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RESUMO  

O presente relatório de estágio pedagógico supervisionado, realizado no âmbito do 

Mestrado em Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico, descreve e fundamenta o projeto 

de intervenção subordinado ao tema “Abrir horizontes e janelas para o mundo”: as histórias 

na promoção da consciência intercultural e educação para a cidadania.  

O projeto foi desenvolvido numa turma do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico e os 

seus objetivos foram os seguintes: identificar atitudes e preferências dos alunos face à 

audição/leitura de histórias em inglês e ao uso de histórias como estratégia didática; explorar 

o storytelling como estratégia didática de motivação para a aprendizagem e desenvolvimento 

de competências gerais e comunicativas numa abordagem de consciencialização intercultural 

e de educação para a cidadania; desenvolver competências de autorregulação da 

aprendizagem; avaliar o impacto da intervenção pedagógica na promoção de uma consciência 

intercultural e da educação para a cidadania.  

Tendo por base a fase de observação de contexto, onde procedi à recolha de dados que 

me permitiram desenvolver e implementar, na segunda fase, atividades direcionadas ao 

desenvolvimento da consciência intercultural e educação para a cidadania, o culminar deste 

projeto teve lugar na fase de avaliação, onde um conjunto de instrumentos aplicados me 

permitiu chegar a algumas conclusões. As estratégias de intervenção passaram pela 

exploração de três histórias e respetivas sequências didáticas, tendo também procedido à 

avaliação linguística e processual das aprendizagens dos alunos. Os resultados finais 

revelaram que a utilização das histórias na promoção da consciência intercultural e educação 

para a cidadania é algo benéfico e profícuo. A turma em causa assimilou a importância de 

abordar este tipo de conteúdos nas aulas e desenvolveu comportamentos e conhecimentos 

promotores da consciência intercultural. 

Palavras-Chave: histórias; consciência intercultural; educação para a cidadania; 1º CEB. 
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“OPENING HORIZONS AND A WINDOW TO THE WORLD”: RAISI NG 

INTERCULTURAL AWARENESS AND CITIZENSHIP EDUCATION T HROUGH 

STORIES 

Maria de Fátima Mendes de Sá 

Master in Teaching of English in the Primary Education 

University of Minho 
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ABSTRACT 

 This supervised teaching training report, carried out under the Master in Teaching of 

English in the Primary Education, aims to describe and base the Intervention Project entitled 

“Opening horizons and a window to the world”: raising intercultural awareness and 

citizenship education through stories.  

 The project was developed in a class of the 4th grade in a primary school and its 

objectives were: to identify students' attitudes and preferences regarding listening to / reading 

stories in English and to use stories as a didactic strategy; to explore storytelling as a 

motivational didactic strategy for the learning and development of general and 

communicative competences in an intercultural awareness and citizenship education 

approach; to develop learning self-regulation skills; to evaluate the impact of the pedagogical 

intervention on raising intercultural awareness and citizenship education. 

 Based on the context observation phase, where I proceeded to collect data that 

allowed me to develop and implement, in the second phase, activities aimed at the 

development of intercultural awareness and citizenship education, the culmination of this 

project took place in the evaluation phase, where a set of instruments applied allowed me to 

reach some conclusions. The intervention strategies were based on the exploration of three 

stories and their respective didactic sequences, as well as on the linguistic and procedural 

evaluation of students' learning. The final results revealed that the use of stories in raising 

intercultural awareness and citizenship education is beneficial and fruitful. The class in 

question assimilated the importance of addressing this type of content in the classroom and 

developed behaviours and knowledge raising their intercultural awareness. 

 

Key words: storytelling; intercultural awareness; citizenship education; primary education. 
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“The food we eat makes our bodies. 

The stories we hear and tell make our minds.” (Andrew Wright) 
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INTRODUÇÃO 

 

In using stories in language teaching we are using something much bigger and more important than 
language teaching itself. (Wright, 2003, p. 7) 

 

O presente relatório de estágio é parte integrante do Mestrado em Ensino do Inglês no 

1º Ciclo do Ensino Básico da Universidade do Minho, no âmbito do qual procedi ao 

desenvolvimento do projeto de investigação-ação intitulado “Abrir horizontes e janelas para o 

mundo”, subordinado ao tema “As histórias na promoção da consciência intercultural e da 

educação para a cidadania.” O projeto foi concretizado numa escola do 1º ciclo do concelho 

de Ponte de Lima. 

Este relatório centra-se no Projeto de Intervenção implementado no âmbito deste 

mestrado e nas aprendizagens realizadas enquanto professora em formação. É, deste modo, 

um suporte teórico-prático ao estágio e nele se podem encontrar os registos que considero 

mais relevantes da minha experiência e do meu percurso de desenvolvimento profissional. 

Através da consulta deste relatório é, então, possível avaliar os trâmites processuais, as 

metodologias investigativas e pedagógicas, o tratamento dado à informação recolhida ao 

longo do processo, as hipóteses e as conclusões avançadas ao longo do mesmo. 

Sendo este um documento que deve conduzir à autorreflexão, outro dos objetivos 

deste relatório é favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, analisando e 

problematizando diferentes aspetos da prática profissional do ensino de línguas. Toda a 

prática pedagógica foi, deste modo, orientada seguindo uma lógica de investigação-ação, com 

o intuito de promover “o desenvolvimento da reflexividade profissional dos professores para 

a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos” (Vieira, 2006, p. 15). Assim, todas as 

reflexões críticas realizadas ao longo da implementação do projeto levaram-me a um processo 

de autoavaliação e consciencialização das aprendizagens realizadas e dos problemas sentidos. 

No mundo globalizado no qual vivemos hoje em dia, aprender uma língua estrangeira 

é considerado fundamental. Conhecer outras línguas significa ser detentor de um instrumento 

que favorece um melhor entendimento entre os povos e a compreensão mútua. Deste modo, 

torna possível o desenvolvimento de atitudes, valores e comportamentos, como a abertura, 

tolerância e respeito em relação a outras culturas. Assim, começa a tornar-se consensual que 

nas aulas de língua estrangeira deve haver lugar à promoção da consciência intercultural e da 

educação para a cidadania global. O propósito será que os alunos conheçam e reflitam, em 
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primeiro lugar, sobre a sua própria cultura, e depois façam o mesmo com a cultura da língua 

que estão a aprender, havendo então lugar ao desenvolvimento do conhecimento e 

consciência sobre as diferenças culturais. Esta preocupação na educação em línguas é bem 

expressa pelo Conselho da Europa, uma vez que encoraja o plurilinguismo e a competência 

intercultural desde tenra idade. Consequentemente, considerei pertinente contribuir para esta 

mudança na educação em línguas, promovendo a consciência intercultural e a educação para a 

cidadania nos meus alunos, na expectativa de que um dia se tornem cidadãos do mundo 

interculturalmente competentes.  

Na atualidade, assume-se também que o processo de ensino e aprendizagem se deve 

centrar no aluno. Isto significa que o professor deve conhecer as características dos alunos 

com os quais trabalha: as suas necessidades de aprendizagem, sem esquecer as variáveis 

individuais, as suas expectativas, a sua voz e as suas crenças a respeito de como se deve 

aprender e ensinar uma língua. 

Os nossos alunos podem partilhar uma série de características, como a nacionalidade, 

idade, entre outras, mas podem não partilhar o género, a classe social, a religião, etc. Assim 

sendo, penso que não se pode falar de homogeneidade quando nos referimos à caracterização 

de uma turma. É, então, necessário trabalhar para fomentar uma consciência intercultural 

tolerante e uma atitude de respeito, desde logo na sala de aula. 

É de extrema relevância criar nas crianças a capacidade de sair do seu próprio mundo 

e do seu sistema de crenças e valores, tidos como a norma, e levá-las a descobrir que a 

diferença que vemos nos outros representa um olhar a partir de uma perspetiva diferente que 

pode ser sinónimo de valores e crenças diferentes. Ao fazermos isto, as crianças ir-se-ão 

acostumar a reparar na diferença e irão aprender a ser tolerantes e a respeitar os outros. Não 

nos podemos esquecer que a diversidade é o maior tesouro do nosso planeta! 

