sendo demasiado singulares, mantendo 

a mesma referência temática;  

- regra da exclusividade, em que o investigador deve classificar cada 

elemento numa categoria exclusiva;  

- regra da pertinência, pela qual os dados recolhidos devem ser 

adequados, correspondendo ao objetivo de investigação.   

Na segunda fase de uma AC, a exploração do material, e seguindo a teoria 

de Bardin (1997), é normalmente morosa, e consiste na “codificação, desconto ou 

enumeração, em função das regras previamente formuladas” (p. 101). É importante, 

sobretudo nesta fase, compreender o conceito de categoria. De acordo com 

Coutinho (2015), uma categoria é uma forma de pensamento, uma classe que 

agrega unidades de registo consoante especificidades comuns. Apesar de parecer 

um conceito simples, a categorização é um processo exaustivo e complexo, já que 

é necessário que as categorias possuam determinadas qualidades.   

O tratamento dos resultados obtidos e a sua interpretação, o que consiste na 

terceira fase de uma AC, começa com o regresso do investigador aos fundamentos 
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teóricos que definiu para a sua investigação. Visto que o investigador já conhece 

algumas das temáticas presentes nos dados analisados, o seu objetivo será 

encontrar um ponto unificador entre os mesmos. Através da relação entre os dados 

analisados, bem como servindo-se do seu quadro teórico, o investigador poderá 

atribuir-lhe significados e passar para a interpretação dos resultados daí 

provenientes. Bardin (1997) acrescenta ainda que, dada a interpretação dos 

resultados de acordo com os objetivos previamente estabelecidos, o investigador 

pode mesmo debater-se com “descobertas inesperadas” (p. 101). O quadro abaixo 

(Bardin, 1997), refere-se exatamente às três etapas de uma AC, tornando mais 

claro o método previsto para uma análise deste tipo, que foi muito importante para 

mim, ao longo desta investigação.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Posto isto, uma AC de caráter exploratório é um instrumento que, quando 

utilizado corretamente, leva à obtenção de resultados significativos, válidos e 

fidedignos. Tal como estabelece Bardin (1997), a AC permite que se dê a 

Figura 14 | Desenvolvimento de uma análise (Bardin, 1997) 
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“ultrapassagem da incerteza” (p.29) e que haja um “enriquecimento da leitura” 

(p.29), que foram objetivos essenciais com a investigação desenvolvida.  

 É de salientar que, durante todo o processo de AC, é fundamental ter em 

conta o contexto de intervenção, porque os dados recolhidos são fruto de vários 

fatores que influenciam os resultados. Por isso, há duas etapas da categorização 

que são muito importantes: a realização de um inventário que leva ao isolamento 

dos elementos a analisar, e a sua classificação que os pode categorizar ou 

engavetar. O engavetamento prende-se com a distribuição dos dados recolhidos 

por categorias, possibilitando um olhar mais global que facilite o acesso a 

resultados posteriores. 

 Neste projeto de investigação, sobretudo na fase de pré-análise, decidimos 

organizar os dados a analisar de acordo com os objetivos propostos aquando da 

formulação das questões e objetivos de investigação. Para este momento, revimos 

e analisámos os dados recolhidos através dos vários instrumentos de registo 

correspondentes a cada sessão, bem como ouvimos novamente as entrevistas que 

desenvolvi com o grupo de cinco crianças, no final de cada sessão. Isto permitiu-

nos voltar a perspetivar todo o projeto, bem como os dados recolhidos, e repensar 

no percurso que as crianças fizeram ao longo do projeto. 

 Após ter selecionado os documentos e organizado todos os dados, 

procurámos fazer uma leitura global dos mesmos, para poder procedermos à sua 

caracterização. É de referir que as primeiras categorias estabelecidas foram, mais 

tarde, corrigidas, para irem ao encontro daquilo que queríamos, de facto, analisar. 

Depois de ter as categorias definidas, pudemos passar para a segunda fase da AC, 

a exploração do material. Para esta fase, foram analisados os dados que estavam 

organizados em esquemas e tabelas, sendo estes colocados nas categorias 

definidas para que conseguisse relacionar significativamente todos os dados, 

fazendo um esforço para não desvalorizarmos nenhuma hipótese que nos ajudasse 

a compreender os acontecimentos ocorridos ao longo das várias sessões. Por fim, 

iniciámos o tratamento de dados propriamente dito, tendo em conta as estratégias 

pedagógico-didáticas e as temáticas. Nesta fase, pudemos também refletir sobre 

de que forma os objetivos a que me tinha proposto foram atingidos, o que nos 

ajudou a responder às questões de investigação.  
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 Neste sentido, decidimos que a melhor forma de categorizar os dados 

deveria passar por dois parâmetros. Em primeiro lugar, tendo em conta os 

conhecimentos desenvolvidos relativamente às temáticas apresentadas e 

exploradas ao longo das sessões do projeto pedagógico-didático, como o conceito 

de PL, de diversidade linguística e cultural. Em segundo lugar, considerando as 

atitudes mostradas pelos alunos ao longo do desenrolar do projeto, em cada 

sessão, de modo a verificar a sua evolução e crescimento. Com base no quadro 

teórico apresentado e através de uma primeira análise dos dados, criámos, então, 

duas categorias de análise: conhecimentos desenvolvidos (C1) e competências 

transversais demonstradas (C2). Para cada categoria foram concebidas 

subcategorias para uma melhor organização dos dados recolhidos, e também 

descritores. 

 Estas categorias, e de acordo com Latorre (2005), referem-se a diferentes 

contextos e situações, comportamentos, opiniões, perspetivas, processos de 

aprendizagem, etc., definidas de forma indutiva e a posteriori. É de salientar que as 

categorias escolhidas foram várias vezes repensadas, de modo a darem a melhor 

resposta possível às questões de investigação, sendo possível obter resultados 

mais fidedignos e completos. 

 O quadro seguinte apresenta as categorias criadas, bem como as 

subcategorias a si inerentes, com o intuito de atender aos objetivos de investigação 

e aos objetivos pedagógico-didáticos estabelecidos no início de todo este processo 

e aos objetivos pedagógico-didáticos estabelecidos no início de todo este processo.  

 

Quadro 3 - Categoria 1: Conhecimentos desenvolvidos 
 

Categoria 1 (C1) Conhecimentos desenvolvidos 

Subcategorias Descritores  Unidades de registo 

 

 

 

C1.1 Conhecimentos 

sobre a PL 

C1.1.1 Saber que a PL está 

presente em qualquer espaço 

público 

C.1.1.2 Compreender que a PL 

varia de lugar para lugar devido 

a vários fatores de ordem 

social, económica e cultural 

Unidades de registo em que é 

possível verificar que as crianças 

desenvolveram, construíram e 

aprofundaram conhecimentos 

sobre a PL e a sua importância 

na esfera pública. 
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C.1.1.3 Refletir sobre a 

importância da PL 

 

 

 

C1.2 Conhecimentos 

sobre a DLC 

C1.2.1 Relacionar a PL com a 

DLC  

C1.2.2 Reconhecer a presença 

de várias línguas e culturas no 

mesmo espaço público 

C1.2.3 Compreender a 

importância de preservar 

línguas e culturas 

Unidades de registo que 

mostram conhecimentos sobre a 

DLC, a sua relação com a PL e a 

sua importância no meio local e 

no mundo. 

 

C1.3. Conhecimentos 

sobre a leitura do mundo 

C1.3.1 Ver na leitura uma 

forma de desenvolver 

conhecimentos 

C1.3.2 Ser mais crítico e 

reflexivo quando ao mundo 

envolvente 

Unidades de registo que revelem 

a compreensão da importância 

da leitura do mundo para o 

exercício de uma cidadania 

global plena. 

 

Quadro 4 - Categoria 2: Competências transversais desenvolvidas 
 
 

Categoria 2 (C2) Competências transversais desenvolvidas 

Subcategorias Descritores  Unidades de registo 

 

 

C2.1. Concentração 

C2.1.1 Evidenciar uma postura 

focada nas atividades 

propostas (mostrando atenção 

ou distração) 

Unidades de registo em que se 

verifique que os alunos 

estiveram concentrados. 

 

 

 

 

 

C2.2 Espírito Crítico 

C2.2.1 Demonstrar opiniões 

sobre as temáticas 

desenvolvidas 

C2.2.2 Mostrar capacidade de 

questionamento e 

levantamento de hipóteses 

C2.2.3 Refletir sobre as 

temáticas abordadas, 

perspetivando uma 

transformação 

Unidades de registo que 

mostrem de que maneira o 

espírito crítico e a capacidade de 

reflexão dos alunos foi 

evoluindo. 

 

 

C2.3. Curiosidade 

C2.3.1 Demonstrar uma atitude 

de interesse pelos assuntos 

abordados 

Unidades de registo que 

comprovem a curiosidade 

manifestada pelos alunos. 
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C2.3.2 Colocar questões que 

vão para além daquilo que as 

atividades propõem  
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Análise e discussão dos dados 
 

 

 Depois de ter apresentado as categorias e subcategorias de análise, com os 

seus respetivos descritores de desempenho, segue-se a análise e discussão dos 

resultados obtidos ao longo da investigação. Desta forma, poderei corresponder 

aos objetivos de investigação previamente estabelecidos e, por fim, dar resposta 

às questões de investigação colocadas.  

 Os dados analisados foram recolhidos em diferentes fases do projeto 

pedagógico-didático, provenientes de diversos momentos de exploração. Desta 

forma, decidi codificar os dados, para ser mais fácil a sua identificação e 

organização ao longo deste subcapítulo. Para além disso, e tal como já referi 

anteriormente, os nomes das crianças que foram entrevistadas no final de cada 

sessão foram substituídos por nomes fictícios, de modo a salvaguardar a sua 

privacidade.  

 O quadro seguinte explica os códigos escolhidos para os vários dados 

recolhidos. 

 

Quadro 5 - Codificação 

Codificação das unidades de registo 

Sn Sessão n 

VID Transcrição da gravação de vídeo 

AUD Transcriação das gravações de áudio (entrevistas) 

QFn Questão final da sessão n 

FAn Ficha de avaliação da sessão n 

FP Folha para preenchimento sobre os países presentes nos Postais 

do livro A Orquestra, de Chloé Perarnau (sessão 1) 

M Mentimeter 

GE Guião de Exploradores (sessão 3) 

FPJ Folha de planificação dos jogos didáticos (sessão 4) 
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C1. Conhecimentos desenvolvidos 
  

C1.1 Conhecimentos sobre a PL 
 

 A sessão 0 teve como principal objetivo a apresentação do projeto 

pedagógico-didático e também pretendeu levar os alunos a começarem a 

questionar e a refletir sobre as temáticas. O instrumento de recolha de dados mais 

importante nesta sessão foi a observação. Esta sessão permitiu-nos compreender 

o interesse e a motivação dos alunos para o trabalho com estas temáticas, algumas 

das suas concessões prévias e experiências e o seu entusiasmo para aprender 

mais.  

 Depois de termos começado com um diálogo para contextualizar os alunos, 

mostrámos um vídeo que tínhamos feito na cidade de Aveiro, no qual dávamos 

algumas pistas sobre os nossos projetos. Os alunos viram este vídeo atentamente, 

muito entusiasmados, tecendo alguns comentários sobre os locais que iam 

aparecendo, a maioria familiares.  

 Neste sentido, questionámos os alunos sobre qual seria o tema do projeto 

apresentado, e que conceitos e problemáticas iríamos explorar ao longo das várias 

sessões - “Vamos falar sobre a cidade de Aveiro!” (S0, Mafalda); “Vamos falar sobre 

as línguas que existem e que não conhecemos.” (S0, Marta); “No vídeo vocês 

disseram que íamos falar sobre as cores e os sons…” (S0, Rodrigo). Os alunos 

conseguiram referir alguns pontos importantes daquilo que tinha aparecido no 

vídeo. Por isso, continuámos a orientar esta conversa para que os alunos 

conseguissem reparar ainda em mais aspetos – perguntámos aos alunos se 

achavam que conheciam mesmo bem a cidade de Aveiro e se houve alguns 

aspetos no vídeo que tivessem despertado mais o seu interesse. Neste momento, 

foram vários os alunos que quiseram expor a sua opinião – “Eu conheço muito bem 

porque vivo lá. Mas algumas coisas no vídeo pareciam novas para mim.” (S0, 

Miguel); “Eu acho que não conheço assim tão bem. Só algumas partes do centro, 

tipo o Fórum e a ria… Mas gostava de conhecer melhor.” (S0, Frederico); “Eu, os 

sítios que vocês mostraram, conhecia quase todos, mas por exemplo, não sabia 

que havia tantos sinais e até em várias línguas…” (S0, Luz); “Mas isso é porque em 

Aveiro até há muitos turistas. E eles não sabem ler português.” (S0, Marta); “Eu 
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pensava que Aveiro era mais calmo, mas aí no vídeo estão muitas pessoas e há 

muito barulho.” (S0, Tiago). (Ver anexo 0) 

 Através desta sessão introdutória, pudemos verificar que, mesmo sem 

conhecerem o conceito de PL, os alunos referiram aspetos muito importantes 

relacionados com o mesmo, mostrando-se curiosos e críticos.  

 Na Sessão 1, na qual iniciei formalmente o projeto “Ler a Paisagem 

Linguística”, as atividades propostas tiveram como objetivo a descoberta da PL de 

várias cidades do mundo, procurando fazer com que os alunos se apercebessem, 

por si mesmos, da diversidade linguística, de paisagens, de movimento, de 

pessoas, de costumes, de cidade para cidade. Nos momentos iniciais, comecei por 

questionar os alunos sobre aquilo que tínhamos feito na sessão anterior – 

“Estivemos a ver o vídeo que as professoras fizeram e falámos sobre ele. E depois 

também vimos mais uma vez e escrevemos apontamentos sobre a cidade de 

Aveiro, tipo as línguas e as placas que existem… e as cores.” (S1, Luís); “E 

descobrimos que vamos falar qualquer coisa sobre a Paisagem Linguística.” (S1, 

Mafalda).  

 Através da leitura do livro A Orquestra, e sendo que os alunos foram 

acompanhando a minha leitura e desfrutando das suas ilustrações (através da sua 

projeção), começámos a entrar mais profundamente no conceito de PL, mesmo que 

de uma forma inconsciente. Enquanto eu lia o livro, fomos fazendo algumas 

paragens e houve sempre espaço para que os alunos comentassem aquilo que 

estavam a ouvir e a ver. Nesta parte, os alunos mencionaram muitos elementos da 

PL presentes na obra, demonstrando uma grande capacidade de associação e 

reflexão – “Tóquio é uma cidade tão moderna!” (S1, Dinis); “Olhem! O Porto está 

neste livro! Eu também já estive ali! Há tantas cores…” (S1, Manuel); “Os barcos 

de Veneza parecem os de Aveiro! E há ali um hotel gigante.” (S1, Marta); “Quem 

me dera ir à Rússia. Eu nunca fui a um sítio assim muito frio.” (S1, Luz).  

 No momento de pós-leitura perguntei aos alunos se tinham reparado na 

paisagem das várias cidades e se os sítios por onde tínhamos “viajado” eram todos 

iguais. Como queria que os alunos se detivessem melhor nos elementos de cada 

cidade, fomos passando novamente pelas páginas do livro e eu fui fazendo 

algumas questões mais específicas para as diferentes cidades. A seguir, 
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encontramos a transcrição de alguns diálogos ocorridos nesta fase, sendo que a 

sigla PE corresponde a Professora Estagiária, ou seja, às minhas intervenções: 

 - PE: “Que língua é que se fala em Tóquio?” 

 - Tiago: “É o japonês. É meio parecido com chinês só que é diferente.” 

 - Rodrigo: “Olha ali, professora. As letras japonesas são diferentes. Estão aí 

nesses sinais nos prédios.” 

 - Miguel: “Não são letras! São caracteres.” (VID) 

(…) 

 - PE: “A cidade de Tóquio será barulhenta? 