Sabemos que as crianças adquirem conhecimentos com uma rapidez maior do que os 

adultos. Brewster, Ellis & Girard (1992) afirmam que as escolas são o lugar ideal para 

fomentar a aprendizagem e o interesse por uma segunda língua. No entanto, para que esta 

aprendizagem seja eficaz, temos de procurar e utilizar recursos e ferramentas que nos ajudem 

com a motivação e o interesse da turma, facilitando assim a aquisição da nova língua. Eu diria 

que os manuais adotados pela escola não são suficientes e que, por isso, devemos utilizar 

outros recursos que nos apoiem na aprendizagem e que favoreçam o interesse dos nossos 

alunos pela disciplina. As histórias vão-me ajudar neste trabalho. 
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É necessário ter em conta que as crianças na sua vida diária demonstram interesse em 

ouvir aquilo que consideram útil e interessante. Portanto, as histórias facilitam o ato de os 

expormos a uma grande quantidade de input auditivo. Segundo Wright (2008), “Children 

have a constant need for stories and they will always be willing to listen or to read, if the right 

moment is chosen” (p. 6). Entre as inúmeras razões que podemos ter em conta quando 

pensamos em utilizar histórias destaco as seguintes: o facto de favorecerem o conhecimento e 

interesse por outras culturas, e de serem um recurso com o qual se podem trabalhar outros 

recursos, como canções, jogos e projetos, o que favorece resultados positivos na 

aprendizagem. Ainda de acordo com Wright (2008), “Clearly the power exerted by stories in 

the mother tongue has a similar potency in foreign language learning” (p. 5). O mesmo autor 

refere também que, por serem algo de muito familiar para as crianças, estas conseguem-nas 

entender e apreciar, mesmo sem perceber todas as palavras que delas constam. Além disso, as 

crianças quando ouvem uma história fazem-no com um objetivo: encontrar a moral, o sentido 

da mesma; isto confere à história um interesse e um valor intrínseco (Wright, 2008). 

De uma forma geral, a literatura permite às crianças aprender acerca delas próprias e 

do seu mundo. Permite-lhes também perceber e apreciar culturas e ideologias diferentes das 

suas. Consequentemente, as crianças aprendem a respeitar outras culturas e a se envolver com 

elas. A literatura infantil tem, portanto, um carácter lúdico e didático ao mesmo tempo. 

Na implementação do meu projeto tive em conta diferentes abordagens e metodologias 

e tentei selecionar aquelas que melhor se adaptavam à faixa etária em questão e, mais 

concretamente, aos alunos com os quais trabalhei. Contudo, tive também em atenção que há 

estratégias que levam o aluno a uma aprendizagem mais significativa do que outras. Deste 

modo, segui, sobretudo, uma abordagem comunicativa e, tendo em conta as Orientações 

Programáticas para o Ensino do Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico (Bento et al., 2005), usei 

a metodologia Task-Based Learning (TBL), levando a que as crianças executassem a tarefa 

evitando uma centralização excessiva no professor, combinada com a Total Physical 

Response (TPR). Isto porque, nestas idades, é muito importante que as crianças aprendam 

fazendo, sendo o movimento um elemento fundamental na sala de aula. A pedagogia para a 

autonomia também foi trabalhada, nomeadamente na sua vertente de reflexão metacognitiva, 

pois sem dúvida alguma que é parte integrante de qualquer abordagem atual da pedagogia das 

línguas e os seus princípios integram-se, de uma forma geral, com a abordagem comunicativa 

referenciada anteriormente (Jiménez Raya, Lamb & Vieira, 2007). 
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Mais uma vez tendo em conta as Orientações Programáticas (Bento et al., 2005), e no 

que diz respeito às skills, tentei dar ênfase à audição e à oralidade, mas sem esquecer o papel 

de apoio da leitura e da escrita. Os alunos desenvolveram as tarefas sob a minha orientação; 

no entanto tentei centrar as atividades desenvolvidas nos interesses dos meus alunos, usando 

modos de organização do trabalho que possibilitassem a criação de laços afetivos quer com os 

colegas, com o professor e com a própria língua inglesa, valorizando o trabalho cooperativo. 

No meu projeto tentei, então, desenvolver um olhar crítico sobre o processo de 

promoção da consciência cultural e da educação para a cidadania, com recurso ao storytelling, 

para posteriormente avaliar os resultados da combinação destas duas finalidades.  

Em termos de estrutura, este relatório é composto por três capítulos, sendo que a 

fundamentação teórica do projeto faz parte do primeiro. Neste capítulo, inicialmente é feito 

um enquadramento teórico das histórias e do conceito de storytelling para, de seguida, se 

abordar a consciência intercultural e educação para a cidadania.  

No segundo capítulo é feito o enquadramento contextual do projeto de intervenção, no 

qual se engloba a descrição da comunidade educativa na qual desenvolvi o meu projeto, da 

turma na qual efetuei a minha intervenção e dos documentos orientadores da minha prática de 

lecionação. O Plano Geral de Intervenção insere-se no segundo ponto deste capítulo, e nele se 

encontram descritos os objetivos e estratégias didáticas e investigativas, assim como a 

metodologia utilizada no decurso do desenvolvimento do projeto.  

No terceiro capítulo pode-se encontrar o desenvolvimento e a avaliação da intervenção 

pedagógica, estando subdividido em quatro secções. As primeiras três secções reportam-se, 

respetivamente, à fase inicial, intermédia e final do desenvolvimento do projeto. Nelas se 

descrevem as atividades realizadas e se faz a análise dos resultados obtidos em cada uma. Na 

última secção faz-se a síntese avaliativa do projeto, apresentando-se os resultados obtidos e 

fazendo comparações de dados obtidos em diferentes fases.  

De seguida, tecem-se considerações finais, nas quais se incluem as potencialidades e 

constrangimentos verificados, e onde se apresentam as conclusões e limitações do projeto à 

luz dos seus objetivos e também da literatura, apontando recomendações didáticas e de 

investigação dele emergentes, assim como uma reflexão sobre o valor do mesmo no meu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  
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Finalmente, nas referências bibliográficas podem-se consultar todas as obras citadas e 

referidas no corpo do trabalho; podem-se ainda consultar todos os anexos considerados 

relevantes para complementar a leitura da temática apresentada. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

1. As histórias na promoção da consciência intercultural e da educação para a 

cidadania 

 

 A literatura infantil está presente na nossa sociedade e são muitos os autores que se 

têm debruçado sobre ela, atribuindo-lhe grande relevância. Ellis & Brewster (2002) 

asseguram que “children’s literature offers an ideal context for developing children’s 

learning” (p. 22). Já Wright (2008) refere que “stories are particularly important in the lives of 

our children: stories help children to understand their world and to share it with others” (p. 5). 

De facto, os benefícios que a literatura infantil proporciona aos alunos nas aulas de línguas 

são inegáveis. Trata-se de um recurso rico e motivador, que favorece a compreensão e a 

expressão, tanto oral como escrita, e potencia as capacidades e os valores necessários para as 

crianças se desenvolverem de forma adequada na sociedade atual. À narração, interpretação e 

dramatização de uma determinada história chamamos storytelling. 

 

1.1 O que é o storytelling 

 

O storytelling pode ser visto, neste contexto específico, como a arte de usar a 

linguagem, a voz, e/ou o movimento/mímica por parte do professor, para revelar elementos e 

imagens de uma história a um determinado público, neste caso, aos nossos alunos. A história 

deverá ser relativamente simples, podendo inclusivamente conter elementos de humor, deve 

chamar a atenção e ser também do gosto do professor. Através do storytelling podemos 

envolver as crianças na aprendizagem da língua sem ter necessidade de recorrer aos típicos 

drills e exercícios que habitualmente os alunos consideram aborrecidos nas aulas. Além disso, 

dependendo do nível, do contexto e, de uma forma geral, das características do grupo/turma, 

podemos adaptar a história, incluir diálogos e usar elementos extra, como objetos reais, sons, 

entre outros, com o objetivo de atingir uma melhor compreensão por parte dos alunos. 

 Algo que deve ficar muito claro é que contar uma história e ler uma história são coisas 

bastante diferentes. Eades (2005) afirma que 

When you read a story to children you read the author’s words. A good reader adds expression and 
may edit as they read but, essentially, it is a story told by someone who does not know your class and 
is not there, on that day, responding to thirty faces and thirty personalities. In contrast, when you tell a 
story you are responding, consciously and unconsciously, to your listeners. You will pick a story that 
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seems “right” for that day and for that group of children. You will also tell it in a way that seems to fit 
the mood of the moment, or the mood that you wish to create. (p. 19) 
 

 É, portanto, importante que o professor conte a história e não a leia. Wright (2008) 

considera que para ajudar na compreensão da história “it is easier for the children if you tell 

the story rather than read it” (p. 39). Para Mourão (2003), quando lemos uma história, os 

nossos olhos fixam-se na página, focamo-nos naquilo que estamos a dizer, e a interação com 

as crianças é praticamente nula. Pelo contrário, quando contamos uma história, o livro, a parte 

visual, a nossa cara e o nosso corpo são todos elementos de extrema relevância para as 

crianças, porque estão a ser usados como ajudas visuais. Contar uma história implica 

sabermos a história quase de cor, para que possamos manter contacto visual com as crianças 

com frequência, podendo, deste modo, usar as suas reações como feedback àquilo que 

estamos a dizer. Uma boa estratégia para aqueles que não estão habituados a contar histórias é 

praticar um pouco em casa com a família ou com amigos.  