 - Paulo: “Muito! Porque há muitos carros e é uma grande confusão.” 

 - Mafalda: “São tantas pessoas… Há muita poluição sonora, de certeza.” 

(VID) 

(…) 

 - PE: Como é que parecem as pessoas em Istambul? 

 - Teresa: “São um bocadinho diferentes de nós.” 

 - Lúcia: “Elas trabalham a vender coisas.” 

 - Dinis: “As roupas que as pessoas usam também parecem um bocadinho 

diferentes.” (VID) 

(…) 

 - PE: “Este lugar da Riviera Francesa é parecido com Tóquio, por exemplo?” 

 - Frederico: “Não! É muito diferente. Aqui não há assim muito barulho, só do 

mar e da natureza.” 

 - Mafalda: “E não há aqueles prédios modernos. Há tendas porque são 

turistas a vir à praia.” 

 - Carlos: “Eu também já vi assim sítios parecidos em Portugal. Mas as tendas 

não eram assim, eram aquelas de praia que têm riscas.” (VID) 

(…) 

 - PE: “Alguém já tinha ouvido falar de Abidjan?” 

 - Tiago: “Nunca! A sério, mesmo nunca!” 

 - Miguel: “Parece um bocado o Rio de Janeiro, só que diferente.” 

- Laura: “As pessoas aqui parecem muito animadas.” (VID) 
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 Tal como é visível a partir dos diálogos acima transcritos, as crianças, 

mesmo ainda sem saberem concretamente o que era a PL, foram capazes de ter 

uma conversa muito rica sobre os seus diferentes elementos, comparando as 

cidades a nível linguístico, cultural, económico e social, não apenas num nível 

elementar, mas tecendo comentários com alguma complexidade. 

 Na atividade seguinte, na qual através dos postais do livro os vários grupos 

tiverem de preencher uma folha com informações de cada cidade, o objetivo não 

era que fizessem uma pesquisa exaustiva sobre as mesmas, mas que, partindo da 

leitura do livro e do momento de partilha anterior, pudessem refletir e chegar a 

algumas conclusões. Conversando entre si e voltando a explorar as ilustrações do 

livro, os alunos foram capazes de completar as várias informações necessárias. Os 

alunos foram tirando algumas dúvidas e ajudei-os a repensar em alguns aspetos 

do seu trabalho – “Veneza – Itália – Europa – italiano, inglês, espanhol – torres, 

hotéis, canais, gôndolas – os homens usam bigodes” (FP, Eduarda); “Rio de 

Janeiro – Brasil – América do Sul – português do Brasil e outras – praias, Cristo 

Redentor – morenas, humildes, trabalhadoras.” (FP, Manuel). 

 Ainda nesta sessão, propus aos alunos que escrevessem duas palavras que 

pudessem estar relacionadas com o conceito de PL. Depois de uma sessão tão 

voltada para este conceito, esperava que os alunos já conseguissem expressar 

com mais rigor aquilo que era a PL. Algumas das palavras que os alunos 

escreveram, de forma anónima, foram: “pessoas”, “línguas”, “culturas”, “cidades”, 

“respeito”, “amizade”, “sinais”, “diversidade” (M). Os alunos foram capazes de 

identificar vocábulos relacionados com a temática em questão. Posso aferir que, 

em relação à Sessão 0, os alunos desenvolveram o seu conhecimento relativo à 

PL. Para terminar esta sessão e para me certificar de que todos tinham 

compreendido o que era a PL e quais os seus elementos, voltámos a folhear o livro 

para os identificarmos – “Aqueles nomes ali nas lojas, em caracteres diferentes!” 

(S1, Frederico); “No Porto a cor que existe mais é o azul!” (S1, Carolina); “A PL da 

Riviera Francesa é muito diferente da PL da Rússia, por exemplo.” (S1, Miguel); 

“Aliás, a PL é diferente em todas as cidades!” (S1, Marta). 

 A questão final da Sessão 1 era “Porque é que o mundo é a nossa casa?”, 

e algumas das respostas dos alunos foram ao encontro dos conceitos explorados 
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ao longo das várias atividades e momentos - “Porque todos nós somos diferentes 

e os países também.” (QF1, Filipa); “Porque é onde nós vivemos.” (QF1, Eduarda); 

“Porque no mundo temos vida e felicidade.” (QF1, Miguel); “Porque podemos viajar 

por toda a parte e conhecer outras culturas.” (QF1, Manuel). Do mesmo modo, 

quando os alunos avaliaram esta sessão, no que diz respeito às aprendizagens 

desenvolvidas, algumas das respostas foram as seguintes – “Aprendi que há mais 

cidades do que eu pensava.” (FA1, Luz); “Aprendi que no mundo há muitos sítios 

diferentes e todos são especiais.” (FA1, Daniela); “O que é a paisagem linguística 

e como é que a vejo nas cidades e também que todos os países têm coisas 

diferentes.” (FA1, Rodrigo). 

 Na Sessão 2, depois de termos explorado um vídeo para desenvolver nos 

alunos a consciência da diversidade linguística e cultural, em que pessoas de 

diferentes países falavam, nas suas línguas, sobre a cidade em que viviam, 

analisámos um PowerPoint sobre a PL de cada uma das cidades mencionadas. 

Para cada uma havia um slide com as seguintes orientações: “Que placas e sinais 

encontramos?”, “Que línguas existem?”, “Quais as cores predominantes?”, “Quem 

e como serão as pessoas desta cidade?”, “Será que se ouve muito barulho?”. Foi 

de forma propositada que estes aspetos estavam escritos sob a forma de questões, 

para que fossem os alunos a refletirem, partilhando as suas ideias, sendo possível 

averiguar que estavam sensibilizados para o tema da PL. Os alunos foram capazes 

de olhar para cada uma das cidades e justificar o motivo para cada uma delas ser 

diferente das demais - “Por exemplo, em Tessalónica há muito barulho porque há 

muitos estudantes e jovens, por isso há bares e cafés. Mas, em Bielefeld, não há 

nada disso, por isso a cidade é muito mais calma.” (S2, Lúcia); “Roterdão é uma 

cidade multicultural que tem pessoas de várias línguas, então as placas estão em 

várias línguas. E os edifícios são muito modernos… em Liubliana os edifícios são 

mais tradicionais.” (S2, Miguel); “No Rio de Janeiro as placas estão em português, 

porque é a língua que se fala lá, mesmo que não seja Portugal.” (S2, Dinis). 

 Na atividade seguinte, um grupo de alunos preparou alguns monólogos, 

interpretando personagens de diferentes cidades do mundo, que nos davam o seu 

ponto de vista sobre a sua vida e os desafios com a PL. No tempo para tal 

destinado, esses alunos leram os seus textos para os restantes alunos e, no final, 
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a turma teria de questioná-los, gerando-se um momento de conversa e reflexão, 

em que os alunos se poderiam colocar no lugar do Outro, tornando-se mais 

sensíveis e atentos às questões relacionadas com a PL.  

 A questão final da Sessão 2 era “Porque é que a PL é tão importante?”, e os 

alunos responderem a esta pergunta tendo em conta aprendizagens desenvolvidas 

ao longo da sessão - “Porque assim nos podemos orientar.” (QF2, Teresa), “Porque 

é importante sabermos algumas características de outros países.” (QF2, Manuel), 

“Porque ajuda os turistas e migrantes.” (QF2, Marta), “Porque faz com que todas 

as cidades sejam importantes.” (QF2, Daniela), “Porque assim as pessoas de 

outros países também se sentem importantes tal como as outras que lá vivem.” 

(QF2, Rodrigo); “A PL é importante porque mostra como um país é. Se tem turistas 

ou migrantes, se tem muita gente, se é feliz.” (QF2, Luz). De acordo com a ficha de 

avaliação desta sessão, os alunos consideraram ter aprendido – “Línguas novas” 

(FA2, Paulo); “Que todos os países são diferentes e são lindos tal como são.” (FA2, 

Mafalda); “A PL de várias cidades.” (FA2, Manuel).  

 A Sessão 3, que consistiu na Saída de Campo à cidade de Aveiro, colocou 

os alunos diretamente em contacto com a PL do seu meio envolvente. Nesta fase, 

os alunos já sabiam o que era a PL, quais os seus elementos e qual a sua 

importância. De facto, alguns deles já se tinham apercebido de que talvez a PL de 

Aveiro não fosse assim tão completa. Mesmo antes de chegarmos ao centro da 

cidade, aonde íamos começar o nosso percurso, durante a viagem, os alunos já 

estavam muito observadores e atentos ao que ia surgindo no caminho - 

“Professora, olha ali! Diz Bem-vindos em muitas línguas. Nunca tinha reparado!” 

(S3, Bárbara); “Isso é porque em Aveiro há muitos turistas e também outras 

pessoas que não falam português. Por isso é que as informações têm de estar 

noutras línguas!” (S3, Mafalda).  

 Ao longo do passeio, os alunos preencheram o seu Guião de Exploradores 

de forma muito completa e pormenorizada.  

 Na sessão 4, comecei por mostrar aos alunos um vídeo com fotografias 

tiradas ao longo da Saída de Campo. Em trabalho colaborativo, e a partir do vídeo 

que eu tinha preparado, pudemos fazer o levantamento de todos os elementos da 

PL que cada grupo tinha mencionado, para ficarmos com uma caracterização 
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completa da PL da cidade de Aveiro, à medida que também íamos conversando 

sobre aquilo que tínhamos ouvido e visto anteriormente - “As placas que nós vimos 

mais foram dos nomes das ruas e de alguns sítios importantes, por exemplo o 

Fórum.” (S4, Marta); “Professora, eu fiquei espantado com tantas línguas que há 

em Aveiro! Eu adorei quando aqueles senhores falaram em sueco connosco!” (S4, 

Frederico); “Ouvimos muitos sons, tipo passarinhos, o trânsito, um senhor a cortar 

a relva… a cidade estava muito movimentada!” (S4, Luís). 

 Na fase seguinte, depois de alguns momentos de reflexão e partilha, os 

alunos começaram a pensar nos jogos didáticos, fazendo a sua planificação em 

grupo. Neste momento, demonstraram uma grande apropriação e capacidade de 

relação entre todos os conhecimentos desenvolvidos até então, tendo a 

preocupação de não excluir nada que pudesse ser importante – “Eu acho que o 

jogo tem de ter perguntas sobre as línguas, placas, sinais e cores.” (S4, Bárbara); 

“Mas não sei se fazemos só sobre Aveiro ou sobre mais cidades do mundo…” (S4, 

Eduarda); “Se falarmos sobre o mundo todo as outras pessoas podem aprender 

mais coisas!” (S4, Lúcia); “Eu acho que primeiro temos de pensar no tabuleiro para 

depois encaixarmos as perguntas sobre a PL” (S4, Tiago).  

 A partir das Folhas de planificação é possível verificar o trabalho dos alunos 

e o seu esforço para criarem jogos que tivessem significado para a temática da PL 

– “Placas com várias línguas.” (FP, Bárbara, Paulo e Miguel); “Nas placas que 

vamos dar tem de tentar descobrir as várias línguas.” (FPJ, Luz, Lúcia, Manuel); 

“Conhece a tua cidade e monumentos.” (FPJ, Rodrigo, Mafalda e Carlos). A 

questão final desta sessão era a seguinte: “Li a PL da minha cidade 1) O que 

descobri? 2) O que falta para a PL ser mais completa?”. Os alunos deram respostas 

muito variadas, mas muito relacionadas com o que viram na Saída de Campo, 

sendo notório que houve uma reflexão por parte dos mesmos – “1) Eu descobri que 

há muitas línguas. 2) Um pouco de cor.” (QF4, Eduarda); “1) Descobri que havia 

várias cores e línguas e muitos sinais, 2) Falta mais mercados e estátuas.” (QF4, 

Laura); “1) Descobri que a cidade tem muitas cores. 2) Não. Porque não ´há muitas 

placas de outras línguas.” (QF4, Tiago); “1) Eu descobri que há muitos menus de 

restaurantes pela cidade e milhares de placas e também uma bússola gigante.” 

(QF4, Filipa); “1) Não sabia que havia tantas línguas na cidade. 2) Nada.” (QF4, 
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Daniela); “2) Nas várias placas faltavam outras línguas.” (QF4, Lúcia); “1) Nunca vi 

a língua polaco. 2) Ter mais placas informativas.” (QF4, Rodrigo); “1) Eu descobri 

que os senhores dos moliceiros recebem pessoas de todo o mundo.” (QF4, Paulo); 

“2) Faltam indicações em línguas estrangeiras para os migrantes.” (QF4, Carlos).  

 Na última sessão do projeto, a Sessão 5, os alunos estiveram dedicados a 

criar os jogos, tendo em conta as suas planificações anteriores e as minhas 

orientações. O resultado final é o espelho de todas as aprendizagens 

desenvolvidas, dos conceitos estudados, dos objetivos cumpridos e do desejo dos 

alunos de partilhar aquilo que aprenderam com mais pessoas. Os jogos didáticos 

ficaram muito completos, abordando diferentes aspetos importantes da PL, e têm 

muito potencial para incentivar os alunos a explorarem esta temática e os 

professores a inserirem a PL nas suas aulas e nas suas atividades.  

 Os alunos ficaram muito contentes com o resultado do seu trabalho - 

“Professora, isto ficou maravilhoso, a sério!” (S5, Mafalda); “Eu nunca pensei que 

nós pudéssemos criar os nossos próprios jogos de tabuleiro, mas afinal 

conseguimos.” (S5, Luz); “Quem me dera poder levar isto para casa e jogar todos 

os dias!” (S5, Frederico); “Professora, eu acho que todas as pessoas que jogarem 

os nossos jogos vão perceber logo o que é a PL e porque é que é tão importante!” 

(S5, Miguel). 

 

C1.2 Conhecimentos sobre a DLC 
 

 Nesta subcategoria serão analisados os conhecimentos dos alunos no que 

diz respeito à DLC, conhecimentos estes provenientes da exploração da PL. (Ver 

anexo 0). 

 Continuando a análise dos dados de forma cronológica, logo na Sessão 0, 

através do vídeo de apresentação do projeto, os alunos foram confrontados com a 

diversidade de línguas que existe na cidade de Aveiro e perceberam que iríamos 

abordar esse assunto ao longo das várias sessões - “Vamos falar sobre as línguas 

que existem e que não conhecemos.” (S0, Marta); “Eu acho que nos sinais da 

estação de comboios vi umas informações em inglês.” (S0, Rodrigo); “Eu sei que 

há pessoas de outras línguas em Aveiro porque eu tenho uns vizinhos que são da 

Venezuela e até andam nesta escola.” (S0, Bárbara).  
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 Na Sessão 1, através da exploração do livro A Orquestra, foi desencadeado 

nos alunos o desejo de saber mais sobre as línguas e culturas, à medida que íamos 

folheando a história e descobrindo uma nova cidade. Essa sessão permitiu-me 

averiguar qual a perceção das crianças quanto à diversidade de idiomas que 

existem no mundo. De facto, os alunos aperceberam-se de que existem muitas 

línguas no mundo e que, para além disso, há línguas que são faladas em mais do 

que um lugar – “No Japão fala-se japonês. Eu dantes pensava que japonês e chinês 

era igual, mas já sei que são duas línguas diferentes.” (S1, Mafalda); “Isso é porque 

essas duas línguas são com alfabetos diferentes.” (S1, Miguel); “Eu nunca ouvi 

ninguém falar turco… Não sei qual é o som do turco.” (S1, Laura); “Na Grécia acho 

que se fala greco.” (S1, Lúcia); “Nós não percebemos nada de russo. É uma língua 

muito difícil. Um senhor do trabalho do meu pai é russo e ele diz as palavras em 

português um bocadinho mal.” (S1, Tiago).  

 Ao longo desta conversa sobre o livro, os alunos também salientaram vários 

fatores culturais diferenciadores dos vários países – “No Japão parece que as 

pessoas estão muito apressadas e trabalham muito… quase todas estão muito bem 

vestidas e levam pastas!” (S1, Frederico); “No Porto as pessoas são muito 

animadas e simpáticas, eu já fui lá. A minha mãe até disse que no Porto as pessoas 

são mais animadas do que em Lisboa. Eu nunca fui a Lisboa, acho eu.” (S1, Luz). 

“Professora, eu sei porque é que na Turquia as senhoras se vestem diferente. É 

porque na religião delas elas têm de estar mais tapadas e são os maridos que 

mandam nelas. Já vi uma reportagem sobre isso… mas vendo aí nas imagens elas 

até parecem felizes porque estão a trabalhar e a conversar!” (S1, Rodrigo); “Na 

Riviera Francesa estão todos a relaxar! Gostava de ir lá de férias!” (S1, Paulo).  

 Nesta fase, reparei que para além de os alunos terem observado as 

ilustrações do livro com bastante pormenor, também recorreram a várias 

experiências pessoais em que tinham contactado com outras línguas ou com 

pessoas de outros países, bem como informações que já tinham ouvido noutros 

contextos.  

 Na atividade seguinte, em que as crianças deveriam, com base nos postais 

do livro, completar as folhas próprias para o efeito com informações sobre a cidade 

em questão, verifiquei que praticamente todos os grupos o fizeram sem grande 



Capítulo IV – Análise dos Dados 
 

95  

  

dificuldade, mesmo encontrando alguns desafios: saber em que continente se 

localizavam os seus países ou qual a língua, ou línguas faladas nos mesmos. Em 

grupos, os alunos conseguiram superar estes contratempos, através da conversa 

e da relação destes com outros conhecimentos – “Nós não sabíamos onde era o 

Japão, mas como sabemos que a China é na Ásia, também achamos que o Japão 

é.” (S1, Teresa); “Veneza é na Europa! Os meus pais já foram lá e a viagem de 

avião foi muito rápida porque é perto. E lá fala-se italiano.” (S1, Marta); “Na Turquia 

a língua é o turquês.” (S1, Manuel); “Não!! Diz-se turco!” (S1, Eduarda). Com esta 

atividade, os alunos compreenderam que a DLC está presente no mundo, de uma 

forma muito explícita.  

 Quando sugeri aos alunos que escrevessem duas palavras que se 

relacionassem com a PL no Mentimeter, sendo que já tínhamos abordado vários 

conhecimentos inerentes à PL, englobando também a DLC, estes conseguiram 

relacionar muito bem os dois conceitos, percebendo a DLC como extensão da PL 

– “pessoas” (S1, Carolina); “línguas” (S1, Luís); “culturas” (S1, Miguel); “cidades” 

(S1, Manuel); “respeito” (S1, Marta); “diversidade” (S1, Lúcia).  

 Através da questão final da Sessão 1, “Porque é que o mundo é a nossa 

casa?”, as respostas dos alunos revelaram o seu entendimento ao nível da DLC – 

“Porque podemos viajar por toda a parte e conhecer outras culturas.” (QF1, 

Manuel); “Porque todas as pessoas do mundo mesmo que são diferentes vivem lá.” 

(QF1, Lúcia); “No mundo estão todas as línguas e pessoas que existem.” (QF1, 

Lúcia). Do mesmo modo, na folha de avaliação desta sessão, foi possível verificar 

que os alunos afirmaram ter aprendido vários aspetos relacionados com a DLC – 

“Aprendi que há muitas línguas no mundo e pessoas diferentes de mim.” (FA1, 

Teresa); “Eu aprendi um livro novo muito giro e que há muitas pessoas diferentes 

no mundo com outras línguas e maneiras de viver.” (FA1, Mariana); “Aprendi que 

em algumas línguas as letras são diferentes e se chamam caracteres.” (FA1, 

Carlos).  

 A Sessão 2 teve um foco muito grande na DLC. Quando disse aos alunos 

que iríamos ver um vídeo em que pessoas de outros países iam falar as suas 

línguas e contar-nos um pouco sobre as suas cidades, a turma ficou muito 

entusiasmada – “Que línguas é que eles vão falar?!” (S2, Marta); “Estou tão ansiosa 
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para ver o vídeo!” (S2, Marta); “Como é que tu conheces pessoas que falam outras 

línguas? Falas com eles como?” (S2, Frederico). As crianças gostaram muito deste 

momento. Foi muito interessante para as mesmas poderem, mesmo que de forma 

remota, estar em contacto com pessoas de outras nacionalidades, tendo uma clara 

perceção da DLC. Viram o vídeo com muita atenção, e no final fizeram comentários 

e elaboraram perguntas de grande pertinência – “Tu tens amigos de muitos países 

diferentes!” (S2, Laura); “Quando falas com eles consegues perceber o que eles 

dizem?” (S2, Manuel); “Eu gostava muito de visitar essas cidades todas!” (S2, 

Tiago); “Os teus amigos eram todos diferentes e as cidades deles também.” (S2, 

Mafalda). Depois da visualização do vídeo e de os alunos se terem mostrado muito 

curiosos, orientei o diálogo para que estes pudessem compreender que as línguas 

não são estáticas e que as pessoas se movimentam no mundo, levando consigo a 

sua língua e a sua identidade. De seguida, apresento a transcrição de um excerto 

deste diálogo: 

 - PE: “Vocês já sabem que estas pessoas são minhas amigas. Então como 

é que acham que nós comunicávamos?” 

 - Miguel: “Em inglês! Porque todos sabiam falar inglês.” 

 - Rodrigo: “Pois, e eles não deviam saber falar português… só que tu, se 

calhar percebias espanhol porque é parecido.” 

 - Luz: “Mas não percebias as outras coisas… por isso em inglês era melhor.” 

(AUD) 

(…) 

 - PE: “Já pensaram que, para além de sermos de países e línguas diferentes, 

vivíamos num país que também era diferente para todos! E sem sabermos falar 

essa língua!” 

 - Lúcia: “Era na Polónia.” 

 - Filipa: “Só sabiam dizer algumas palavras, tipo olá e bom dia em polaco.” 

 - Frederico: “Fogo! Isso devia ser muito difícil. Todos com línguas diferentes 

e ainda num país diferente.” 

 - Filipa: “Mas assim aprendeste muitas coisas novas com eles.” 

 - PE: “O que é que acham que eu aprendi?” 

 - Dinis: “As cidades deles…” 
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 - Miguel: “Outras línguas… novas palavras… e novas comidas que eles 

tinham nos seus países!” (AUD) 

 Com esta conversa, os alunos perceberam a DLC e que podemos conhecer 

novas culturas e estar em contacto com novas formas de vida, com novos 

costumes. O PowerPoint que apresentei à turma, foi uma continuação da 

exploração do vídeo, discriminando as várias cidades mencionadas, fazendo um 

levantamento dos elementos da sua PL, à medida que refletíamos sobre as 

questões sociais, económicas, políticas e culturais que lhe são inerentes, ao 

mesmo tempo que falávamos sobre a DLC. De uma forma informal, os alunos foram 

dando sentido à importância da PL e ao facto de esta caracterizar as cidades a 

diferentes níveis. Uma das perguntas que aparecia neste PowerPoint, para cada 

cidade, era “Que línguas existem?”. Os alunos deram conta de que, em algumas 

cidades, existem várias línguas na composição da sua PL, enquanto noutras, 

apenas predomina uma – “Roterdão é uma cidade multicultural que tem pessoas 

de várias línguas, então as placas estão em várias línguas. E os edifícios são muito 

modernos… em Liubliana os edifícios são mais tradicionais.” (S2, Tiago); “Em 

Bielefeld os sinais e as placas só estão em alemão porque é uma cidade que não 

tem muitos turistas.” (S2, Teresa); “Em Barcelona os sinais estão em três línguas 

que são espanhol, inglês e… ai… ah, catalão!” (S2, Marta); “O Rio de Janeiro está 

sempre cheio de turistas! As placas estão em brasileiro… quer dizer, em português, 

mas também há umas informações em inglês e em espanhol.” (S2, Paulo); “Em 

Guanare parece que só se vê espanhol…” (S2, Carlos).  

 Na parte seguinte, em que explorámos os monólogos, interpretando 

personagens de outros países, houve também um momento muito rico de partilha 

e de reflexão. Enquanto um aluno lia o seu monólogo, fazendo-se passar por outra 

pessoa, de outro país, falando sobre a PL, os restantes ouviam atentamente para, 

no final, fazerem questões. O aluno que estava a interpretar a personagem tinha 

de utilizar os conhecimentos já desenvolvidas nas sessões anteriores e, consoante 

o contexto, usar também a sua criatividade. Eis a transcrição de alguns dos 

diálogos provenientes deste momento: 

[Sobre o monólogo de Veneza] 
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 - Marta: “Olá Martina. Disseste que na tua cidade ouves muitas línguas. Qual 

é que gostas mais?” 

 - Mafalda: “Eu gosto muito de… do mandarim. Porque eu não percebo nada 

e é muito engraçado.” 

 - Luís: “Já te aconteceu teres de ajudar um estrangeiro?” 

 - Mafalda: “Já… Um senhor francês precisava de ir para o hotel e eu ajudei-

o com gestos… e depois ele disse Merci!” (AUD) 

[Sobre o monólogo de Tessalónica] 

 - Marta: “Tom, consegues perceber alguma coisa de grego?” 

 - Frederico: “As palavras escritas não… porque eu não sei ler o alfabeto… 

mas já sei dizer algumas palavras. Os meus amigos da universidade ensinaram-

me” 

 - Luz: “O que é que mais gostas na cidade?” 

 - Frederico: “Gosto que tenha muito sítios fixes… tipo restaurantes, cafés… 

e as pessoas são simpáticas.” (AUD) 

[Sobre o monólogo de Bielefeld] 

 -  Miguel: “Gostas da tua língua?” 

 - Teresa: “Sim… eu gosto.” 

 - Mafalda: “Já viste algum estrangeiro em Bielefeld?” 

 - Teresa: “Sim, mas poucas vezes.” 

 - Rodrigo: “Gostas do pudim?” 

 - Teresa: “Sim, é muito delicioso.” (AUD) 

 Na folha de avaliação da Sessão 2, os alunos mencionaram algumas 

aprendizagens desenvolvidas no que diz respeito à DLC – “Línguas novas” (FA2, 

Paulo); “Aprendi que há muitas línguas, mas que mesmo assim as pessoas podem 

ser amigas.” (FA2, Bárbara); “Línguas, cidades novas, paisagens linguísticas.” 

(FA2, Carolina).  

 Na Sessão 3, referente à Saída de Campo a Aveiro, os alunos estiveram em 

contacto direto com aspetos relacionados com a DLC. No Guião de Exploradores, 

conseguiram completar os espaços referentes às línguas vistas e ouvidas com 

muita precisão, referindo como línguas vistas o português, inglês, francês, italiano, 

espanhol, mandarim, alemão e romeno, e línguas ouvidas o português, o sueco, o 
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espanhol, o inglês e o português do Brasil. Para além desta perspicácia 

demonstrada, a turma teve o privilégio de falar com dois Guias Turísticos da cidade, 

com dois turistas espanhóis e com dois turistas suecos, o que deixou os alunos 

muito satisfeitos e entusiasmados. Esta oportunidade de falar com pessoas de 

outras línguas fez aumentar nas crianças a consciência da DLC na cidade, bem 

como a sua perceção de que vivem num mundo global e que há cada vez mais uma 

maior transação de línguas e culturas.  

 No que diz respeito à Sessão 4, relativamente a esta subcategoria, podemos 

verificar que os alunos recordaram os aspetos de que tinham gostado mais na 

Saída de Campo da sessão anterior, salientando alguns momentos relacionados 

com a DLC – “A minha parte preferida foi quando falámos com aqueles senhores 

suecos que estavam sentados na esplanada!” (S4, Mafalda); “A minha também! Só 

que já não me lembro das palavras que eles nos ensinaram…” (S4, Frederico); “O 

que eu gostei foi de conhecer melhor a cidade e ver que afinal não há só o 

português, mas muitas outras línguas.” (S4, Miguel).  

 Para sensibilizar os alunos para o facto de haver cidadãos residentes em 

Aveiro que podem não se sentir integrados na cidade, também devido à sua PL, 

mostrei aos alunos o gráfico de barras com as nacionalidades de migrantes com 

mais expressão. Na conversa que tivemos sobre este tópico, os alunos relevaram 

uma grande preocupação – “Fogo! Tantas pessoas de outros países que vivem 

cá… eu não sabia!” (S4, Paulo); “Coitados… eles não devem perceber nada do que 

está escrito na cidade.” (S4, Lúcia); “Só se falarem inglês… Mas também há 

cidades que de certeza têm paisagens linguísticas piores, sem inglês.” (S4, Marta); 

“Pois, mas aí se calhar nem há muitos estrangeiros.” (S4, Frederico); “É assim, eu 

acho que a cidade de Aveiro devia ter mais línguas, mas também não está assim 

tão má porque muitas pessoas podem aprender português e saber inglês.” (S4, 

Mafalda); “Aqui na escola há uns meninos venezuelanos e eles falam meio 

português, meio venezuelano.” (S4, Manuel).  

 Aproveitando esta reflexão dos alunos e a sua preocupação com o facto de 

a PL de Aveiro poder ser mais inclusiva para todos os residentes da cidade, sugeri, 

então, a criação dos jogos de tabuleiro sobre a PL, para partilharmos com outras 

pessoas, para as sensibilizarmos. Na planificação dos mesmos, os alunos tiveram 
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em conta várias questões linguísticas e culturais – “Podemos falar sobre as línguas 

do mundo.” (S4, Eduarda); “Podemos fazer pergunta em várias línguas… só que 

isso é difícil.” (S4, Lúcia); “Ou então podemos fazer um jogo em que falamos de 

Aveiro e perguntamos quantas nacionalidades há aqui…” (S4, Bárbara).  

 Por fim, na Sessão 5, e já na fase da criação dos jogos, propriamente dita, 

os alunos tiveram também em conta a DLC. Foram criados quatro jogos, em 

grupos, e em cada um deles os alunos quiseram incluir elementos deste conceito. 

No jogo “As cidades do mundo”, os alunos ilustraram algumas cidades tendo em 

conta as línguas faladas nas mesmas. Para além disso, nas cartas que tinham 

características da cidade, incluíram pistas relacionadas com a DLC. Por sua vez, 

no jogo “Pelas Ruas de Aveiro”, os alunos fizeram perguntas que também 

mostravam o seu conhecimento sobre a DLC (anexo). O grupo responsável pelo 

jogo “As palavras da PL”, criou um jogo com o qual é possível, a partir das letras 

que fizeram, escrever palavras em todas as línguas. Finalmente, no jogo “A PL da 

tua cidade”, um jogo mais livre para o jogador refletir sobre os elementos da sua 

cidade, os alunos criaram espaços em que os jogadores terão de escrever as 

línguas faladas no seu meio local ou as línguas que podem ser encontradas nas 

placas e sinais das ruas. 

 O resultado final do projeto, o Kit de Jogos da PL, revela a evolução dos 

conhecimentos dos alunos não só ao nível da PL, mas também, com grande peso, 

os conhecimentos desenvolvidos na área da DLC – “Se este jogo fosse posto à 

venda, podia-se era traduzir para muitas línguas! Assim é que dava mesmo para 

todos jogarem e aprenderem connosco!” (S5, Miguel).  

 

C1.3 Conhecimentos sobre a leitura do mundo 
 

 Nesta subcategoria serão apresentados e analisados os dados que 

demonstram que os alunos, através da leitura, conseguiram desenvolver 

conhecimentos relacionados com a PL e a DLC, ao mesmo tempo que se tornaram 

cidadãos mais conscientes e críticos do mundo que os rodeia. (Ver anexo 0) 

 Voltando à Sessão 0, ponto de partida deste projeto, os alunos repararam 

de imediato que se o projeto pedagógico-didático se chamava “Ler e escrever a 

PL”, ele iria estar relacionado com os domínios da Leitura e da Escrita. Quando, 
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juntamente com a minha colega de díade, perguntei aos alunos o que seria que 

íamos fazer ao longos das várias sessões, vários alunos referiram este aspeto – 

“Eu acho que vamos ler alguns textos…” (S0, Manuel); “Eu não sei, mas se calhar 

é para lermos melhor enquanto aprendemos o que é a paisagem linguística.” (S0, 

Marta); “Ai… eu não queria nada que fosse só ler e escrever.” (S0, Frederico). 