Há pessoas que parecem ter um talento inato para contar histórias e fazem-no com 

bastante facilidade e com confiança. Já outras acham que não têm grande aptidão para tal. Da 

minha experiência, posso dizer que qualquer pessoa que esteja disposta a passar algum tempo 

a estudar e a praticar se pode tornar um bom “contador” de histórias. Tal como afirmam Zaro 

& Salaberri (1995) 

Any teacher with an acceptable command of the foreign language can tell stories in the classroom and 
storytelling should not be seen as a chore but as an activity which appeals to the imagination, allows 
experimentation with the target language and encourages cooperation. (p. 5) 

 

 

1.2 Fases do storytelling 

 

Quando falamos de storytelling referimo-nos ao momento em que o professor conta a 

história aos seus alunos, embora o storytelling abranja uma série de atividades baseadas na 

história para se poder trabalhar e reforçar o que se pretende ensinar. 

 Wright (2008) agrupa estas atividades em “antes da história, durante a história e 

depois da história.” Para o “antes da história” sugere: 1) atividades que ajudem as crianças a 

compreenderem a história, selecionando e ensinando novas palavras-chave essenciais à sua 

compreensão; 2) a introdução de vocabulário importante, para que compreendam a história 

mais facilmente, recorrendo ao TPR, ao desenho, a imagens ou objetos reais, para ensinar 

verbos de ação, objetos, etc.; 3) atividades que ajudem as crianças a se focarem no tema e que 
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lhes permitam tentar adivinhar o que a história irá tratar, por exemplo, mostrando a capa do 

livro (ou apenas o título) e pedir-lhes para tentarem adivinhar sobre o que vai ser a história, 

mostrar imagens do livro e explorar e debater o tema da história, tendo em conta as suas 

próprias experiências; 4) atividades que ajudem as crianças a prever a essência da história, 

definindo uma tarefa para cumprirem, pedindo-lhes para tentarem adivinhar sobre o que irá 

ser a história, fornecendo-lhes, para o efeito, uma série de palavras-chave, preparando uma 

série de imagens da história e pedindo-lhes para tentarem adivinhar e pôr as imagens pela 

ordem correta, etc. Ellis & Brewster (2002) vão ao encontro do que Wright aconselha e 

sugerem que, nas atividades prévias à história, o professor deverá “preparar o terreno” de 

maneira a que as crianças se familiarizem com as diferentes situações que vão aparecer na 

história (o seu conteúdo, conceitos, a linguagem ou palavras-chave…), incluindo, por 

exemplo, atividades baseadas no TPR, exercícios que abordem o vocabulário principal, 

desenhos, etc. 

No que diz respeito às atividades do “durante a história”, Wright (2008) afirma que o 

mais importante é “let the children listen to and enjoy the story” (p. 39), sendo que, por vezes, 

podemos estragar a história ao tentarmos tirar demasiado partido do trabalho feito durante a 

leitura. Outras das estratégias apontadas pelo autor nesta parte são: ajudar as crianças a 

perceber a história, recorrendo a elementos tais como, imagens do livro ou outras imagens que 

o professor considere pertinentes, máscaras, bonecos, mímica, efeitos de sons, misturar o 

inglês com a língua materna das crianças, traduzir palavras-chave à medida que se conta a 

história, etc.; encorajar as crianças a tentarem adivinhar o que se irá passar a seguir, parando 

sempre que se achar apropriado; convidá-las a dar uma resposta pessoal, perguntando, por 

exemplo, como é que eles se sentiriam naquela situação particular, ou pedindo para 

acrescentar alguma informação que considerem relevante; permitir que as crianças 

demonstrem a sua compreensão e que participem, através da mímica, por exemplo; deixá-las 

participar oralmente, selecionando frases-chave para repetirem, entre outras. De igual forma, 

Zaro & Salaberri (1995) dizem-nos que nas atividades que se desenrolam no decorrer da 

história é importante envolver as crianças, para que estas participem, e uma forma de o fazer 

é, por exemplo, perguntar-lhes a sua opinião, pedindo-lhes que antecipem o que irá acontecer 

na história, fazer perguntas de “sim ou não” ou as “wh- questions” (what, when, who e why, 

etc.). Deste modo estaremos a desenvolver atividades que reforçam a compreensão dos 

alunos. 
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Relativamente à última fase, o “depois da história”, Wright (2008) aconselha o uso de 

atividades de compreensão recorrendo a exercícios tradicionais, como perguntas de 

compreensão, verdadeiro e falso, e frases com palavras para ordenar, bem como possíveis 

variações dos mesmos; atividades de compreensão e reconto da história, preenchendo espaços 

em branco, exercícios de desenhar e adivinhar, relacionar determinadas palavras com as 

personagens, desenhar uma personagem, entre muitas outras; atividades que ajudem as 

crianças a demonstrar compreensão e a expressarem-se, por exemplo, avaliando a história, 

perguntando-lhes a sua opinião; ajudar as crianças a demonstrar compreensão ao criarem algo 

novo, por exemplo, um livro relacionado com a história, ou uma nova capa para o livro, 

escrever um diálogo e fazer o role-play, inventar uma nova história a partir da história inicial, 

pedindo-lhes para falarem da sua própria experiência relativamente ao que acontece no livro, 

dramatizar, etc. Ellis & Brewster (2002) consideram que nesta fase deve predominar a 

consolidação, com recurso ao role-play, teatro, projetos… atividades que permitam avançar 

no processo de aprendizagem. 

O esquema que apresento de seguida representa bastante bem, na minha opinião, em 

jeito de resumo, aquilo que se deve fazer em cada uma das fases da história, sendo que “Plan” 

corresponderia à fase previamente denominada “antes da história” “Do” à fase do “durante a 

história e, finalmente “Review” ao “depois da história”. 

 

 
Figura 1 – Estrutura de uma abordagem de storytelling (Ellis & Brewster, 2002, p. 22) 
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1.3 A importância do storytelling como recurso didático 

 

Uma das principais razões pelas quais se deve implementar o storytelling nas aulas é 

que as histórias estão muito presentes na vida das crianças, ou seja, é uma atividade à qual 

estão acostumadas, da qual gostam e que lhes chama a atenção, algo muito natural na sua 

vida. Todos sabemos da forte ligação que existe entre as crianças e as histórias, especialmente 

durante a fase inicial da sua vida. Nessa altura, ouvem histórias apenas porque são divertidas, 

porque é algo que lhes dá prazer. Isso ajuda-as a estabelecer relações com o narrador, com as 

personagens, etc. No entanto, as histórias não são, de todo, apenas uma forma de os entreter 

ou de os manter ocupados. Muito pelo contrário, as histórias são um recurso muito eficaz para 

aprenderem imensas coisas, como atitudes, valores, conceitos, vocabulário, gramática, etc. As 

histórias têm, portanto, um papel de extrema relevância no ensino de línguas estrangeiras a 

crianças (Wright, 2008). Por tudo o que foi exposto até aqui, podemos dizer que a motivação 

é uma das grandes razões apontadas para o seu uso, sendo que para este autor as crianças têm 

uma necessidade constante de ouvir histórias. O facto de as crianças ouvirem a história com 

um propósito, o de encontrarem o seu sentido, é outra das razões que refere. As histórias são 

também um bom meio para desenvolver a fluência nas quatro destrezas - audição, leitura, 

escrita e oralidade – funcionando como um estímulo para tal. Outra das razões apontadas é a 

consciência da linguagem que adquirem, uma vez que as histórias permitem às crianças o 

contacto com determinado vocabulário e estruturas sem terem necessariamente de os usar 

produtivamente. A maioria das histórias pode também ser usada para desenvolver nas 

crianças a consciência, análise e expressão, bem como para fazer uma ponte com outros 

aspetos do currículo, como estudo do meio, matemática, expressões, etc.  

Deste modo, para nós, professores de inglês, as histórias são um recurso motivador e 

estimulante que nos permite envolver os nossos alunos no seu próprio processo de 

aprendizagem na língua estrangeira. Tal como afirma Wright (2008) 

Stories, which rely so much on words, offer a major and constant source of language experience for 
children.  Stories are motivating, rich in language experience, and inexpensive!  Surely, stories should 
be a central part of the work of all primary teachers whether they are teaching the mother tongue or a 
foreign language. (p. 6) 

 

No livro Tell it Again! The Storytelling Handbook for Primary English Language 

Teachers (Ellis & Brewster, 2002), argumenta-se a favor deste recurso da seguinte forma: 

- Stories are motivating, challenging and enjoyable and can help develop positive attitudes towards 
the foreign language, culture and language learning. 
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- Stories exercise the imagination. Children can become personally involved in a story as they identify 
with the characters and try to interpret the narrative and illustrations. (…) 
 
- Stories are a useful tool in linking fantasy and the imagination with the child’s real world. They 
provide a way of enabling children to make sense of their everyday life (…) 

- Listening to stories in class is a shared social experience. Storytelling provokes a shared response of 
laughter, sadness, excitement and anticipation (…) 
 
- Children enjoy listening to stories over and over again. This frequent repetition allows certain 
language items to be acquired while others are being overtly reinforced. Many stories contain natural 
repetition of key vocabulary and structures. (…) 
 
- Listening to stories allows the teacher to introduce or revise new vocabulary and sentence structures 
by exposing the children to language in varied, memorable and familiar contexts (…) 
 
- Listening to stories helps children become aware of the rhythm, intonation and pronunciation of 
language. 
 
 - Storybooks cater for individual interests and diverse learning needs by allowing children to respond 
at their own linguistic or cognitive level. 
 
- Storybooks cater for different learner types and intelligences and make learning meaningful for each 
child. 
 
- Storybooks reflect environments and the culture of their authors and illustrators, thereby providing 
ideal opportunities for presenting cultural information and encouraging intercultural understanding. 
 
- Storybooks develop children’s learning strategies such as listening for general meaning, predicting, 
guessing meaning and hypothesising. (…) 
 
- Storybooks allow the teacher to use an acquisition-based methodology by providing optimal input 
(Krashen 1981: 103) – language input that is slightly above the level they are expected to produce. 
 
- Stories provide opportunities for developing continuity in children’s learning since they can be 
chosen to link English with other subject areas across the curriculum… (pp. 6-7) 
 

Há quem defenda que a melhor forma de aprendermos uma língua é fazê-lo da mesma 

forma que aprendemos a nossa língua materna, isto é, recebendo um input constante. O 

storytelling respeita esta forma de linguagem natural e é uma fonte imensa de input nas aulas. 

Deste modo, é importante tirar partido destes aspetos do storytelling para o podermos aplicar 

nas aulas como meio de aprendizagem, reforçando-o com diversas atividades. Tobias (2008) 

afirma que: 

Stories encourage children to raise questions about aspects of their environment, thus introducing 
them to scientific ways of thinking. Their sense of wonder is developed and all facets of learning can 
be enhanced through storytelling. Above all storytelling can create a warm and companionable 
environment in which to grow. (p. 6) 
 

Outra característica que é muito importante mencionar diz respeito ao facto de que 

com este método ou abordagem se trabalham níveis diferentes ao mesmo tempo: destrezas 

básicas, habilidades sociais e de pensamento. Tobias (2008) diz-nos que “the richness, 
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variety, and structure of language are all provided through storytelling and listening to 

stories” (p. 4). Acrescenta ainda que vai muito além disto, uma vez que  

Listening to and telling stories develops an awareness of the rhythm and music of language which in 
turn leads to higher skills. The oral skills of vocabulary development, expressive language articulate 
speech, auditory perception and competencies in all literacies are important for the developing child. 
(p. 4) 

 

O valor das histórias está também no facto de podermos interagir e adaptar-nos à 

situação e aos nossos ouvintes, ou seja, tudo pode ser mais personalizado de acordo com as 

características do grupo e do lugar onde nos encontramos.  

Este recurso pode-nos também ajudar a trabalhar os valores, constituindo assim um 

eixo transversal na educação dos nossos alunos, podendo através do mesmo trabalhar, por 

exemplo, a educação ambiental, a educação para a paz ou a educação para a igualdade. As 

histórias podem não só estabelecer uma relação entre o mundo da sala de aula e de casa, como 

do mundo da sala de aula e muito para além dele. 

Deste modo, de entre os inúmeros benefícios do storytelling podemos destacar que 

proporciona bem-estar e envolvimento nos alunos, aumentando a sua vontade de querer 

comunicar, desenvolve a fluidez no discurso, melhora a capacidade de audição e promove a 

imaginação e a criatividade, num ambiente participativo, que estimula a cooperação. O 

storytelling ajuda ainda os alunos a ter uma visão mais ampla, mais alargada do mundo, 

abrindo a sua mente em direção a novas perspetivas e formas de entender o mundo, 

permitindo trabalhar a empatia e favorecendo o entendimento intercultural. 

 

1.4 Critérios de seleção das histórias 

 

Para fazer uma boa seleção de histórias para usar nas nossas aulas podemos guiar-nos 

por uma série de critérios. Para mim, um dos mais importantes é que nós, os professores, 

gostemos da história. Se isso não acontecer, algo vai falhar logo desde o início, já que é difícil 

convencer alguém de algo se nós próprios não gostamos e não acreditamos naquilo que 

estamos a fazer, a ensinar. Tobias (2008) afirma que 

Choose your stories wisely. If you don’t like a story, don’t tell it, because the child will sense that you 
are not enjoying the tale and will not enjoy either. Choose stories that have some relevance in the life 
of the child and about something you can learn and enjoy together. (p. 5) 
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 Outro tipo de critério é o que Short, Harste & Burke (cit. in Dowdy & Cushner, 2014) 

chamaram de text set, ou seja, agrupar as histórias que possam relacionar-se de alguma forma 

por ter algum elemento em comum, seja o mesmo género, tema, autor, ilustrador…  

Wright (2008) aponta também os principais aspetos a termos em conta, e afirma que 

devemos escolher uma história: 

- which will engage the children within the first few lines (note that children often accept and like a 
story in the foreign language they might feel was childish in their own language)  
- which you like 
- which you feel  is appropriate for the children 
- which the children will understand well enough to enjoy 
- which offers the children a rich experience of language 
- which does not have long descriptive passages 
- which is right for the occasion and in its relation with other things you are doing with the children  
- which you feel you can tell well. (pp. 14-15) 

 

Para além de todos os fatores mencionados até ao momento, que considerei aquando 

da escolha dos livros que utilizei na implementação do meu projeto, dada a temática do 

mesmo prestei especial atenção ao conteúdo dos livros, já que o principal objetivo do meu 

projeto era explorar o storytelling como estratégia didática de motivação para a aprendizagem 

e desenvolvimento de competências gerais e comunicativas numa abordagem de 

consciencialização intercultural e de educação para a cidadania. Deste modo, e tendo em 

conta que, ao tentarmos ensinar a noção de cidadania e de diversidade, estamos a valorizar o 

desenvolvimento da consciência intercultural e de atitudes e valores de paz e harmonia; assim, 

escolhi criteriosamente livros considerados como um recurso rico para ensinar estas noções e 

contribuir para estas finalidades. 

Com base nos critérios apresentados no livro Tell it Again! The Storytelling Handbook 

for Primary English Language Teachers (Ellis & Brewster, 2002), fiz uma análise da escolha 

das três histórias que utilizei na implementação do meu projeto, que apresento de seguida 

(Quadro 1). 
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1. Is the story…    

● a story that you like and can convey enthusiasm for? ☺ ☺ ☺ 

● a story that your pupils will like and enjoy? ☺ ☺ ☺ 

● interesting in its content, motivating and capable of holding the children’s 

concentration? 
☺ ☺ ☺ 

● an appropriate length or one that can be broken down into parts or chapters? � � � 

● familiar to the children (for example, a well-known fairy tale or a story 

from their own culture), enabling them to consider their prior knowledge and 

make predictions? 

� � � 

2. Does the story…    

● have a clear, uncomplicated story line? � � � 

● make use of rich, expressive language but remain linguistically and 

cognitively accessible? 
☺ ☺ ☺ 

● have repeated grammatical structures that enable children to acquire useful 

phrases? 
☺ ☺ ☺ 

● contain onomatopoeia that will support understanding and that the children 

will enjoy imitating? 
� � ☺ 

● feature rhyme and rhythm? � � � 

● contain elements of suspense, surprise and humour? ☺ ☺ ☺ 

● feature repetition or cumulative content allowing for predictions and 

confirmations? 
☺ � � 

● provide opportunities for involvement and participation (thinking and 

interacting, predicting, guessing and repeating)? 
☺ ☺ ☺ 

● exercise the imagination? ☺ ☺ ☺ 

● encourage children to learn how to learn? ☺ ☺ ☺ 

● address universal themes? ☺ ☺ ☺ 

● help support and extend children’s knowledge of the world? ☺ ☺ ☺ 

● have a moral or express values and beliefs that are acceptable to you and 

your pupils? 
☺ ☺ ☺ 

● provide opportunities for follow-up and extension work? ☺ ☺ ☺ 

3. Are the illustrations …    

● clear and accessible and large enough to be seen by the whole class? ☺ ☺ ☺ 

● strong, providing good visual support? Do they synchronise with the text to 

help clarify and support meaning? 
☺ ☺ ☺ 

Legenda: ☺ Sim             � Não  � Mais ou menos 

Quadro 1: Critérios de seleção das histórias da intervenção (adaptado de Ellis & Brewster, 2002, p. 18) 



 

16 

Tendo em conta esta análise, penso que se pode concluir que as histórias selecionadas 

foram boas escolhas. No grupo 1 de critérios de seleção, houve apenas um item que não 

correspondeu de alguma forma aos critérios estabelecidos, uma vez que nenhuma das 

histórias era familiar para as crianças. No que diz respeito ao grupo 2, as histórias cumprem 

também quase todos os critérios, apesar de nenhuma das histórias apresentar uma linha de 

história. Isto acontece porque não contam uma história com início, meio e fim e apenas o The 

Peace Book contém elementos como onomatopeias. Relativamente às ilustrações, todos os 

critérios são cumpridos. Tal como sabemos, todos os livros apresentam características 

diferentes, mas todos os livros que cumprem um grande número dos critérios apresentados 

acima podem ser considerados bons livros. Algo que também não devemos esquecer na 

escolha de uma história para os nossos alunos, e que ainda não foi mencionado, é que um dos 

objetivos que temos de atingir é desenvolver o gosto das crianças pela literatura, pelo que é de 

extrema importância que eles gostem da história selecionada. 