Através destes comentários, é possível verificar a relutância de alguns alunos 

quanto à leitura e à escrita, e a ideia que tinham das mesmas, mostrando pouco 

entusiasmo a este nível. Contudo, quando expliquei que, ao longo do projeto, para 

além de lermos alguns textos, íamos aprender a ler melhor o mundo à nossa volta, 

as crianças ficaram mais animadas – “Ah, ainda não sei bem o que é isso, mas 

acho que é muito melhor.” (S0, Rodrigo); “Pois, bem me parecia que ia ser mais 

divertido!” (S0, Frederico).  

 Sempre quis começar o meu projeto com a leitura e exploração de um livro 

e, a partir daí, deixar que os alunos pudessem começar a refletir sobre a temática 

central, neste caso, a PL. A escolha do livro A Orquestra, de Chloe Perarnau já 

tinha sido feita há muito tempo, quase a par da minha escolha da temática da PL 

como central neste trabalho. À medida que fui conhecendo a turma, a sua 

curiosidade, participação e vontade de saber sempre mais, tive a certeza de que 

esta obra iria ser uma forma excelente de começar o projeto e que, para além de 

ser mote para a exploração da PL e, consequentemente, da DLC, seria um ótimo 

instrumento para promover, nos alunos, o gosto pela leitura.  

 Paralelamente, a exploração deste livro também permitiria que houvesse 

uma multimodalidade na abordagem da PL já que, para além de termos lido as 

frases do livro, lemos também as suas ilustrações e, consecutivamente, o mundo à 

nossa volta.  

 Posto isto, a Sessão 1 começou exatamente com a apresentação dos 

elementos paratextuais deste livro, que desde logo agradou muito os alunos – “Que 

capa tão linda!” (S1, Mafalda); “Essa história eu acho que vai ser mesmo muito 

gira.” (S1, Luz); “Eu acho que já vi esse livro à venda! Ele é super bonito!” (S1, 

Tiago). Depois destes momentos iniciais, perguntei aos alunos se sabiam o que era 

uma orquestra – “É um grupo de pessoas que tocam um instrumento e depois 

fazem concertos assim em sítios muito grandes.” (S1, Frederico); “São músicos 
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muito bons e há um maestro que é o senhor que os ensaia.” (S1, Marta); “Também 

pode ser uma senhora! E nas orquestras há instrumentos gigantes tipo aqueles 

violoncelos.” (S1, Miguel). 

 Neste momento ainda não tinha mencionado a PL porque quis que os alunos 

apenas disfrutassem, estando atentos ao texto e às ilustrações. Desde os primeiros 

instantes, inconscientemente, os alunos tomaram consciência da PL e de alguns 

dos seus elementos. À medida que fui lendo o livro, deixei que os alunos pudessem 

participar, de forma pertinente. A turma percebeu que havia músicos escondidos 

entre as cidades de cada página, e foram tentando encontrá-los, ao mesmo tempo 

que faziam comentários bastante interessantes – “Tóquio é uma cidade tão 

moderna!” (S1, Dinis); “Olhem! O Porto está neste livro! Eu também já estive ali! Há 

tantas cores…” (S1, Manuel); “Já encontrei um violinista! Ali naquele canto!” (S1, 

Frederico); “Abidjan? Onde é que é isso? Nunca ouvi esse nome!” (S1, Filipa). 

 Quando terminei a leitura, os alunos estavam muito entusiasmados. Para 

além de terem dito que tinham adorado a história, referiram aspetos muitos 

interessantes, revelando alguma maturidade – “Eu gostei muito do humor deste 

livro. Tipo, os músicos parece que fazem mesmo parte das cidades e usam os seus 

instrumentos para ajudar com alguma coisa.” (S1, Marta); “Pois é, professora. Por 

exemplo, no Porto a senhora da harpa usou as cordas para estender roupa! Eu 

adorei essa parte.” (S1, Luís); “E o tocador de pratos usou-os para servir à mesa, 

foi muito engraçado!” (S1, Carlos). “Vou pedir à minha mãe para comprar este livro! 

Assim já vou ver melhor as imagens e descobrir os músicos todos e as cidades 

todas” (S1, Mafalda).  

 A partir da leitura do livro, começou um diálogo muito rico, mais orientado 

para a PL (dados esses já analisados na subcategoria C.1.1). Para além disso, 

todas as atividades seguintes tiveram como base esta leitura e exploração, que 

levaram os alunos a querer saber mais sobre as cidades e sobre os seus 

habitantes: foi, por isso, um ponto de partida muito importante para introduzir a PL 

e a DLC.  

 Na folha de avaliação da Sessão 1, quando os alunos mencionaram aquilo 

de que mais tinham gostado, a maioria destacou o livro A Orquestra, de Choé 

Perarnau – “Quando a professora contou a história.” (FA1, Mafalda); “Eu gostei da 
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primeira parte que é da história dos países.” (FA1, Luz); “De ouvir a história.” (FA1, 

Filipa); “A primeira parte.” (FA1, Luís); “Da primeira atividade.” (FA1, Carlos). 

 Na Sessão 2, a partir do vídeo apresentado, os alunos aprenderam a ler a 

PL de cada cidade, tendo em conta as informações dadas pelos protagonistas, os 

habitantes da cidade – “A Laia, acho que era assim, disse que em Barcelona há 

muitas cores nos mercados! Isso quer dizer que a PL é colorida, não é?” (S2, 

Marta); “O rapaz da Holanda disse que havia lá restaurantes sírios e turcos… isso 

é porque Roterdão é uma cidade multicultural.” (S2, Tiago). Para além disso, no 

momento seguinte, por terem interpretado a informação ouvida no vídeo e refletido 

sobre a mesma, foram capazes de perceber por que razão todas as PLs das várias 

cidades eram diferentes, apresentando características específicas, fazendo uma 

relação muito clara entre a PL e a DLC.  

 A atividade dos monólogos foi muito importante para levar os alunos a refletir 

sobre a importância da PL e sobre os fenómenos políticos, económicos, sociais e 

culturais que lhe estão associados. Os seis alunos responsáveis por apresentar os 

textos à turma tiveram tempo para os preparar: ler em silêncio, sublinhar as partes 

mais importantes, pensar em possíveis perguntas que os colegas pudessem fazer. 

Neste momento da sessão, os alunos divertiram-se muito e aproveitaram a 

atividade, desenvolvendo competências transversais como a capacidade para 

ouvir, a capacidade para questionar ou a comunicação oral, numa perspetiva 

multimodal. Numa junção entre a leitura, interpretação e criatividade, o resultado 

final desta etapa foi muito enriquecedor. Os alunos que leram os monólogos 

fizeram-no de forma clara e expressiva, alguns deles até colocando algum sotaque 

que imaginavam que as personagens pudessem ter. os restantes, procuraram fazer 

perguntas relacionadas com a PL e a DLC, sendo bastante originais e ousados. Por 

isso, todos tiraram grande partido da atividade – “A senhora disse que em Tóquio 

há muito barulho. Então quando quer estar sossegada o que é que faz?” (S2, 

Rodrigo); “Eu… ponho uma música calma nos fones e vou dar um passeio para a 

natureza… para um parque.” (S2, Lúcia).  

 Na folha de avaliação da Sessão 2, pude perceber o entusiasmo dos alunos 

com as atividades de leitura, promotoras de tantos conhecimentos – “Gostei de 

tudo. Mas gostei mais de ler o texto e fingir que era outra pessoa.” (FA2, Teresa); 
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“Apresentar a minha cidade.” (FA2, Frederico); “De ver o vídeo e de ler o texto de 

Veneza.” (S2, Marta); “Eu gostei de ir ler o texto sobre o Rio de Janeiro.” (FA2, 

Miguel).  

 Na sessão 3, através do passeio pela cidade de Aveiro, os alunos puderam 

contactar diretamente com a PL e com a DLC, e ler o mudo à sua volta, 

multimodamente, numa perspetiva de descoberta e reflexão. Sendo que cada grupo 

tinha um Guião de Exploradores para completar com os elementos da PL, cada 

aluno teve de estar com um olhar atento e com um espírito de curiosidade para que 

o seu trabalho ficasse o mais completo possível. 

 Esta sessão foi uma das preferidas de quase todos os alunos. Depois de já 

conhecerem os conceitos anteriormente mencionados, os alunos puderam ver, no 

seu meio urbano, aquilo que tínhamos estudado e explorado em sala de aula. Esta 

possibilidade de estarem em contacto com a PL, olhando para a cidade e atentando 

em pormenores até então desconhecidos, fê-los repensar no seu meio local e 

compreender a importância da PL – “Agora já percebi o nome do projeto! O que 

nós estamos a fazer agora é ler a paisagem linguística!” (S3, Carlos); “Estou muito 

contente porque estamos aqui neste passeio. Vamos descobrir muitas coisas sobre 

a paisagem linguística. Eu depois vou contar aos meus pais tudo!” (S3, Marta); “Nós 

já ouvimos cinco línguas diferentes! Mas só vimos três escritas…” (S3, Lúcia); 

“Então se calhar a paisagem linguística de Aveiro não é assim muito completa.” 

(S3, Luz); “Eu acho que a cidade de Aveiro tem todas as cores do mundo. Por isso 

é que é uma cidade alegre.” (S3, Daniela).  

 Mesmo os alunos que, em sala de aula, costumavam ser mais tímidos e 

menos participativos, tiveram um papel muito ativo nesta sessão. Durante esta 

atividade, foi possível verificar a evolução dos alunos, a sua capacidade de 

compreender teoricamente um conceito e, depois, transpô-lo para o dia a dia, para 

a realidade – “Fogo! Agora é que fiquei espantado! Tantas línguas nestes postais! 

Eu não sabia que havia estas línguas todas aqui.” (S3, Rodrigo); “É porque há 

turistas de todo o mundo.” (S3, Frederico); “Os menus dos restaurantes estão 

sempre noutras línguas também. Português, francês…” (S3, Mafalda); “Até o mapa 

de Aveiro está em inglês.” (S3, Filipa); “Há muitos sons na cidade… obras, pessoas 

a falar, carros… Nós já escrevemos tudo!” (S3, Eduarda).  
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 Na parte final da Saída de Campo, os alunos sentaram-se e desenhar a sua 

parte preferida do percurso. Tal como podemos ver no Guião de Exploradores, os 

alunos foram capazes de ilustrar o que tinham lido na cidade, justificando o motivo 

pelo qual escolheram esse momento, atrevendo-se a relacioná-lo com a exploração 

da PL – “Nós desenhámos a ria e os moliceiros porque é onde há muita cor e muitas 

línguas a passar por causa dos turistas.” (S3, Tiago); “Nós fizemos os senhores 

suecos na esplanada porque a nossa parte preferida foi falar com eles.” (S3, Lúcia); 

“Nós fizemos a Ponte dos Laços porque tem muitas cores e é numa parte 

importante de cidade… e nos laços que estão lá há muitas línguas escritas, então 

há muita paisagem linguística.” (S3, Laura). 

 Na Sessão 4, os alunos foram capazes de refletir sobre a Saída de Campo, 

sobre a sua leitura da cidade, sobretudo após termos recordado o passeio com o 

vídeo que eu tinha preparado. Em conjunto, foram capazes de fazer um 

levantamento exaustivo da PL de Aveiro, desta vez com uma postura mais crítica.  

 Quando mostrei à turma o gráfico de barras com o número de residentes 

estrangeiros a viver em Aveiro, as crianças ficaram muito surpreendidas. Para além 

de todas as intervenções valiosas dos alunos, houve um comentário que tenho de 

destacar, pela sua profundidade e nível de reflexão – “Professora, uma coisa que 

estou a reparar. Há muitas línguas para os turistas nos postais, nos restaurantes e 

isso. Mas para os migrantes que estão em Aveiro, como esses aí que nós vimos, 

não há. Então parece que Aveiro só quer saber dos turistas que vêm cá alguns 

dias, e das outras pessoas que vivem cá sempre e trabalham e querem uma vida 

melhor, não.” (S4, Miguel). Este comentário levou os outros alunos a refletirem 

também – “Pois é! Nós não vimos nenhum sinal escrito em ucraniano nem em 

chinês, quer dizer, mandarim…” (S4, Mafalda); “Mas oh professora, também não é 

possível ter todas as línguas numa placa… assim ia ser uma placa gigantesca.” 

(S4, Luís); “Pois, mas se calhar há outras maneiras… Por exemplo um mapa da 

cidade em várias línguas para os estrangeiros irem buscar!” (S4, Marta).  

 Foi no decorrer destas preocupações dos alunos que propus a criação dos 

jogos de tabuleiro como meio para partilharmos aquilo que tínhamos descoberto e 

aprendido sobre a importância da PL, e para fazer com que outras pessoas 

pudessem tomar consciência do mesmo. A partir da leitura que os alunos tinham 
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feito da cidade, e com base em atividades anteriores, estes foram capazes de 

planificar os seus jogos, pensando em perguntas pertinentes e significativas para a 

temática em causa.  

 Na última sessão, a Sessão 5, os alunos tiveram de partir das folhas de 

instruções que eu tinha criado para cada jogo, e também de uma folha de tarefas, 

com a indicação daquilo que cada grupo teria de fazer, para conseguirem passar à 

criação propriamente dita de cada jogo. A leitura e interpretação desses 

instrumentos foi muito importante para que pudessem passar para a parte prática 

– “Temos de primeiro desenhar o tabuleiro com as quatro ruas!” (S5, Filipa); “Mas 

como há mais tarefas podemos dividir. Nós vamos começar a criar as perguntas 

para o jogo.” (S5, Miguel). “Temos de fazer as letras todas do alfabeto! Mais do que 

uma vez que é para dar para muitas palavras.” (S5, Rodrigo). 
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C2. Competências transversais desenvolvidas 
 

 

 Esta categoria inclui as unidades de registo que se prendem com as 

competências transversais desenvolvidos ao longo de todas as sessões, sendo 

aprofundados cada vez mais à medida que os alunos se iam apropriando das 

temáticas em questão, nomeadamente a PL e a DLC. Para esta análise, recorri aos 

dados recolhidos ao longo do projeto pedagógico-didático, através dos vários 

instrumentos já mencionados anteriormente. 

 

C2.1 Concentração 
 

 Para a análise desta subcategoria, avaliei o nível de concentração dos 

alunos, de 1 a 5 [1 – Muito desconcentrados; 2 – Desconcentrados; 3 – 

Concentrados, mas com algumas faltas de atenção; 4 – Concentrados; 5 – Muito 

concentrados]. Sendo assim, para cada uma das sessões implementadas, fazendo 

uma diferenciação deste parâmetro em cada atividade proposta, vou começar por 

apresentar uma tabela com os resultados obtidos através dos dados recolhidos. 

Posteriormente, farei uma análise mais completa, justificando os resultados 

decorrentes desta categoria.  

 É de salientar que a concentração dos alunos vai ao encontro dos resultados 

obtidos na C1, já que esta subcategoria influencia a maneira como os alunos 

aprendem e desenvolvem novos conhecimentos 

Sessão 0 – Uma nova viagem! 

A
ti
v
id

a
d

e
s
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e
s
e

n
v
o
lv

id
a
s
 

Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Visualização do vídeo de 

apresentação do projeto. 
    X 

Exibição do cronograma das 

sessões. 
    X 

Apresentação e explicação do 

Padlet da turma. 
   X  
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Levantamento de algumas 

informações contidas no vídeo 

de apresentação. 

   X  

Quadro 6 - Níveis de concentração na Sessão 0 
  

Tal como podemos verificar tendo em conta a tabela anterior, ao longo da 

Sessão 0, os alunos mantiveram uma postura de elevada concentração, o que 

também se justifica pelo facto de esta ter sido a sessão de apresentação do projeto, 

que já os inquietava há algum tempo.  