 

2. A consciência intercultural e educação para a cidadania 

 

Tanto professores como alunos devem estar bem conscientes do encontro intercultural 

que se realiza na sala de aula e da necessidade de analisar como este se desenvolve. Na minha 

opinião, é necessário trabalhar no sentido de fomentar uma consciência intercultural tolerante 

e uma atitude de respeito. Deste modo, é também necessário que o professor faça um maior 

esforço para entender e respeitar as diferenças que possam surgir na sala de aula. 

 

2.1  A importância da educação intercultural 

 

 No que diz respeito ao estudo e à promoção do ensino de línguas estrangeiras, há dois 

conceitos que hoje em dia assumem uma grande importância neste campo: competência 

sociocultural e competência intercultural.  

  Lourdes Miquel López (2004) define competência sociocultural como  

es donde se concentran todos los elementos que rigen la adecuación; es el conjunto de informaciones, 
creencias y saberes, objetos y posiciones de esos objetos, modos de clasificación, presuposiciones, 
conocimientos y actuaciones (rituales, rutinas, etc.)  socialmente pautados  que confluirán en cualquier 
actuación comunicativa y  que harán que ésta sea adecuada o premeditadamente inadecuada. (p. 513) 
   

No que se refere à competência intercultural, Byram & Zarate (1997, pp. 241-242) 

consideram que esta deve incluir: mudança de atitude (savoir être): capacidade afetiva para 
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abandonar atitudes e perceções etnocêntricas do outro e capacidade para estabelecer e manter 

uma relação entre a cultura nativa e as estrangeiras; aquisição de novos conceitos (savoirs): 

um sistema de referências culturais que estrutura o conhecimento implícito e explícito que o 

aprendente deve adquirir com as suas necessidades específicas de interação; aprendizagem 

através da experiência (savoir-faire): a aprendizagem de uma língua é a sua aprendizagem no 

seu uso; aptidão para elaborar e pôr em funcionamento um sistema de interpretação para 

aproximar-se de significados, crenças e práticas culturais até então desconhecidas (savoir-

aprendre). 

 Soderberg (1995) faz um resumo das características que todas as abordagens ao 

conceito de competência intercultural têm em comum e chega à conclusão de que esta 

competência: é eficaz, uma vez que o objetivo é que a pessoa seja capaz de comunicar com o 

seu interlocutor com outra bagagem cultural diferente da sua, de tal forma que a mensagem 

seja recebida e interpretada segundo as suas intenções; é apropriada, já que o que se pretende 

é que todas as pessoas num encontro intercultural possam atuar de forma correta e adequada, 

segundo as normas implícitas e explícitas de uma determinada situação social num contexto 

social concreto; tem uma componente afetiva, porque inclui empatia, curiosidade, tolerância e 

flexibilidade perante situações ambíguas; apresenta uma componente cognitiva, uma vez que 

tenta alcançar a compreensão geral das diferenças culturais e um conhecimento específico de 

algumas culturas, a reflexão sobre a diferença, os estereótipos e preconceitos; finalmente, tem 

também uma componente comunicativa, pois contempla a capacidade de compreender signos 

verbais e não verbais. 

 O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas inclui na parte das 

capacidades interculturais e competência de realização o seguinte (Conselho da Europa, 

2001): 

• a capacidade para estabelecer uma relação entre a cultura de origem e a cultura estrangeira; 
• a sensibilidade cultural e a capacidade para identificar e usar estratégias variadas para estabelecer o 
contacto com gentes de outras culturas; 
• a capacidade para desempenhar o papel de intermediário cultural entre a sua própria cultura e a 
cultura estrangeira e gerir eficazmente as situações de mal-entendidos e de conflitos interculturais; 
• a capacidade para ultrapassar as relações estereotipadas. (p. 151) 

 

Tendo em conta tudo o que foi dito, tornou-se de extrema importância a inclusão da 

componente intercultural nos currículos. O Quadro Europeu Comum de Referência destaca 

também a relevância de uma abordagem intercultural na educação de línguas com o objetivo 

de promover uma consciência da diversidade cultural e promover o respeito pelos outros. 
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É importante sublinhar que a tomada de consciência intercultural inclui a consciência da diversidade 
regional e social dos dois mundos. É enriquecida, também, pela consciência de que existe uma grande 
variedade de culturas para além das que são veiculadas pelas L1 e L2 do aprendente. Esta consciência 
alargada ajuda a colocar ambas as culturas em contexto. Para além do conhecimento objectivo, a 
consciência intercultural engloba uma consciência do modo como cada comunidade aparece na 
perspectiva do outro, muitas vezes na forma de estereótipos nacionais. (Conselho da Europa, 2001, p. 
150) 
 

Pode-se dizer que a educação intercultural nasce, então, da necessidade da escola se 

adaptar ao seu meio ambiente, à sociedade atual e às mudanças que nela se produzem. A 

educação deve responder à globalização através de uma mudança nos seus instrumentos, nos 

seus procedimentos e na sua mentalidade, que deve ser obviamente mais aberta. Além disso, 

também é importante realçar que a educação intercultural deve acontecer em todas as escolas 

e não apenas naquelas que têm alunos oriundos de culturas diferentes. Com este tipo de 

educação pretende-se que se vejam as diferenças como algo normal e favorecer o intercâmbio 

e a comunicação entre membros de diferentes culturas. Devemos, assim, não só aceitar, mas 

também valorizar as diferenças culturais. 

 

 

2.2 A educação para a cidadania no 1º ciclo do ensino básico 

  

De uma forma geral, pode-se dizer que a educação para a cidadania está relacionada 

com todas as instituições da vida pública. No entanto, a verdade é que é ao sistema educativo 

que o Estado tem atribuído esta tarefa de desenvolver nos alunos competências de cidadania. 

Isto significa que a escola tem, então, o dever e a responsabilidade de educar para uma 

cidadania ativa, não só integrando esta área nas diversas áreas do currículo, mas também em 

todas as atividades e procedimentos que ocorrem na vida escolar. 

A regulamentação da educação para a cidadania no ensino básico é atualmente 

enquadrada pelos princípios definidos no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de julho. Trata-se de uma 

componente transversal ao currículo e, deste modo, deve ser trabalhada por todos os 

professores e incluída em todos os programas das disciplinas, possibilitando ainda às escolas 

a decisão da sua oferta nos termos da sua materialização disciplinar autónoma. Tal como 

afirma Abrantes (2001) 

A educação para a cidadania é uma componente do currículo de natureza transversal, em todos os 
ciclos. O seu objectivo central é o de contribuir para construção da identidade e o desenvolvimento da 
consciência cívica dos alunos. Esta componente não é da responsabilidade de um professor ou de uma 
disciplina atravessando todos os saberes e passando por todas as situações vividas na escola. Por isso, 
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concretiza-se através de um plano que abrange o trabalho a realizar nas diversas disciplinas e áreas do 
currículo. Aspectos como a educação para a saúde, a educação sexual, a educação rodoviária ou a 
educação ambiental, entre outros, deverão ser considerados, quer no trabalho a realizar nas áreas 
curriculares não disciplinares quer no âmbito das diversas disciplinas. (p. 54) 

 

 Dada a importância desta área, o Ministério da Educação e da Ciência tem vindo a 

produzir, em parceria com outros organismos, documentos que podem ser vistos como 

referenciais, ou seja, instrumentos de apoio na abordagem das diferentes dimensões de 

cidadania. As dimensões para as quais já existem documentos são as seguintes: educação 

rodoviária; educação para o desenvolvimento; educação para a igualdade do género; educação 

para os direitos humanos; educação financeira; educação para a segurança e defesa nacional; 

promoção do voluntariado; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; dimensão 

europeia da educação; educação para os media; educação para a saúde e sexualidade; 

educação para o empreendedorismo; educação do consumidor; e educação intercultural. 