 Durante as duas primeiras atividades, os alunos estiveram, de facto, muito 

concentrados e interessados. A turma viu o vídeo com muita atenção, captando 

muitos pormenores importantes e, depois, fazendo comentários bastante 

significativos – “Eu vi vocês passaram por um sítio que tinha uns postais e parecia 

que estavam com muitas línguas.” (S0, Mafalda); “Logo quando começa o vídeo o 

comboio está a passar pela Fábrica da Cerâmica, que é muito importante em 

Aveiro.” (S0, Miguel).  

 A própria postura dos alunos foi propícia à sua concentração: estiveram 

sentados voltados para a frente, descontraídos, com o seu espaço organizado, 

mantendo essa postura durante praticamente toda a sessão. 

 Nas duas atividades seguintes, apesar de terem continuado concentrados, 

houve outro fator que fez com que perdessem um pouco o foco: o entusiasmo. Os 

alunos ficaram muito empolgados por ver que finalmente íamos dar início ao nosso 

projeto pedagógico-didático, que era algo por que ansiavam desde o início da nossa 

intervenção, o que influenciou o seu nível de concentração. Porém, mantiveram-se 

atentos, empenhados e interessados, participando com responsabilidade no 

decorrer das atividades, mantendo uma postura adequada – “Eu nunca tinha visto 

o que era o Padlet.” (S0, Frederico); “Eu já tinha visto só que não sabia como usar.” 

(S0, Luís); “Mas parece que é fácil… Podemos experimentar?” (S0, Luz).  

 A concentração que os alunos evidenciaram nesta sessão, permitiu que 

estivessem preparados para a sessão seguinte, que soubessem quais as temáticas 

que iríamos abordar, mantendo o entusiasmo com que tinham estado 

anteriormente. 

Sessão 1 – As línguas de toda a parte! 
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A
ti
v
id

a
d

e
s
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e
s
e

n
v
o
lv

id
a
s
 

Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Leitura do livro A 

Orquestra, de Chloé 

Perarnau. 

    X 

Partilha e discussão de 

ideias provenientes da 

leitura. 

   X  

Preenchimento das 

folhas com as 

características da PL e 

sua apresentação. 

  X   

Debate sobre o conceito 

de PL através do 

Mentimeter. 

    X 

Resposta à questão final 

da sessão e avaliação da 

sessão. 

   X  

Quadro 7- Níveis de concentração na Sessão 1 
  

Na Sessão 1, os alunos começaram, novamente, com uma atitude de 

elevada concentração, relembrando aquilo que tínhamos feito na sessão de 

apresentação – “Nós vimos o vídeo, depois vimos aquele painel das sessões e 

também vimos o Padlet do projeto.” (S1, Teresa); “E depois sobrou tempo e 

escrevemos algumas coisas que tínhamos visto no vídeo.” (S1, Daniela).   

 No momento de leitura, os alunos evidenciaram estar muito concentrados, 

já que se mantiveram sempre interessados e participativos, seguindo a história e 

percebendo o seu assunto principal – “Esta história é sobre muitos sítios do mundo 

e os seus habitantes.” (S1, Dinis). Os alunos só voltaram a mostrar este nível 

elevado de concentração na atividade em que tinham de pensar em duas palavras 

para caracterizar o conceito de PL. Esta proposta implicava que os alunos 

precisassem de pensar sobre aquilo que tínhamos conversado anteriormente, e 

colocá-lo apenas em duas palavras. Por isso, neste momento, mantiveram-se em 

silêncio, reflexivos, procurando dar o seu melhor contributo para esta atividade, o 

que se refletiu no resultado final do Mentimeter. 
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 Na fase do trabalho em grupo, em que tinham de, em conjunto, completar 

com as características da cidade que lhes tinha calhado, os alunos permaneceram 

concentrados na tarefa que estavam a desenvolver. Contudo, por estarem numa 

configuração diferente, em contacto direto com os colegas, houve algumas 

distrações ou conversas que não estavam relacionadas com o trabalho. Porém, 

todos os grupos fizeram este trabalho com bastante sucesso, e considero que, na 

apresentação do mesmo à turma, o seu nível de concentração aumentou, visto que 

esta turma gosta muito de apresentar aos colegas aquilo que tinham desenvolvido, 

bem como de ouvir e questionar-se uns aos outros.  

 Nos restantes momentos da Sessão 1, os alunos estiveram concentrados, 

sendo que, por vezes, o seu elevado entusiasmo e vontade em participar fez com 

que se gerasse um ambiente com mais ruído, mas facilmente reversível.  

 

Sessão 2 – A PL não é só paisagem! 

A
ti
v
id

a
d

e
s
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e
s
e

n
v
o
lv

id
a
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Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Leitura de algumas respostas 

finais da sessão anterior. 
  X   

Visualização do vídeo com 

pessoas de diferentes 

nacionalidades e conversa 

sobre o mesmo. 

    X 

Exploração de um Power Point 

sobre a PL de várias cidades. 
   X  

Leitura e apresentação dos 

monólogos.  
    X 

Resposta à questão final da 

sessão e avaliação da sessão. 
  X   

 
Quadro 8 - Níveis de concentração na Sessão 2 
  

Os alunos começaram a Sessão 2 de forma pouco concentrada, apesar de 

estarem atentos ao que eu estava a dizer.  Como sabiam que íamos ver um vídeo 

em que pessoas de outros países iam falar a sua língua e apresentar as suas 
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cidades, estavam ansiosos para esse momento – “Não é hoje que tu nos vais 

mostrar aquele vídeo?” (S2, Manuel); “Professora, põe o vídeo! Nós estamos muito 

ansiosos!” (S2, Paulo). Quando comecei a ler algumas respostas que os alunos 

tinham dado à questão final da sessão anterior, a turma começou a acalmar e 

compreendeu que este era um ponto de partida importante para começar a sessão. 

 Assim que comecei a preparar a projeção do vídeo, os alunos acalmaram, 

sendo que a sua concentração subiu para o nível mais elevado. Durante todo o 

vídeo, os alunos estiveram muito concentrados e motivados, fazendo, de vez em 

quando alguns comentários que em nada perturbaram este momento – “Uau! Que 

bonito…” (S2, Margarida); “Tantas cores!” (S2, Carolina). Nos vários momentos de 

partilha, decorrentes deste vídeo e não só, os alunos estiveram sempre atentos e 

muito empenhados, querendo participar e contribuindo para uma sessão em que 

foram os principais intervenientes. Foi na atividade dos monólogos, que mais uma 

vez envolveu a apresentação de trabalho à turma, a participação, o 

questionamento, a criatividade, que os alunos voltaram a demonstrar um alto nível 

de concentração, sendo que os diálogos provenientes desta atividade foram muito 

interessantes (tal como analisei na C1).  

 No momento de exploração do Power Point sobre a PL de várias cidades, 

os alunos mantiveram-se muito interessados e concentrados, voltando a participar 

bastante na atividade, mostrando a evolução dos seus conhecimentos. À medida 

que o tempo se aproximava do intervalo, alguns alunos foram ficando mais 

desconcentrados e cansados – “Já é quase hora de lanchar.” (S2, Manuel); “Tem 

calma! Ainda não acabámos as cidades todas!” (S2, Laura).  

 Por sua vez, e pelo facto de esta sessão ter exigido muita concentração por 

parte dos alunos, e por eles terem participado tanto, na atividade final estavam mais 

distraídos. Quando responderam à questão final desta sessão e a avaliaram, houve 

mais barulho na sala. Contudo, fiquei surpreendida com as respostas que os alunos 

deram à questão “Porque é que a PL é tão importante?”, mostrando que tinham 

estado atentos à sessão, que tinham pensado sobre o conceito de PL, e que, aos 

poucos, estavam a ficar mais sensibilizados para as temáticas em causa.  
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Sessão 3 – A PL da minha cidade: somos exploradores! 
A

ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
s
e

n
v
o
lv

id
a
s
 

Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Formação de grupos e escuta 

de algumas instruções para a 

sessão. 

  X   

Passeio pelo centro da cidade e 

preenchimento do Guião de 

Exploradores. 

    X 

Ilustração do momento 

preferido do passeio. 
    X 

Quadro 9 - Níveis de concentração na Sessão 3 
   

Na Sessão 3, composta por uma Saída de Campo, para muitos alunos a 

sessão preferida, a turma esteve muito entusiasmada, divertida e a disfrutar muito 

da oportunidade de termos saído da escola. Por isso, devido ao elevado nível de 

entusiasmo, considero que a concentração não se prende tanto com o facto de 

estarem atentos, com uma postura correta, mas sim com o facto de estarem 

envolvidos na atividade, de quererem dar o seu melhor, de estarem preocupados 

em ler o mundo à sua volta.  

 É natural que, ao longo do passeio, tenha havido momentos em que os 

alunos se perderam noutras conversas. Mesmo assim, o seu empenho foi 

excecional, todos estiveram empenhados e, sendo assim, muito concentrados na 

atividade proposta. Na primeira parte da sessão, em que formei os grupos e 

expliquei qual o percurso que íamos fazer e que tinham de completar o Guião de 

Exploradores, os alunos estiveram mais desconcentrados porque estavam 

ansiosos para começar o passeio propriamente dito – “Vamos começar o passeio!” 

(S3, Luís); “Professora, esta sessão vai ser tão gira!” (S3, Mafalda). Assim que 

começámos a andar, a turma começou a “absorver” tudo aquilo que estava à sua 

volta, estando muito atentos aos elementos da PL e às características da cidade.  

 Tudo isto se traduziu na qualidade dos Guiões de Exploradores, que ficaram 

muito completos e foram resultado de um excelente trabalho por parte dos alunos.  
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Sessão 4 – E se fôssemos arquitetos paisagistas? 
A

ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
s
e

n
v
o
lv

id
a
s
 

Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Conversa sobre Saída de 

Campo e visualização de um 

vídeo sobre a mesma. 

   X  

Levantamento dos elementos 

que compõem a PL de Aveiro, 

de forma colaborativa. 

   X  

Apresentação e conversa sobre 

os residentes estrangeiros em 

Aveiro. 

    X 

Planificação de jogos de 

tabuleiro sobre a PL. 
   X  

Resposta à questão final da 

sessão e avaliação da sessão. 
   X  

Quadro 10 - Níveis de concentração na Sessão 4 

 

Na Sessão 4, os alunos estavam ainda muito entusiasmados com a sessão 

anterior, recordando-se muito bem do passeio pela cidade de Aveiro. Começaram 

a sessão com uma atitude de concentração, vendo o vídeo com fotografias da 

Saída de Campo com muita satisfação. Os alunos estiveram atentos e recordaram 

os locais por onde tinham passado – “Olha ali nós! A parte da Ponte dos Laços foi 

a mais divertida! E lá encontramos muita PL.” (S4, Bárbara); “Estão ali os guias 

turísticos! Olha nós a conversar com eles!” (S4, Frederico); “Só que não tiraste fotos 

de nós a falar com os senhores suecos…” (S4, Miguel).  

 Quando passámos para o levantamento dos elementos da PL, com base em 

tudo aquilo que os alunos tinham referido, completando as ideias uns dos outros, 

os alunos foram referindo aspetos muito importantes, sendo que eu escrevi no 

quadro aquilo que a turma ia dizendo, e os alunos foram-no copiando para uma 

folha que eu tinha preparado para o efeito. Nesta fase, os alunos mantiveram-se 

concentrados, participando ao mesmo tempo que faziam os seus registos, o que 

requer uma boa gestão a nível cognitivo – “Eu só vou parar de passar para dizer 

uma coisa.” (S4, Luz); “Estou a gostar muito de escrever tudo direitinho aqui na 
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folha. Depois vou mostrar aos meus pais porque eu acho que há muitas coisas da 

cidade que eles não sabem.” (S4, Lúcia).  

 A parte da sessão em que os alunos estiveram mais concentrados foi na 

apresentação do número de residentes estrangeiros que existem em Aveiro, 

através de um gráfico de barras. Isto aconteceu porque os alunos ficaram 

surpreendidos com a informação e, de certa forma, incomodados por perceberem 

que a PL de Aveiro não era tão inclusiva como podia parecer. Por isso, estiveram 

muito atentos, contribuíram com comentários fundamentados e significativas para 

este momento de conversa – “Eu tenho pena que se calhar algumas crianças como 

nós estão aqui em Aveiro e não percebem nada da nossa língua e também não 

encontram a sua.” (S4, Laura); “Eu já tinha visto pessoas estrangeiras em Aveiro, 

mas só que não sabia que eram destes países todos…” (S4, Marta).  

 Quando os alunos começaram a pensar nos jogos, mantiveram-se 

concentrados e interessados, apesar de por vezes terem uma postura menos 

adequada, por estarem a trabalhar em grupo, o que influenciou a sua concentração, 

o que também se verificou na resposta à questão final e à avaliação da sessão.  

 

Sessão 5 – O Mundo é a nossa casa! 

A
ti
v
id

a
d

e
s
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e
s
e

n
v
o
lv

id
a
s
 

Nível de Concentração 

 1 2 3 4 5 

Visualização e discussão sobre 

as regras dos jogos da PL. 
    X 

Criação dos jogos de tabuleiro, 

em grupo. 
   X  

Criação, em trabalho 

colaborativo, de uma 

introdução para os jogadores. 

  X   

Quadro 11 - Níveis de concentração na Sessão 5 
 

Na última sessão do projeto, a Sessão 5, os alunos estiveram muito 

entusiasmados por irem criar os jogos de tabuleiro, tendo em conta as suas ideias, 

os seus conhecimentos e a sua criatividade. 
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 Começaram a sessão com uma elevada concentração, procurando 

compreender quais as regras dos jogos e quais as tarefas que teriam de 

desenvolver para que os jogos ficassem completos e com sentido. Por isso, neste 

momento, ouviram as minhas orientações com muita atenção e fizeram algumas 

perguntas - “Professora, eu acho que tu fizeste muito bem em deixares que 

houvesse quatro jogos e não apenas um. Obrigada!” (S5, Mafalda); “Eu tenho uma 

dúvida que é: nós vamos fazer as tarefas que há para cada jogo em grupo, mas 

podemos dividir as tarefas?” (S5, Daniela); “Podemos fazer primeiro um rascunho 

e depois mostrar-te para ver se está bem?” (S5, Lúcia).   

 Quando os alunos começaram a criar os jogos no seio dos seus grupos, 

demoraram algum tempo a colocar as suas ideias em prática, sendo que eu tive de 

ter um papel mais individualizado em cada grupo, ouvindo as ideias de cada um, e 

ajudando a que eles lhes dessem forma. Para além disso, houve alguns conflitos 

entre os diferentes grupos, sobretudo no que diz respeito à divisão de tarefas, o 

que condicionou a sua atenção. Mesmo assim, pelo facto de estarem tão 

entusiasmados com esta atividade, os alunos mantiveram-se concentrados e 

empenhados. 

 Já quase no final da sessão, pedi aos alunos que me ajudassem a escrever 

um pequeno texto que apresentasse o nosso Kit de Jogos aos jogadores. Nesta 

fase, os alunos estavam mais preocupados em acabar os seus jogos e realizar as 

várias tarefas, por isso, notei-os mais distraídos. Contudo, em conjunto, 

conseguimos escrever este texto que foi muito importante para explicar o nosso 

projeto.  

 

C2.2 Espírito Crítico 
 

 O desenvolvimento do Espírito Crítico nos alunos foi avaliado ao longo de 

todas as sessões do projeto pedagógico-didático, nas várias atividades realizadas 

e tendo em conta a participação e envolvimento dos alunos. É de salientar que, 

mesmo antes de ter começado a implementação do projeto, os alunos já se tinham 

feito notar pela sua capacidade de questionar e de pensar sobre os mais variados 

assuntos. Ao longo das várias sessões, pude verificar nos alunos uma maior 

capacidade de reflexão e de argumentação, colocando-se no lugar do Outro e 
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colocando as várias problemáticas em perspetiva, antes de tomarem uma decisão 

ou de chegarem a uma conclusão final. (Ver anexo 0). 