Podemos daqui aferir que a visão de cidadania apresentada é bastante alargada. Isso 

leva também à existência de diferentes perspetivas de cidadania. Segundo Luísa Beltrão e 

Helena Nascimento (2000, pp. 48-49), a educação para a cidadania passa pela educação 

política, cívica e implica educar para os valores que assentam na democracia e na defesa dos 

direitos humanos, bem como no respeito pela natureza e pela identidade cultural. 

As autoras consideram ainda que só é possível educar para a cidadania se a educação 

for global, sendo que a educação global pode ser descrita como uma combinação de três 

aspetos:  

(i) Diversidade – consciência das variações culturais do mundo e respeito pelas diferenças;  
(ii) Desenvolvimento – compreensão e análise dos porquês das relações entre os ricos e os pobres;  
(iii) Democracia – promoção dos direitos humanos a todos os níveis. (p. 48) 

 

 Já Figueiredo (2002) atribui à educação para a cidadania uma dupla dimensão, uma 

dimensão socializadora que visa essencialmente proporcionar  

às crianças e jovens ideias sobre as regras, valores e saberes da(s) comunidade(s) ajudando-os, assim, 
a tornarem-se membros dela(s) e uma dimensão transformadora, que tem como finalidade capacitar os 
alunos para construírem e assumirem compromissos sociais, compreendendo que a sua vez e a sua 
acção podem ter influência no que acontece consigo, com os outros e com o mundo à sua volta, 
contribuindo, assim, para uma mudança para melhor. (p. 53) 

 

Na verdade, o que se torna urgente, na minha opinião, é que neste contexto mundial 

cada vez mais complexo se dê prioridade a uma verdadeira educação para a cidadania. Só 

assim seremos capazes de formar crianças e jovens críticos, reflexivos, participativos, 

responsáveis, tolerantes e solidários. 
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Algo muito importante e a ter em conta hoje em dia é que existe uma dimensão de 

cidadania supranacional, a cidadania europeia. A cidadania europeia engloba um conjunto de 

direitos e deveres a que os cidadãos estão sujeitos em todo o território da união. Em 2010 

todos os Estados-Membros adotaram a Carta do Conselho da Europa sobre Educação para a 

Cidadania Democrática e os Direitos Humanos. 

A cidadania europeia funciona, assim, como um complemento à cidadania nacional e 

abrange todas as pessoas que possuam a nacionalidade de um Estado-Membro. Num relatório 

da Eurydice denominado A Educação para a Cidadania na Europa podemos ler que:  

A promoção da equidade, da coesão social e da cidadania ativa através da educação escolar constitui 
igualmente um dos principais objetivos do atual quadro estratégico para a cooperação europeia no 
domínio da educação e da formação, em vigor até 2020. (Eurydice, 2012, p. 3) 

 
É importante referir que a nível europeu, Portugal e a França são os países em que a 

educação para a cidadania é introduzida mais precocemente, aos 6 anos de idade. 

Da leitura do acima referido documento, aferimos também que no ensino primário o 

“sistema sociopolítico do país”, “valores democráticos”, “tolerância e discriminação” e 

“identidade e pertença nacionais” são as temáticas mais abordadas pelos países europeus. 

As dimensões europeia e internacional adquirem assim um lugar de destaque na 

educação para a cidadania, não sendo o contexto nacional o único centro de interesse. 

Com a adesão à União Europeia, consequente aumento da mobilidade de pessoas, e a 

sua livre circulação, gerou-se a necessidade de repensar o papel das Línguas Estrangeiras na 

sociedade actual. Deste modo, considero fundamental a aprendizagem do inglês para a 

construção de uma consciência plurilingue e pluricultural, e como elemento fundamental de 

cidadania e de promoção da consciência intercultural, podendo propiciar o desenvolvimento 

precoce de competências necessárias a que as distâncias se encurtem e os intercâmbios se 

desenvolvam e facilitem. Para alcançar este grande objetivo, decidi recorrer à estratégia que 

me pareceu ser a mais adequada também para este efeito, dada a sua importância como 

recurso didático e tendo em conta tudo o que já foi até aqui referido acerca do storytelling. 



 

21 

CAPÍTULO II – ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL 

 

1. Descrição do contexto 

 

1.1 A comunidade educativa de intervenção 

 

O projeto foi desenvolvido numa instituição de ensino público, situada na zona de 

Ponte de Lima. Para melhor conhecer esta instituição e a poder caracterizar recorri, numa fase 

inicial, à análise documental, nomeadamente ao Projeto Educativo do Agrupamento, à recolha 

de informação junto da minha orientadora cooperante, da professora titular da turma e do 

coordenador da escola. A nível de instrumentos de recolha de informação recorri também, 

neste sentido, a um Guião de Análise do Contexto de Intervenção, desenvolvido nas aulas de 

Metodologia do Ensino de Inglês para Crianças II (ver Anexo1).  

A nível de organização geográfica e ambiental, trata-se de uma localização nova, 

periférica relativamente ao centro da vila, mas próxima de instalações desportivas, tais como 

as Piscinas e o Pavilhão Municipal, o que se torna uma mais-valia. Além disso, está a ser 

construído um parque da vila mesmo ao lado da escola que irá proporcionar zonas verdes e de 

lazer a toda a comunidade escolar. 

No que diz respeito à caracterização socioeconómica e cultural da população escolar, 

pode-se dizer que é marcadamente urbana. Em termos socioeconómicos, cerca de um terço 

dos alunos são beneficiários da ação social e, em termos gerais, o nível literário dos 

pais/encarregados de educação aproxima-se mais da licenciatura do que da escolaridade 

básica. 

Relativamente às instalações e recursos materiais, pode dizer-se que a escola se 

encontra bem equipada a ambos os níveis. Existem 12 computadores na biblioteca e mais 1 

em cada sala de aula, sendo que a escola tem ganho computadores em concursos nos dois 

últimos anos. A biblioteca, para além dos computadores, disponibiliza aos seus utilizadores 

livros, CD’s, DVD’s e outros recursos para a aprendizagem adequados para a faixa etária em 

questão. No que diz respeito a recursos na área do inglês, pouco há para oferecer aos alunos, 

apenas alguns dicionários. Aquilo que pode ser considerado como o grande handicap quanto 

às instalações é o recreio, uma vez que é todo impermeabilizado, sendo pouco próprio para as 

habituais brincadeiras das crianças, que neste tipo de piso se magoam com bastante facilidade. 

A parte coberta é muito pequena e fria e tem poucas zonas para as crianças poderem brincar, 
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embora o coordenador da escola admita que não havia grandes possibilidades para fazer mais 

e melhor, devido às limitações de espaço. 

No Projeto Educativo do Agrupamento verifica-se a preocupação de ter em 

consideração as diferentes realidades presentes no meio em que se integra a escola. A 

interação da escola com a comunidade educativa e a articulação e colaboração com as 

famílias, Associação de Pais e diversas instituições locais é algo bem visível. 

 

1.2 A turma 

 

Para que o professor seja uma parte integrante do mundo da criança é necessário 

primeiro que o mundo da criança seja uma parte integrante do mundo do professor. Deste 

modo, na minha opinião, é fundamental que o professor conheça muito bem os seus alunos e 

tudo o que os rodeia para poder planificar as aulas e lecionar tendo em conta as necessidades, 

as competências e as dificuldades diagnosticadas, respeitando a faixa etária e os interesses e 

comportamentos de cada um. 

A turma na qual desenvolvi a minha intervenção era constituída por 19 alunos (11 

meninas e 8 meninos), com idades compreendidas entre os 8 e os 9 anos. Acompanhei estes 

alunos ao longo de dois anos, no decorrer do seu 3º e 4º anos, sendo que no 3º se tratou 

maioritariamente de uma fase de observação e no 4º ano desenvolvi a minha intervenção. Para 

registar o envolvimento e bem-estar dos alunos utilizei uma grelha de observação, 

desenvolvida nas aulas de Seminário de Estágio (ver Anexo 2). 