 Na Sessão 0, que foi de todas a mais expositiva, os alunos não tiveram 

grande oportunidade para pensar criticamente. Contudo, através da visualização 

do vídeo de apresentação do projeto, puderam começar a pensar naquilo que 

seriam as próximas sessões e naqueles que seriam os temas principais a 

desenvolver – “Eu acho que vamos fazer atividades de leitura… mas se calhar 

também tem a ver com paisagens… ou com línguas. É que esse título quer dizer 

muitas coisas.” (S0, Rodrigo); “Vocês no vídeo falaram de descobrir cores e sons… 

só que não sei se isso é paisagem linguística.” (S0, Mafalda). 

 Na Sessão 1, os alunos tiveram muitas oportunidades para pensar, refletir e 

expor os seus pontos de vista. Para além de toda a sua perspicácia que já fui 

analisando na C1, é de destacar que nesta sessão, os alunos foram capazes de 

analisar as suas conceções prévias e moldar o seu pensamento de acordo com o 

que fomos abordando nas várias atividades – “Eu primeiro pensava que a paisagem 

linguística era só sobre a paisagem das cidades, mas agora já percebi que não é 

só isso. Também é sobre as pessoas, os sons, as línguas…” (S1, Marta); “Eu não 

sei porquê, mas achava que em Tóquio as pessoas eram assim muito sérias, mas 

agora eu acho que elas são muito simpáticas e animadas.” (S1, Luz); “Eu estive a 

pensar e gostava de conhecer todas as cidades do mundo. O meu avô já me disse 

que Portugal é que é bom, mas eu acho que todos os sítios têm coisas boas e 

diferentes, não é?” (S1, Frederico); “Isso é porque os nossos avós já são velhotes 

e nunca foram assim a muitos sítios… são sabem se são bons ou maus!” (S1, 

Marta).  

 Para além destas reflexões, os alunos também se deram conta de que o 

mundo é muito grande, tem muitos países, de muitos dos quais eles nunca tinham 

ouvido falar. Perante o desconhecido, os alunos compreenderam que é muito mais 

difícil falar sobre assuntos que não conhecemos, do que sobre aqueles que 

conhecemos – “Eu não posso saber nada sobre Abidjan porque eu nunca ouvi falar 

deste sítio… Se me tivesse calhado o Porto é que era fácil. Até Veneza era mais 

fácil… É injusto!” (S1, Miguel); “Eu nunca saí de Portugal. Mas quando for grande 
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e tiver muito dinheiro já posso visitar o mundo todo e saber como é que são as 

pessoas e as casas dos outros sítios.” (S1, Frederico).  

 Na Sessão 2, através do vídeo apresentado, os alunos puderam pensar 

criticamente sobre a DLC. Neste sentido, mantiveram uma postura de grande 

abertura para com o desconhecido, refletindo sobre a diversidade que existe e que 

desconheciam – “Não se percebe nada destas línguas! Só de brasileiro… uma 

coisa que eu já perguntei à minha mãe é se existe alguém que sabe falar todas as 

línguas do mundo, mas ela disse que isso era impossível.” (S2, Paulo); “Eu acho 

que tenho de aprender a falar inglês melhor… porque se eu visitar uma destas 

cidades não vou perceber nada da língua deles e pelo menos tento falar inglês.” 

(S2, Filipa); “Eu acho que o holandês era a língua mais esquisita porque parece 

que a voz é de zangado… Mas se calhar também pensam isso quando falamos 

português.” (S2, Tiago); “Mas o português tem um som muito lindo. Eu prefiro ouvir 

português.” (S2, Dinis).  

 Para além destas reações ao vídeo, quando explorámos o PowerPoint sobre 

as PLs de várias cidades, os alunos foram capazes de reconhecer os fatores que 

podem justificar a diferença verificada na PL, de cidade para cidade – “Tessalónica 

é uma cidade com muitos jovens de outros países. Por isso é que os sinais estão 

sempre em inglês. Ainda por cima as letras deles são de outro alfabeto, o que ainda 

é mais difícil.” (S2, Laura); “Pois, e em Bielefeld não há muitos turistas nem 

migrantes, por isso é que está quase tudo só em alemão e a cidade é calma.” (S2, 

Bárbara). 

 Quando os alunos apresentaram os monólogos e os restantes colegas 

tiveram de colocar perguntas, notei que, de facto, tendo em conta tudo aquilo que 

já tinha sido conversado e debatido anteriormente, os mesmos conseguiram pensar 

em questões pertinentes, com sentido, cuja resposta fosse interessante, mesmo 

que a um nível fictício, aproveitando o momento descontraído – “Senhor Gabriel, 

disse que estava a aprender inglês e que já sabe espanhol. Qual é a língua que 

precisa mais?” (S2, Luís); “Olá, Osman! Quais são as diferenças entre a cultura 

turca e a holandesa?” (S2, Marta). 

 Na Sessão 3, os alunos estiveram mais preocupados em completar o seu 

Guião de Exploradores e em absorver todos os elementos da PL da cidade, sendo 
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que o Espírito Crítico não esteve tão presente como noutras sessões. Contudo, 

durante o passeio, houve alguns comentários dos alunos bastante surpreendentes, 

que relevaram a sua evolução cognitiva no que diz respeito a esta temática – “Os 

guias turísticos podiam criam uma aplicação em que falassem para o telemóvel e 

saísse o que eles estão a dizer nas línguas que eles quisessem.” (S3, Manuel); 

“Mas isso já existe!” (S3, Luís); “Pois, mas de certeza que não dá para dizer as 

informações da cidade porque os guias turísticos têm de saber muitas coisas e 

conhecer muito bem a PL das cidades para explicarem tudo às pessoas!” (S3, 

Manuel); “Professora, vi ali um senhor a pedir dinheiro e ele parece de outra 

língua… coitado, ele estava a dizer umas coisas e as pessoas não perceberam 

nada. Qual é que será a língua dele?” (S3, Lúcia); “Eu vou pedir aos meus pais 

para virmos a Aveiro no sábado e eu vou fazer estes caminhos que nós estamos a 

fazer com eles e explicar tudo o que aprendi. Eu acho que é importante eles 

saberem o que é a paisagem linguística!” (S3, Mafalda). 

 Na Sessão 4 foi quando os alunos demonstraram uma maior capacidade 

para pensar criticamente, quando confrontados com os dados sobre os residentes 

estrangeiros que existem na cidade de Aveiro, colocando-se na perspetiva do Outro 

e pensando nas dificuldades sentidas por pessoas reais – “Normalmente os 

migrantes saem dos seus países porque lá a vida é muito difícil, não é?! E depois 

chegam a uma cidade e se calhar têm dificuldades em estar integrados por causa 

da PL.” (S4, Mafalda); “Mas pelo menos a maioria são brasileiros, então não há 

essa dificuldade. Porque percebem o que está escrito e também percebem quando 

falam.” (S4, Luz); “É estranho como é que aí a Venezuela está em último lugar e 

nesta escola há tantos alunos venezuelanos. E até numa loja ao pé de minha casa 

trabalham uns venezuelanos.” (S4, Luís); “Eu pensei numa coisa, mas não sei se 

está bem. As pessoas de Angola, da Guiné e de Cabo Verde têm línguas 

parecidas? É que assim pelo menos podiam conversar entre eles. Mas à mesma 

têm o problema das placas e sinais…” (S4, Rodrigo); “Eu acho que a Câmara de 

Aveiro é que devia preocupar-se com isto! Não sei porque é que não fazem a PL 

ficar melhor…” (S4, Marta). 

 Aquando da planificação dos jogos, os alunos mantiveram esta postura 

reflexiva e crítica, procurando pensar em atividades que espelhassem todos os 
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conhecimentos desenvolvidos, podendo ir ao encontro dos vários assuntos 

abordados ao longo das diferentes sessões. 

 Na Sessão 5, que se constituiu mais como uma sessão de trabalho prático, 

os alunos voltaram a manifestar uma grande atenção às problemáticas em questão, 

tentando incluir a DLC nos vários jogos.  

 Quando pedi aos alunos para, em conjunto, fazermos um texto de 

apresentação que os jogadores pudessem encontrar neste Kit de Jogos, os alunos 

foram dando algumas sugestões que servissem melhor este propósito – “Primeiro 

devíamos explicar o que é a PL!” (S5, Daniela); “Eu acho que não devíamos 

explicar! Porque as pessoas é que vão descobrir quando jogarem e assim não tem 

graça.” (S5, Mafalda); “Nós devíamos era dizer às pessoas que vão aprender sobre 

a paisagem linguística e que ela é muito importante, mas sem dizer mesmo o que 

é.” (S5, Laura). “Podemos dizer qual é a nossa escola! Que é para todos saberem 

que fomos nós que fizemos!” (S5, Frederico). 

 

 

C2.3 Curiosidade 
 

Apesar de esta já ser uma turma curiosa, os alunos foram querendo saber 

cada vez mais, de sessão para sessão. À medida que a sua curiosidade ia 

aumentando, os alunos iam-se tornando mais sensíveis às temáticas centrais do 

projeto, e iam desenvolvendo as atividades propostas com muito empenho.  

 Ao longo desta análise e interpretação dos dados, já foram referidos dados 

agrupados noutras categorias e subcategorias que salientam a curiosidade dos 

alunos. É de referir que, ao longo das sessões, em vez de a curiosidade dos alunos 

ir sendo satisfeita, pelo contrário, foi aumentando. Os alunos procuraram sempre 

saber mais e em maior profundidade. (Ver anexo 0). 

 Na Sessão 0, os alunos estavam muito curiosos, curiosidade esta que já 

tinha começado anteriormente, mesmo antes de sermos nós a falar do projeto.  O 

motivo principal da curiosidade era saber qual o tema– “O projeto é sobre quê?” 

(S0, Bárbara); “O que é a paisagem linguística? É um nome estranho…” (S0, 

Diana). É de salientar, contudo, que nem todos os alunos adotaram esta postura 

de interesse e curiosidade, sendo que cerca de metade da turma permaneceu com 
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uma atitude mais passiva, esperando apenas receber novas informações, sem que 

houvesse qualquer tipo de questionamento.   

 Quando eu e a minha colega explicámos o que era o Padlet, os alunos 

ficaram muito curiosos. Eram muito poucos os que já conheciam esta ferramenta 

digital. Por isso, depois de termos contextualizado os alunos, permitimos que estes 

pudessem experimentar este recurso. Neste momento, foi possível verificar que a 

curiosidade dos alunos aumentou, e foram muitos os que quiseram ir ao quadro 

manusear o Padlet – “Deixa-me ir! Eu já percebi como é que funciona.” (S0, 

Frederico); “Professora, eu já via a minha irmã a mexer no Padlet, mas eu nunca 

experimentei!” (S0, Lúcia); “Eu em casa vou ver tudo e já vou pôr algumas coisas! 

E vou avaliar com cinco estrelas.” (S0, Miguel).  

 Na Sessão 1, a curiosidade dos alunos esteve muito presente, em 

praticamente todos os momentos desenvolvidos. Assim que viram o livro que ia ser 

explorado, mostraram-se muito interessados – “Esse livro é novo? Nunca o vi!” (S1, 

Tiago); “Que livro tão bonito! É sobre quê?” (S1, Eduarda); “Esse livro é sobre o 

projeto? Quer dizer, o projeto é sobre esse livro?” (S1, Marta). À medida que fomos 

lendo o livro, os alunos foram satisfazendo a sua curiosidade, e começando a 

perceber quais os assuntos que eram abordados ao longo da história. Contudo, iam 

sempre surgindo novas perguntas: 

 - Rodrigo: “Tu já foste a todas as cidades que estão neste livro?” 

 - PE: “Não! Há muitas que eu não conheço.” 

 - Rodrigo: “A quantos países é que tu já foste?” 

 - PE: “Já fui a catorze países.” 

 - Mafalda: “Qual é o teu preferido?” (VID) 

 Para além disso, os alunos mostraram uma grande curiosidade pelas 

cidades encontradas no livro A Orquestra, admitindo que havia muitos aspetos que 

desconheciam, mas mostrando-se muito envolvidos e interessados em saber mais 

– “Eu não sei muito sobre os outros países porque nunca andei de avião… Mas eu 

já escrevi aqui as cidades que gostei mais e em casa vou pesquisar imagens! (S1, 

Carlos); “Será que os japoneses conhecem o nosso alfabeto?” (S1, Laura); 

“Quantas línguas é que há no mundo?” (S1, Carolina); “Eu gostava de aprender a 
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falar outra língua. Italiano. Tem um som tão engraçado.” (S1, Paulo); “Na Turquia 

todas as mulheres têm de andar com aquelas roupas?” (S1, Marta). 

 Na Sessão 2, os alunos já estavam curiosos mesmo antes de começar, 

porque sabiam que íamos ver um vídeo com pessoas reais de outros países – 

“Quero tanto ver o vídeo! Quantas pessoas é que vão falar?” (S2, Dinis). À medida 

que iam vendo o vídeo, os alunos estiveram muito atentos e não interromperam 

para fazer perguntas. Contudo, no final do mesmo, surgiram muitos braços no ar e 

foram muitos aqueles que quiseram participar – “Como é que tu consegues falar 

com estas pessoas?” (S2, Manuel); “Professora, qual é que achas que é a cidade 

mais bonita destas todas?” (S2, Luz); “Será que no Rio de Janeiro há muitos 

portugueses a viver como em Portugal há muitos brasileiros?” (S2, Filipa). 

 Quando os alunos tiveram de preparar as perguntas para fazer aos colegas 

que iam apresentar os monólogos, houve uma grande curiosidade para tentar saber 

mais sobre cada cidade, mas também para ver como é que os colegas iam pensar 

numa resposta que fosse credível e que fizesse sentido. Devido a esta curiosidade 

tão marcada, este foi um momento muito rico, já analisado anteriormente. 

 Na Sessão 3, todo o passeio pela cidade de Aveiro se desenrolou tendo em 

conta a curiosidade dos alunos. Foi esta curiosidade que os fez querer olhar para 

a cidade de outra maneira, procurando redescobrir o seu meio local. Esta Saída de 

Campo foi uma maneira de dar resposta a algumas preocupações dos alunos que, 

ao longo das sessões anteriores, tiveram alguma dificuldade em falar sobre a PL 

da cidade de Aveiro, mas mostrando muita vontade em conhecê-la. 

 Deste modo, ao longo da Saída de Campo, os alunos foram, de forma 

autónoma, olhando a cidade já tendo em conta as suas dúvidas e curiosidades, 

descobrindo os elementos da PL, pensando sobre eles – “Quando eu disse ao meu 

pai que nós vínhamos conhecer a PL de Aveiro ele disse que não sabia o que era 

isso. Eu agora estou a ver como é que lhe vou explicar!” (S3, Lúcia). Cada “Guião 

de Exploradores” tinha um desafio diferente para cada grupo. Por conhecer esta 

curiosidade tão vincada dos alunos, fiz com que cada grupo pudesse estar atento 

a um aspeto mais específico da cidade, para depois partilhar com os colegas. Os 

desafios eram os seguintes: “Quantos azulejos diferentes consegues encontrar? 

Quais são as suas cores e padrões?”; “Como é que vos parecem as pessoas em 
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Aveiro? Como são? O que estão a fazer? Porque é que estão nesta cidade?”; 

“Encontrem o máximo de imagens que conseguirem na calçada portuguesa e 

enumerem-nas.”; “Encontrem uma palavra escrita em caracteres diferentes. 

Descubram o seu significado.”; “Falem com um dos Guias turísticos que estão junto 

dos moliceiros (com uma das professoras) e perguntem-lhe de onde são os turistas 

que mais visitam Aveiro.”  

Estes desafios serviram para estimular a curiosidade dos alunos que, ao 

longo do percurso, procuraram dar resposta aos desafios, de forma oral ou escrita, 

partilhando com os colegas aquilo que tinham descoberto – “Nós já encontrámos 

mais de vinte azulejos diferentes. Eles são quase sempre azuis e amarelos e têm 

uns padrões assim antigos.” (S3, Rodrigo); “As pessoas que estão em Aveiro 

parecem ser felizes, simpáticas, calmas. Estão a comprar e a trabalhar. Estarão 

nesta cidade porque gostam de ver as lindas paisagens coloridas.” (GE, Lúcia, 

Frederico, Eduarda e Daniela); “Bússola, peixes, estrelas, ondas, barcos.” (GE, 

Mafalda, Bárbara, Marta e Manuel); “Encontrámos a palavra Portugal escrita em 

mandarim naquelas revistas turísticas!” (S3, Luís); “Nós descobrimos que os 

estrangeiros que mais visitam Aveiro são espanhóis, franceses e ingleses.” (S3, 

Miguel).  

Na Sessão 4, a curiosidade dos alunos foi mais visível na planificação dos 

jogos de tabuleiro. Neste momento, os alunos vestiram a pele de pensadores e de 

criadores e procuraram compreender o que é que seria interessante perguntar às 

outras pessoas para que, de uma forma lúdica e divertida, pudessem descobrir a 

PL.  

Na Sessão 5, os alunos ficaram muito curiosos pelo facto de, em vez de 

apenas um jogo, termos quatro jogos diferentes subordinados ao tema da PL – 

“Afinal são quatro jogos? Que fixe! Então como é que vamos fazer?” (S5, Teresa). 

Para além disso, os alunos ficaram muito expectantes sobre quando é que os jogos 

estariam definitivamente prontos e sobre quando é que os iam poder experimentar, 

o que só aconteceu duas semanas depois – “Mas agora nós só estamos a fazer as 

coisas em papel… Quando é que tu vais pôr tudo profissional?” (S5, Paulo); 

“Professora, vamos poder experimentar os jogos?” (S5, Carolina); “Eu vou tentar 

fazer um jogo da PL em casa para jogar com a minha família.”  (S5, Carlos). 
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É de salientar que, ao longo de todo o projeto, e tal como já fui referindo, os 

alunos mostraram-se sempre muito interessados e curiosos. Contudo, enquanto 

que nas primeiras três sessões tiveram dificuldade em gerir as suas questões, em 

ouvir as respostas com atenção e em tentar fazer as suas próprias descobertas, 

nas três últimas sessões houve uma clara evolução neste sentido: os alunos 

continuaram bastante curiosos, mas, com base naquilo que já tinha sido abordado 

anteriormente, tendo em conta os seus conhecimentos, foram capazes de 

estabelecer relações que lhes permitiram satisfazer a sua curiosidade.  
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Capítulo V – Conclusões Finais 
 

  Tendo chegado agora à fase final deste Relatório de Estágio, considera-se 

importante desenvolver algumas considerações e reflexões relativas a todo este 

percurso. Sendo assim, assume-se como necessário apresentar as principais 

conclusões que decorreram deste estudo, referindo também algumas das suas 

limitações e potencialidades, dando algumas sugestões para possíveis aplicações 

ou adaptações deste projeto, no âmbito da exploração da PL ou da DLC. Para além 

disso, irei refletir sobre o meu crescimento profissional e pessoal que é também 

resultado deste trabalho.   

  Em primeiro lugar, é pertinente referir que a escolha do tema central deste 

estudo, a paisagem linguística, surgiu através do interesse pessoal que demonstrei 

por este campo ao longo de unidades curriculares do Mestrado, e por ter 

considerado o seu enorme valor no contexto educativo. Por outro lado, trata-se de 

um tema possível de trabalhar em diferentes áreas disciplinares, de forma 

interdisciplinar e transversal, que era algo que eu pretendia com a implementação 

de um projeto de intervenção. A escolha desta temática também deveria permitir 

que houvesse um trabalho contínuo, que permitisse o desenvolvimento de uma 

investigação do tipo ação e, por isso, que me permitisse conceber atividades 

significativas tendo em vista uma transformação na vida dos alunos.   

Das várias reflexões decorrentes desta decisão e por ter tido a oportunidade 

de participar no projeto internacional “LoCALL: LOcal Linguistic Landscapes for 

global language education in the school context” (2019-1-DE03-KA201-060024), 

como iniciante à investigação, pude compreender que uma das áreas que fazia 

sentido aliar ao meu projeto seria a diversidade linguística e cultural. Se estas duas 

temáticas eram tão atuais, sobretudo no período da globalização em que somos 

participantes, considerei que seria interessante fazer com que as mesmas 

pudessem promover algumas competências essenciais nos alunos, daí ter também 

focado a minha ação na leitura, não apenas como atividade de decifração, mas 

como literacia, como possibilidade para conhecer e refletir sobre o mundo. Para 

além dessa competência, tive como objetivo desenvolver outras competências 
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transversais, nomeadamente a concentração, o espírito crítico e a curiosidade, 

sensibilizando os alunos para as problemáticas em causa.  

Mais uma vez, e sendo que foi uma constante preocupação da nossa parte, 

é necessário compreender a situação mundial em que nos encontramos e, desse 

modo, educar as crianças para que possam ser cidadãos globais responsáveis e 

críticos, conscientes de que podem ser agentes de mudança. Os alunos são os 

primeiros a viver as transformações provenientes da globalização: podem jogar 

online com uma criança do outro lado do mundo; podem fazer pesquisas sobre os 

assuntos que quiserem, nas línguas que quiserem; podem comer em restaurantes 

que estão espalhados por toda a parte; podem usar roupas que foram fabricadas 

em qualquer outro lugar; podem ter amigos à distância; podem viajar. Mesmo não 

sabendo exatamente aquilo que é a globalização, as crianças não conhecem um 

mundo diferente, um mundo que não seja global.   

Por isso, é também fundamental que os alunos compreendam que, apesar 

de vivermos desta maneira, há muitos problemas que decorrem da globalização. A 

diversidade nem sempre é vista como algo positivo, ainda nos dias de hoje, e o 

respeito pelo Outro não está garantido. As cidades, cada vez mais multiculturais e 

cosmopolitas, devem dar respostas ao ritmo com que as pessoas se movimentam, 

devem ser inclusivas e devem ser um lugar onde há oportunidades para todos. Ao 

reconhecerem a importância que as cidades podem ter na construção de 

sociedades mais justas e inclusivas, os alunos facilmente se darão conta de que 

eles, enquanto habitantes de um determinado lugar, também são agentes de 

mudança e podem construir pontes para que a globalização possa favorecer os 

cidadãos.   

Através destes pressupostos, e estando consciente do papel do professor na 

educação de cidadãos globais sensíveis à diversidade e atentos ao Outro, 

propusemo-nos realizar este estudo empírico, tendo em conta tudo o que foi 

referido anteriormente e também o currículo do aluno. Foi, então, essencial definir 

as orientações metodológicas do estudo, assentes numa investigação do tipo 

investigação-ação, com um tratamento e análise de dados de natureza qualitativa. 

Reconhecendo a importância do contexto, juntamente com a minha colega de 

díade, caracterizámos o grupo de intervenção e compreendemos que se tratava de 
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alunos muito interessados e participativos e que, apesar de serem provenientes de 

um meio rural, tinham um olhar atento sobre o mundo. Deste modo, quisemos que 

o projeto de intervenção também pudesse estar relacionado com o meio local, 

promovendo uma relação de proximidade entre a escola e a comunidade 

envolvente.   

Depois de recordadas as motivações que me levaram à implementação 

deste projeto, é importante relembrar também as questões de investigação que 

nortearam este estudo: “Qual o contributo educativo da paisagem linguística para a 

leitura do Mundo, numa perspetiva multimodal, no 1º CEB?” e “Como promover a 

consciência da diversidade linguística e cultural através da paisagem linguística no 

1º CEB?”.   

Posteriormente a ter implementado as seis sessões correspondentes ao 

projeto, que intitulámos de “Ler a PL”, sendo estas compostas por diferentes 

atividades, tendo adotado várias estratégias e recursos, para que fosse possível ir 

ao encontro dos interesses de cada aluno e recorrendo a diversos instrumentos de 

recolha de dados, procedemos uma análise exaustiva dos dados recolhidos, que 

foram categorizados de acordo com a análise de conteúdo feita, é importante 

analisar as conclusões a que chegámos.  

É possível constatar que os conhecimentos dos alunos sobre a PL, que até 

então era um conceito desconhecido de todos, se foram construindo ao longo de 

cada sessão, partindo de uma abordagem mais geral e mundial para uma 

perspetiva a nível local. A partir da exploração da PL, numa primeira fase, os alunos 

tornaram-se mais conscientes da diversidade que existe no mundo, das várias 

cidades que apresentam características diferentes e que são morada de pessoas 

também diferentes, que falam outras línguas e têm outra cultura. Para além disso, 

os alunos aumentaram a sua perceção sobre as línguas e culturas presentes no 

espaço público, que apesar de já fazerem parte do seu quotidiano, não tinham 

qualquer significado ou importância para eles. À medida que as atividades iam 

sendo desenvolvidas, os alunos compreenderam que a PL não tinha como 

finalidade única a caracterização de uma cidade, mas que os seus elementos 

tinham um propósito, e que a sua complexidade (ou não) estava associada a muitos 

outros fatores de ordem política, social, cultural e económica.   
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Através da exploração da PL, os alunos ficaram, então, sensibilizados para 

a diversidade linguística e cultural e os seus conhecimentos sobre esta temática 

também foram evoluindo de sessão para sessão. As crianças deram indícios de ter 

compreendido que a DLC que se verifica no seu meio local se deve à crescente 

globalização, resultante dos movimentos migratórios de pessoas provenientes dos 

mais variados países. Para além disso, os alunos foram evidenciaram ser capazes 

de refletir sobre o facto de a PL nem sempre ser inclusiva tendo em conta a DLC 

que existe nesse dado meio urbano, neste caso, a cidade de Aveiro. De um modo 

geral, todos pareceram compreender que a língua inglesa é a língua predominante, 

juntamente com o português, o que nem sempre é tão inclusivo como pode parecer, 

já que faz com que outras línguas sejam desvalorizadas e não tenham visibilidade 

na PL.   

Outra das conclusões que é importante destacar, é o facto de os alunos se 

terem tornado, sem qualquer dúvida, leitores mais atentos do mundo. Ao longo 

deste projeto, as crianças puderam estar em contacto com uma obra de literatura 

infantil de grande qualidade que, para além de as ter motivado para a leitura, 

motivou-as para compreenderem o mundo à sua volta, em toda a sua diversidade 

e complexidade, numa perspetiva multimodal. Quando os alunos estiveram em 

contacto direto com a PL, na Saída de Campo, foi quase como se sentissem 

personagens daquele livro, envolvidos na PL da cidade, procurando tomar 

consciência da DLC existente, refletindo sobre todas as suas descobertas e tirando 

conclusões muito valiosas no âmbito deste estudo.  

Por fim, é importante salientar que foram desenvolvidas competências 

transversais como a concentração, o espírito crítico e a curiosidade. Esta 

competências podem parecer muito simples, mas constituem-se como 

fundamentais para que os cidadãos sejam responsáveis, tenham interesse pelo 

mundo à sua volta, se envolvam nas problemáticas atuais e possam procuram 

soluções e transformações que beneficiem o maior número de pessoas possível. 

Apesar de esta turma já ter indivíduos reflexivos e curiosos, a evolução destas 

competências foi muito visível. Os alunos aprenderam a utilizar estas competências 

em todos os contextos, não só no seio do projeto de intervenção, mobilizando-os 

para compreender conceitos e descobrir respostas. É cada vez mais necessário 
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que os alunos saibam mobilizar estas e outras competências transversais, para que 

possam atribuir significados aos acontecimentos que os rodeiam.   

Deste modo, este estudo demonstrou que é possível, através da exploração 

da paisagem linguística e numa perspetiva multimodal, fazer com que os alunos 

sejam melhores leitores do mundo, de uma forma mais crítica e reflexiva. Por sua 

vez, através dos resultados deste estudo, faz sentido afirmar que se pode promover 

e desenvolver a consciência de diversidade linguística e cultural através da 

exploração da paisagem linguística, fazendo dos alunos cidadãos globais mais 

atentos, responsáveis e envolvidos nas problemáticas da atualidade, neste caso, 

decorrentes da globalização.   

Apesar de todas estas conclusões positivas, é necessário apontar algumas 

limitações que foram encontradas ao longo da implementação deste projeto. Uma 

das limitações que é frequentemente referida em estudos desta natureza é a 

escassez de tempo. Pode parecer repetitivo, mas este fator é determinante para o 

sucesso de uma investigação. Mesmo sentido que, consoante o tempo disponível, 

tenha sido possível desenvolver o projeto de intervenção da melhor forma possível, 

tendo obtido resultados muito significativos, considero que as temáticas 

selecionadas, por serem tão complexas e terem tanto potencial, poderiam ter 

levado a que se fizesse ainda mais, até no que diz respeito à própria análise e 

tratamento dos dados, caso tivesse havido um período de intervenção maior. A 

escassez do tempo também fez com que não conseguíssemos conhecer o grupo 

de intervenção em profundidade, não tendo sido possível recolher informações que 

poderiam ser determinantes sobre cada um dos participantes.   

Outro aspeto que se pode constituir como limitador, foi o facto de apenas 

termos contactado com uma turma e implementado o projeto com esses 21 alunos. 

Penso que poderia ter sido muito interessante ter tido uma amostra maior, que até 

nos permitisse comparar resultados e procurar encontrar uma explicação para as 

disparidades que se poderiam ter verificado consoante o contexto. Para além disso, 

o facto de estarmos a implementar o projeto e a lecionar ao mesmo tempo, fez com 

que, por vezes, fosse difícil gerir o tempo, já que era necessário preparar aulas, 

elaborar planificações, pensar em atividades e estratégias inovadoras, ao mesmo 

tempo que pensava nas sessões do projeto, construía recursos e instrumentos de 
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recolha de dados. Mesmo assim, penso que este último aspeto também foi um 

importante desafio para pormos as nossas capacidades à prova.   
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Capítulo VI – Reflexão Final 
 

 
 

No que diz respeito às potencialidades do projeto, é de salientar que foi, 

sem dúvida, muito desafiante e transformador para mim. Senti que fui capaz de 

cumprir os objetivos a que me tinha proposto, envolvendo os alunos e criando um 

conjunto de sessões em que as crianças puderam aprender, desenvolver 

competências e crescer. Não houve momento mais gratificante do que, no final de 

cada sessão, receber sempre largos elogios e um feedback muito positivo por 

parte dos alunos. Em cada sessão foi como se fosse eu a deixar-me envolver 

pelas crianças, permitindo que fossem elas a guiar-me e a conduzir os momentos 

das sessões, e foi extraordinário o seu interesse e empenho. Senti que o projeto 

que implementei fez realmente diferença nas suas vidas, e que deixou marcas 

potencialmente perenes. Foi muito importante trabalhar estas temáticas ao longo 

do estágio, porque para além de desenvolver nos alunos os conhecimentos 

relacionados com as áreas do currículo, de forma interdisciplinar, pude 

apresentar-lhes estas temáticas tão pertinentes no mundo atual.   

Implementar este projeto fez-me compreender que é possível inovar dentro 

da sala de aula, criar modelos de aprendizagem alternativos que não passem 

apenas pela utilização dos manuais adotados. A vontade que temos em 

proporcionar aos alunos as melhores e mais variadas experiências de 

aprendizagem pode ser posta em prática, basta trabalharmos para isso, criando 

atividades fundamentadas e coerentes.   