Após um período de observação direta em contexto de sala de aula e de conversas 

informais, tanto com a professora orientadora, como com a professora titular de turma, 

chegamos à conclusão de que, de uma forma geral, se tratava de um grupo heterogéneo e 

diversificado, quer em termos cognitivos, quer em termos comportamentais. Neste sentido, 

havia a registar uma aluna NEE (Necessidades Educativas Especiais) e 3 planos individuais 

de acompanhamento, bem como um pequeno grupo de alunos com um comportamento menos 

satisfatório, não se verificando, no entanto, condutas indesejáveis dignas de registo. O nível 

de aprendizagem destes alunos no inglês era considerado bom. A menina com NEE no 

decorrer da fase de observação acompanhava os alunos da Unidade de Apoio Especializado 

para a Educação de Alunos com Multideficiência e Surdocegueira Congénita em áreas como a 

hipoterapia, natação e cozinha, e continuava com as sessões de terapia da fala, terapia 



 

23 

ocupacional e psicologia, mas frequentava sempre as aulas de inglês. Assim, pude verificar 

que, muitas vezes, a turma não compreendia as suas limitações e não tentava ajudá-la a 

ultrapassá-las. Esta era, deste modo, uma das situações onde pretendia alcançar mudanças 

através do meu projeto. Apesar de esta aluna ainda continuar a pertencer à turma, durante o 

meu período de intervenção a direção da escola decidiu que na hora do inglês esta menina 

passaria a frequentar outras atividades que consideraram mais adequadas às suas 

necessidades, facto esse que levou a que não tenha experienciado nenhuma aula de projeto 

por mim lecionada.  

No que diz respeito à motivação e preferências face à aprendizagem da língua e às 

atitudes e preferências dos alunos face à audição/leitura de histórias em inglês foi possível 

efetuar uma caracterização mais detalhada da turma com a aplicação de um questionário 

inicial de diagnóstico, também desenvolvido nas aulas de Seminário de Estágio (ver Anexo 

3). A análise dos dados evidenciou que a turma, quase na totalidade, tinha gosto em aprender 

esta língua, havendo uma preferência pelo listening, seguido pelo speaking, relativamente ao 

tipo de atividades que mais gostavam de realizar na sala de aula. No que diz respeito ao 

conhecimento e experiência da diversidade linguística, a turma revelava escassa riqueza de 

experiências.  

Todos os alunos revelaram ainda que gostavam de ler ou ouvir histórias em português 

e em inglês e acreditavam que ler ou ouvir histórias os ajudava a aprender inglês (cf. Wright, 

2008). Além disso, demonstraram vontade em ler ou ouvir mais histórias nas aulas de inglês, 

o que me levou a achar que o meu projeto poderia ser bem sucedido, o que veio ao encontro 

do que Wright (2008) refere acerca da “relação” entre as crianças e as histórias: “Children’s 

hunger for stories is constant. Every time they enter your classroom they enter with a need for 

stories” (p. 5).  

 A turma foi unânime em reconhecer que ler ou ouvir histórias os ajudava a perceber 

melhor as pessoas e o mundo que os rodeia. Na análise da frase “Ler é uma janela aberta para 

o mundo” (pergunta 7 do questionário inicial de diagnóstico – ver Anexo 3), os alunos 

referiram aprendizagens relacionadas com a consciência intercultural e com a cidadania. 

Alguns exemplos mencionados foram o facto de as pessoas se vestirem de forma diferente e 

de serem de diferentes raças, tendo referindo também valores, como a partilha e o respeito 

pelo ambiente. 

 Os dados aqui referidos serão mostrados e discutidos de forma mais detalhada no 

Capítulo III deste relatório. 
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1.3 Documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem 

 

 No contexto que acabei de descrever, desenvolveu-se durante cerca de cinco meses o 

meu projeto de intervenção, cujo principal objetivo era explorar o storytelling como estratégia 

didática de motivação para a aprendizagem e desenvolvimento de competências gerais e 

comunicativas numa abordagem de consciencialização intercultural e de educação para a 

cidadania. Para me conseguir orientar na planificação e execução do projeto, recorri a alguns 

documentos reguladores do processo de ensino e aprendizagem das línguas estrangeiras. 

Deste modo, baseei-me, sobretudo, quer nas Orientações Programáticas para o Ensino do 

Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico, nas Metas Curriculares, no Projeto Educativo do 

Agrupamento, no manual adotado, bem como em documentos de referência relativos ao 

ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras, como é o caso do Quadro Europeu Comum de 

Referência (QECR) do Conselho da Europa, não esquecendo a literatura relacionada com o 

tema. 

A generalização do inglês a nível nacional, promovida há já alguns anos pelo 

Ministério da Educação e Ciência, implicou um estabelecimento de orientações, de forma a 

permitir a uniformização de procedimentos e critérios em todas as escolas. A 5 de julho de 

2005 foi emitido o despacho para regulamentar o ensino do inglês no primeiro ciclo do 

Ensino Básico como AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular). Em setembro do 

mesmo ano é publicado o Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. Em 2006 surgiram as Orientações Programáticas para o 1º e 2º anos (Dias & 

Toste, 2006), altura em que o ensino do inglês como AEC se alargou a esses dois anos de 

escolaridade de forma generalizada em todo o país.  

Através do Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro, o currículo nacional do 

ensino básico foi atualizado e passou a englobar a disciplina de inglês no 1º ciclo, com um 

tempo mínimo de 2 horas semanais no 3º e 4º anos. Foram também elaboradas e homologadas 

as Metas Curriculares de Inglês do Ensino Básico – 1º ciclo (Cravo, Bravo & Duarte, 2015), 

que tiveram uma entrada em vigor de forma sequencial, tendo começado no ano letivo de 

2015/2016 para o 3º ano e no ano letivo de 2016/2017 para o 4º ano. As Metas Curriculares 

“obedecem a uma estrutura comum às metas de todas as outras disciplinas do ensino básico, 

estando organizadas por domínios de referência, objetivos e descritores de desempenho” 

(Cravo et al., 2015, p. 3). Trata-se de um documento orientador que tem em conta a finalidade 

da disciplina, os conteúdos e objetivos a atingir. O seu propósito centra-se em enunciar de 
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forma sequencial e organizada os conteúdos referenciados nos objetivos da disciplina para 

este nível de ensino. As metas curriculares constituem-se ainda como o referencial primordial 

para a avaliação dos alunos. 

As Orientações Programáticas, tendo por base o QECR, salientam a importância de 

uma aprendizagem intercultural “para a construção de uma consciência plurilingue e 

pluricultural” (Bento et al., 2005, p. 9). Realçam ainda os “benefícios que o desenvolvimento 

precoce de uma competência comunicativa numa língua universal como o Inglês 

necessariamente implica, no contexto da crescente mobilidade de pessoas no espaço da União 

Europeia” (Bento et al., 2005, p. 9). O desenvolvimento da competência comunicativa torna-

se, então, cada vez mais necessário, uma vez que os nossos alunos se enquadram num espaço 

europeu pluricultural. Este documento sublinha a premissa de que o ensino da língua 

estrangeira a este nível visa não apenas o sucesso na aprendizagem do inglês, mas também o 

desenvolvimento global da criança, devendo ser-lhe proporcionada a possibilidade de 

aprender através de todos os sentidos. É também referido que se devem selecionar as 

atividades tendo em conta as suas necessidades, níveis de desenvolvimento e estilos de 

aprendizagem, sendo o uso de histórias uma das estratégias salientadas. As metodologias 

aconselhadas relacionam-se fundamentalmente com a Task-Based Learning e Total Physical 

Response (Bento et al., 2005). Foi também nelas que me apoiei no desenvolvimento de 

atividades no âmbito da planificação e criação de materiais didáticos.  

Nas Metas Curriculares de Inglês é evidente a preocupação manifestada com o 

Domínio Intercultural, sendo um dos sete domínios apontados. Os objetivos gerais traçados 

para o 4º ano são conhecer-se a si e ao outro e desenvolver o conhecimento do seu mundo e 

do mundo do outro (Cravo, Bravo & Duarte, 2015). Não podemos também esquecer a 

literatura relacionada com o tema, onde se tem demonstrado que contar histórias é um 

instrumento eficaz para fomentar o interesse e a curiosidade das crianças por outros países e 

culturas, já abordada no capítulo I. 

Nas Orientações Programáticas, mais concretamente na parte das finalidades da 

Língua Inglesa no 1º Ciclo do Ensino Básico, a sensibilização “para a diversidade linguística 

e cultural” é a primeira a ser referida, sendo também mencionados aspetos como: “fazer 

apreciar a língua enquanto veículo de interpretação e comunicação do/com o mundo que nos 

rodeia; promover a educação para a comunicação, motivando valores como o respeito pelo 

outro, a ajuda mútua, a solidariedade e a cidadania” (Bento et al., 2005, p. 11), entre outras.  
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O conceito de interculturalidade é também explorado no contexto do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. No programa do 1º ciclo, nomeadamente na disciplina de estudo do meio, um 

dos objetivos gerais é precisamente “reconhecer e valorizar o seu património histórico e 

cultural e desenvolver o respeito por outros povos e culturas, rejeitando qualquer tipo de 

discriminação” (ME, 2004 - 4ª edição, p. 104).  