À medida que fui conhecendo os alunos, decorando os seus nomes e 

feitios, motivações e fraquezas, aproximei-me de cada um deles. O período de 

observações permitiu-me estar atenta a todos e a cada um, reparando na sua 

perspicácia, na sua curiosidade, no seu gosto por aprender. Confesso que, 

enquanto estava sentada no canto da sala, com o bloco de notas na mesa, dei por 

mim muitas vezes a pousar a caneta para apenas contemplar, aproveitar. Penso 

que a palavra certa é mesmo esta, aproveitar. Estar ali a ver os alunos, mesmo 

num período tão estranho e conturbado, em que ninguém sabe bem o que fazer e 

como fazer, em que as suas caras estavam escondidas, mantendo uma visão do 

mundo tão positiva, genuína e ingénua.   
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Atrevo-me a dizer que o motivo que me fez gostar tanto deste estágio, foram 

os próprios alunos. Afeiçoei-me muito a cada um deles e senti que eles também 

se afeiçoaram a mim. Pude ver um pouco da criança que fui em cada um deles e 

isso deu-me uma grande nostalgia. Tal como a minha professora do 1ºCEB foi 

uma grande inspiração para mim, eu também o queria ser para estes alunos.  

Ao longo de cada sessão, procurei sempre proporcionar aos alunos 

experiências de aprendizagem significativas e que os envolvessem e os 

colocassem no centro do processo de ensino e aprendizagem. Esta experiência 

foi essencial para perceber que tipo de professora quero ser: uma professora que 

dá voz aos alunos, que valoriza as suas intervenções, que incentiva à sua 

participação, que quer que os alunos descubram mesmo que errem à primeira, 

que implementa estratégias variadas, que cria recursos consoante os seus 

interesses, que promove aprendizagens interdisciplinares, que conhece os alunos, 

que não tem medo de arriscar nem de mudar o rumo de uma aula por causa de 

uma intervenção interessante de um aluno, que promove o respeito entre todos. 

Não é fácil que tudo isto aconteça e estou certa de que houve aulas em que não 

consegui ser esta professora por completo. Mas, consciente de todos estes 

desafios, quero construir o meu caráter enquanto professora e educadora.   

Os alunos surpreendem-nos muitas vezes, estão cheios de ideias e de 

vontade para descobrir o mundo. Nestas idades ainda possuem alguma 

ingenuidade que faz com que não tenham medo de novos desafios. E, através da 

sua alegria e boa disposição, são capazes de tornar o nosso dia inesquecível. 

Durante este tempo, apercebi-me de que se há momentos em que os alunos estão 

muito entusiasmados, querem participar em todos os momentos e se mostram 

interessados e recetivos, há outros em que parecem mais distantes, mais 

cansados. Penso que é fundamental saber avaliar os alunos, tentar colocarmo-

nos na sua posição, claro que de uma maneira equilibrada e nunca esquecendo 

qual o papel do professor. Não devemos ter medo de mudar os nossos planos se 

virmos que há outras maneiras de ir ao encontro da disposição dos alunos na 

altura. Mas, por outro lado, também é preciso que os alunos saibam que nem 

sempre tudo vai ser do seu agrado - há matérias das quais uns gostam mais e 

outros menos, há atividades em que uns se sentem mais confortáveis e outros 
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menos. Se os alunos se sentirem valorizados e se lhes mostramos que todos são 

diferentes e que é preciso respeitar essas especificidades de cada um, cada aula 

poderá ser única e cada aluno poderá ter um papel importante.  

Outro aspeto que merece a minha reflexão é o facto de grande parte do 

trabalho ter sido feito em díade, o que nos permitiu pensar mais sobre cada 

momento. Poder trabalhar colaborativamente com a minha colega foi uma grande 

mais-valia para colocar este percurso em perspetiva e para repensar, refletir, 

refazer. Apesar de termos muitas opiniões em comum e ideias parecidas, foram 

as diferenças que enriqueceram a nossa prática pedagógica. Fomos um par que 

se ajudou muito mutuamente, quer em questões académicas, quer em questões 

pessoais. Durante estes meses houve alguns momentos em que nos sentimos 

mais cansadas, frustradas, menos criativas… e foi muito importante poder contar 

com o apoio uma da outra. Para além disto, foi muito bom poder ver as 

intervenções da Rosalba, aprender com ela, ver a sua evolução enorme, o seu 

entusiasmo na preparação das atividades e a sua vontade constante em se 

superar. Considero que a Rosalba foi uma grande companheira e amiga e não 

consigo imaginar uma melhor colega para este percurso. Para além de estar muito 

contente com o trabalho que desenvolvi, também me sinto muito feliz e orgulhosa 

do trabalho da Rosalba.  

No futuro, gostaria de continuar envolvida em projetos relacionados com 

estas temáticas e com outras do mesmo género. Para além disso, penso que seria 

interessante elaborar um Guião Didático com base neste projeto que pudesse ser 

partilhado com outros educadores e professores, podendo ser adaptado para 

outros níveis de ensino. Por estar certa da importância desta problemática, 

gostava de dar um contributo mais representativo e completo para o estudo da PL 

e da DLC, partilhando aquilo que aprendi e que continuarei a aprender com outros 

profissionais e alunos. Acredito que este trabalho que desenvolvi poderá também 

fazer sentido noutros contextos e poderá inspirar outros professores a 

enveredarem por este caminho. Para além disso, ainda tenho como objetivo a 

apresentação do Kit de Jogos Didáticos que construímos a outras escolas e a 

outras entidades, para mostrar o quão valiosa pode ser a exploração desta 

temática com os alunos.   
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Tenho a certeza de que, no meu futuro profissional, vou continuar a 

trabalhar com estas temáticas e terei a oportunidade de voltar a implementar este 

projeto, com outros alunos, melhorando-o e fazendo com que seja ainda mais 

completo e possibilitador de mudança.    
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Anexos 
 

 

Anexo 0 – Transcrição de algumas entrevistas. 
 

S1, Rodrigo 

PE – O que é que gostaste mais de aprender com o livro A Orquestra? 

Rodrigo – Os países eu já sabia… exceto aquela cidade que era Abidjan. E adorei 

fazer o trabalho de grupo e apresentar. 

PE – Mas do livro em si o que é que gostaste mais? 

Rodrigo – Gostei da literatura… dos postais. E também gostei muito das imagens. 

PE – E tu achas que alguma daquelas cidades era mais importante do que outra? 

Rodrigo – Não… todas são importantes. 

PE – Porquê? 

Rodrigo – Porque cada uma faz as suas coisas típicas e… é a diversidade que 

também nos une ou qualquer coisa assim. 

 

_________________________________________________ 

 

S1, Laura 

PE - O que é que gostaste mais de descobrir com o livro A Orquestra? 

Laura – Gostei de descobrir os países, como é que eles são… se são quentes, frios, 

grandes, pequenos… se têm muitas coisas, como é que são as pessoas: 

trabalhadoras, amigas… 

PE – E conheceste outros países que não conhecias antes? 

Laura – Sim! 

PE – E achas que há alguma cidade mais importante do que outra? 

Laura – Não. São todas importantes porque todas têm habitantes, ou seja, pessoas; 

todas têm alimento, paisagens, todas têm tudo.  

 

_________________________________________________ 

 

S2, Mafalda 
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PE – Através dos vídeos que vimos e de tudo o que fizemos hoje, como é que achas 

que podemos caracterizar as cidades? 

Mafalda – Nós podemos caracterizar as cidades sobre o que tem nelas, por 

exemplo, Tóquio tem uns painéis grandes, notícias… E noutros países não tem 

esses ecrãs. É simplesmente nas televisões ou telemóveis que se vêm as notícias. 

PE – Muito bem! 

Mafalda – E as línguas das cidades são diferentes. Por exemplo, na Holanda pode-

se falar muito mais do que só o holandês e inglês. 

PE – E em Espanha, por exemplo? 

Mafalda – Também! Pode-se falar espanhol, que é o principal, inglês, português… 

PE – E havia outra língua oficial em Espanha, lembras-te? 

Mafalda – Ah, sim! O catalão! As placas estavam sempre nesta língua. 

PE – Exatamente! E as cores, por exemplo, são diferentes? 

Mafalda – Sim! Há cidades cheias de cores, há outras que só usam o cinzento e o 

preto.  

PE – Então afinal porque é que a paisagem linguística é tão importante? 

Mafalda – A paisagem linguística é importante porque dá-nos a entender que os 

países não são todos iguais. Dá para… os países não são nada iguais. Têm tudo 

de diferente. O barulha, as placas, as pessoas… 

PE – Muito bem! E o que é que essas características nos mostram? 

Mafalda – Hmmm… Que as cidades podem estar preparadas para receber turistas 

e migrantes. Ou não. 

 

_________________________________________________ 

 

S2, Miguel 

PE – Como é que nós podemos caracterizar as cidades? 

Miguel – Pelas placas, sinais… pela forma de falar. Pela organização da cidade… 

PE – Por exemplo? 

Miguel – Por exemplo quando num supermercado se estiver tudo bem separado e 

organizado… ou num mercado da rua que já é mais confusão. Os migrantes que 

vêm de outros países conseguem perceber melhor se a cidade for mais organizada. 
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PE – Claro! Se for uma cidade desorganizada é mais difícil! E também podemos 

caracterizar as cidades através das línguas? 

Miguel – Sim. Catalão, espanhol… por exemplo quando estamos num aeroporto, 

estação de comboios… num monumento… 

PE – Muito bem. E por exemplo aquela cidade alemã, lembras-te do nome? 

Miguel – Bielefeld! Nessa era diferente! Só tinha alemão… as tinha lá símbolos que 

davam para reconhecer, tipo de saúde, da escola! E isso é a PL.  

PE – Exatamente! E porque é que a paisagem linguística é tão importante? 

Miguel – Para nós podermos comunicar uns com os outros… por exemplo, se na 

cidade de Aveiro fosse tudo sem sinais e sem placas e a preto e branco era tudo 

muito difícil. E também podemos encontrar uma qualidade de vida melhor se a PL 

for boa.  

 

_________________________________________________ 
 

 

S3, Lúcia 

PE – Lembras-te da visita que fizemos à cidade de Aveiro? 

Lúcia – Sim! 

PE – E gostaste? 

Lúcia – Muito! 

PE – O que é que estivemos a fazer? 

Lúcia – Então, estivemos a ver as cores, estivemos a ver as placas que tinham 

várias línguas, e… estivemos a ouvir as línguas de outras pessoas. E sons! 

PE – Pois foi! Queres dar algum exemplo? 

Lúcia – As músicas… os pássaros! 

PE – Muito bem! Então e como é que é a paisagem linguística de Aveiro? 

Lúcia – É… cheia de cor, tem muita pavimentação… tem línguas, mas mais 

português. E tem imensas placas! 

 

_________________________________________________ 
 

 

S3, Rodrigo 

PE – Lembras-te da visita que fizemos à cidade de Aveiro? 
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Rodrigo – Sim, claro! 

PE – E gostaste? 

Rodrigo – Sim, foi muito fixe! 

PE – E o que é que estivemos a fazer por Aveiro? 

Rodrigo – Estivemos a… no início estivemos a tirar algumas anotações sobre as 

placas, sinais… mais… depois tivemos um desafio! O meu era contar quantos 

desenhos de calçada portuguesa encontrámos. E também preenchemos que 

línguas vimos, que línguas ouvimos… 

PE – É verdade. Então e que línguas é que ouvimos? 

Rodrigo – O português, português do Brasil… Hmmm. Depois um senhor falou um 

bocadinho de espanhol… francês.  

PE – E lembras-te de alguma palavra? 

Rodrigo – Hmm… Croissant! [risos] 

PE – E então como é que é a PL em Aveiro? 

Rodrigo – É uma cidade muito alegre! Tem turismos… médio turismo, não é assim 

muito. Também tem alguma cultura e bio… biodiversidade. E acho que é assim! 

Ah, e também podia ter mais placas informativas… noutras línguas! 

 

_________________________________________________ 
 

 

S5, Laura 

PE – O que é que tu achaste da atividade de pensar e construir os jogos sobre a 

PL? 

Laura – Foi muito divertido! 

PE - Porquê? 

Laura – Porque antes não sabia como é que se fazia os jogos… e agora já sei! Mas 

é preciso muito trabalho para fazer.  

PE – E qual é que foi o teu trabalho, ou seja, quais é que eram as tuas tarefas na 

construção dos jogos? 

Laura – Então, tinha que dizer como é que era o tabuleiro, tinha que dizer as regras, 

tinha que… pensar nas perguntas… 

PE – Muito trabalho! E depois dessa parte? 
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Laura – Eu e o meu grupo tivemos a fazer o jogo que tinha o tabuleiro com pistas 

e eram os jogadores a preencher.  

PE – Como assim? 

Laura – Tipo, havia vários espaços cada um com instruções… por exemplo 

“Escreve aqui o nome da tua cidade.”, “Pinta este quadrado com as cores da tua 

cidade…” E assim cada pessoa vai poder pensar, quer dizer, refletir, sobre a PL da 

sua cidade. 

PE – Isso é espetacular! E porque é que achas que foi importante fazermos estes 

jogos? 

Laura – É importante porque algumas pessoas e crianças podem não saber esta 

matéria, o que é a paisagem linguística. E se elas jogarem os jogos vão aprender 

mais.  

PE – Muito bem! E se tu pensares em todo o projeto, em todas as atividades, qual 

foi o teu momento preferido? 

Laura – Hmm… foi ouvir diferentes línguas naquele vídeo com os teus amigos! 

 

_________________________________________________ 
 

 

S5, Mafalda 

PE – O que é que tu achaste da atividade de pensar e construir os jogos sobre a 

PL? 

Mafalda – Achei interessante porque deu para conhecer ainda mais coisas que não 

sabíamos da PL… e foi muito divertido criar os jogos. 

PE – E qual foi o teu trabalho na criação dos jogos? 

Mafalda – O meu trabalho era fazer letras, recortar, para depois os jogadores as 

usarem para escrever palavras relacionadas com a PL. 

PE – Esse jogo ficou muito bonito! E o que é que foi mais difícil para ti? 

Mafalda – Era tentar saber a quantidade de letras que tínhamos de fazer para 

escrever muitas palavras… porque tinha de dar para várias rondas! 

PE – Realmente, é complicado! Então e porque é que tu achas importante termos 

feito jogos sobre a paisagem linguística? E porque é que é importante dá-los a 

conhecer a outras crianças? 
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Mafalda – Porque pode haver crianças que podem não ser daqui, podem ser 

doutros países e podem conhecer mais sobre a cidade de Aveiro. 

PE – Isso mesmo! Mas os jogos não são só sobre a PL de Aveiro… 

Mafalda – Pois, são sobre o mundo todo… porque eu acho que nós somos os 

únicos que sabemos o que é a PL. A sério, acho que mais nenhum aluno sabe! E 

assim ao jogarem estes jogos, os outros também vão aprender o que é.  

PE - Muito bem! E se tu pensares em todo o projeto, em todas as atividades, qual 

foi o teu momento preferido? 

Mafalda – Deixa-me pensar… Não sei! Acho que gostei de todas. É assim foi 

mesmo muito fixe vocês terem vindo para aqui e nós termos feito estas coisas todas 

novas! Eu aprendi muito! 

 

 

 

Anexo 1 – Panfleto Informativo do projeto “Ler e Escrever a Paisagem 

Linguística”. 
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Anexo 2 – Postais distribuídos aos alunos, retirados do livro A 

Orquestra, de Chloé Perarnau. 
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Anexo 3 – Folhas para preenchimento sobre os postais. 
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Anexo 4 – PowerPoint “A PL de várias cidades”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

163  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

164  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

165  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

166  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

167  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexos 

168  

  

 

 

 

 

 



 
Anexos 

169  

  

Anexo 5 – Monólogos sobre a PL. 
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Anexo 6 – “Guião de Exploradores”. 
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Anexo 7 – Folha para preencher com os elementos da PL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Gráfico com a representação dos estrangeiros residentes 

na cidade de Aveiro. 
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Anexo 9 – Folha de planificação dos jogos de tabuleiro. 
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Anexo 10 – Folhas de Tarefas para os jogos da PL. 
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Anexo 11 – Folhas de instruções para os jogos da PL. 
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Anexo 12 – Texto de introdução ao Kit de Jogos da PL. 
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Anexo 13 – Kit de Jogos da PL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