O Projeto Educativo da Escola (2013-2016) pauta-se por “ter em conta a realidade 

social, cultural e económica do meio em que se integra a Escola, de modo a que as opções, os 

objetivos e as estratégias a implementar tenham como finalidade última a transformação do 

meio envolvente” (p. 5). Neste documento, considerado como estratégico e orientador das 

grandes linhas de ação a desenvolver, saliento ainda no ponto “11.2. Metas Educativas” dois 

itens, uma vez que estão relacionados com o tema do meu projeto, enfatizando aspetos como 

a cidadania, a valorização da diferença, entre outros. As metas a alcançar descritas são: 

 9. Garantir que a educação e a cidadania se configurem como áreas transversais visando a aceitação 
do valor da igualdade dos direitos e dos deveres para todos, consolidando uma cultura de respeito, 
participação e responsabilização dos alunos; […] 11. Melhorar as relações interpessoais, 
desenvolvendo o apreço pelos valores da cidadania e o nível de participação dos alunos na vida da 
escola, respeitando e valorizando a diferença. (Projeto Educativo da Escola, 2013-2016, p. 35) 

 

Na parte dos “Princípios Pedagógicos Orientadores” encontramos, entre outros, e 

ainda em consonância com o meu projeto, o seguinte: “Proporcionar aos alunos atividades 

(…) que visem o seu desenvolvimento pessoal e social, numa perspetiva da educação para os 

valores, para a cidadania e promoção da inclusão” (Projeto Educativo da Escola, 2013-2016, 

p. 33). 

Outro elemento que foi tido, naturalmente, em conta diz respeito ao manual adotado 

pelo agrupamento e, consequentemente, pela escola: o Let’s Rock, da Porto Editora. A 

conceção e a organização gráficas do manual são bastante apelativas, e o seu tamanho e peso 

podem considerar-se apropriados. As cores são fortes e as ilustrações são atrativas e 

pedagogicamente pertinentes e adequadas à faixa etária. Existe uma grande variedade de 

materiais e atividades, principalmente recorrendo ao Teacher’s File. A apresentação dos 

ícones explicativos do tipo de atividades propostas é de grande utilidade. No entanto, os 

diálogos, principalmente nas atividades de Show and Tell, por vezes são demasiado 

“forçados” e pouco autênticos. Todas as skills/domains estão presentes ao longo do livro. As 

competências gerais e comunicativas apontadas no QECR encontram-se, em maior ou menor 

grau, todas presentes. A competência que está menos presente no 3º ano é a intercultural, 
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talvez porque irá ser mais trabalhada no 4º ano, de acordo com as Metas Curriculares. No que 

diz respeito às abordagens metodológicas, verifica-se a existência de atividades e tarefas 

relacionadas com a Total Physical Response, Task-Based Learning e Content and Language 

Integrated Learning (CLIL). A pedagogia para a autonomia, enquanto promotora e 

impulsionadora da reflexão metacognitiva também está patente, sobretudo quando se reforça 

o papel formativo da autoavaliação na reflexão que os alunos realizam sobre as dificuldades e 

progressos dos conhecimentos adquiridos (Colour and smile away). Na Figura 2, podemos 

ver um exemplo de uma página do manual onde podemos constatar a realidade acima 

apresentada, no que diz respeito, neste caso, à abordagem CLIL. 

 
Figura 2 – Exemplo da abordagem CLIL no manual Let’s Rock 

 

2. Plano Geral de Intervenção 

 

2.1 Objetivos e estratégias 

 

 Como já referido, o objeto de estudo do meu projeto centrou-se na estratégia didática 

storytelling e na forma como a sua utilização poderia promover a consciência intercultural e a 

educação para a cidadania nos alunos, recorrendo a atividades motivadoras e que 
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fomentassem competências comunicativas. Para responder a este desafio formulei então um 

plano de intervenção pedagógica baseado numa metodologia de investigação-ação, com 

recurso a estratégias adequadas ao contexto. Este plano, para além de ser adequado à turma de 

intervenção, que evidenciou uma motivação generalizada quanto ao uso de histórias (sendo 

uma estratégia pouco utilizada), foi também fruto de uma necessidade de desenvolvimento da 

consciência intercultural, uma vez que se tratava de uma turma heterogénea em termos de 

raça, capacidades e comportamentos. 

O Quadro 2 que se segue apresenta a relação entre os objetivos e estratégias de 

intervenção do projeto nas diferentes fases que o constituíram:  

Quadro Síntese das Estratégias de Intervenção 

Fase Objetivos específicos 
Estratégias pedagógico-

investigativas 
Informação a recolher 

1
ªa

  
F

as
e:

 in
ic

ia
l 11. Identificar atitudes e 

preferências dos alunos face à 

audição/leitura de histórias em 

inglês e ao uso de histórias como 

estratégia didática; 

 

2. Explorar o storytelling como 

estratégia didática de motivação 

para a aprendizagem e 

desenvolvimento de competências 

gerais e comunicativas numa 

abordagem de consciencialização 

intercultural e de educação para a 

cidadania; 

   

3. Desenvolver competências de 

autorregulação da aprendizagem; 

4. Avaliar o impacto da intervenção 

pedagógica na promoção de uma 

consciência intercultural e da 

educação para a cidadania. 

- Aplicação de um 

questionário inicial aos 

alunos; (Obj. 1) 

- Observação de aulas, 

análise documental e 

registos reflexivos da 

professora no portefólio; 

(Obj. 1 e 4) 

- Atividades com recurso ao 

storytelling, promotoras da 

motivação e de 

competências gerais e 

comunicativas direcionadas 

ao desenvolvimento da 

consciência intercultural e 

da educação para a 

cidadania; (Obj. 2) 

- Questionários de 

autorregulação, questionário 

inicial/final da experiência, 

entrevista e conversas 

informais com os alunos. 

(Obj. 2, 3 e 4) 

- Caracterização da turma, 

motivação e preferências 

face à aprendizagem da 

língua; atitude face às 

histórias e ao seu uso na 

aula de inglês; 

- Competências 

comunicativas, 

consciência intercultural e 

competências de cidadania 

promovidas pela 

intervenção; 

 

 

- Desempenho, atitudes e 

envolvimento das crianças 

nas atividades; 

- Impacto das atividades 

na aprendizagem. 

 

 

2
ª 

 F
as

e:
 in

te
rm

éd
ia

 
3

º 
F

as
e:

 f
in

al
 

Quadro 2: Objetivos, estratégias de intervenção e informação a recolher 
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2.2 Metodologia de ensino e seleção de temas e materiais 

 

O uso de histórias como estratégia de ensino-aprendizagem foi sempre algo pelo qual 

me interessei muito, uma vez que eu própria adoro histórias, tendo utilizando este recurso 

quando lecionei inglês nas Atividades de Enriquecimento Curricular  no 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Nessa altura, pude também comprovar que as histórias estão muito presentes na vida 

das crianças, sendo uma atividade à qual a maioria está habituada e que lhes interessa e chama 

a atenção. Durante as minhas observações de aulas, pude também verificar o mesmo na turma 

onde implementei o meu projeto.  

Após um conhecimento mais aprofundado da turma, e após ter lecionado uma aula 

durante a fase inicial do projeto onde recorri precisamente ao storytelling, decidi que a minha 

escolha estaria no rumo certo, uma vez que a turma demonstrou muito interesse, tanto pela 

história apresentada como pelas atividades realizadas. Além disso, pude verificar que o 

storytelling com recurso a picture books é uma estratégia muito pouco utilizada na turma em 

questão. Os picture books são, sem dúvida, visualmente mais atrativos do que os livros que se 

usam habitualmente na escola, por isso tentei ter sempre o storytelling como mote e 

desenvolver de forma adequada a consciência intercultural e a educação para a cidadania dos 

alunos. Procurei ter em atenção que, ao tentar ajudá-los a compreender o mundo, a 

compreender o outro, poderia igualmente fazer com que se compreendessem melhor a si 

mesmos. 

Nas Orientações Programáticas pode ler-se que “usar histórias na aula de Inglês do 1º 

Ciclo é uma técnica utilizada com frequência e que é do pleno agrado dos alunos” (Bento et 

al., 2005, p. 43). Relativamente ao tipo de histórias, uma das categorias mencionadas 

corresponde à que usei na minha intervenção, a “literatura infantil autêntica (realbooks)” 

(Bento et al., 2005, p. 43). Ainda neste documento, é referido que o uso de “livros de histórias 

para leitura, reconto e dramatização nas aulas de língua estrangeira é uma metodologia aceite 

e muito motivadora de uma aprendizagem afectiva e eficaz” (Bento et al., 2005, p. 55). As 

histórias podem dividir-se em duas categorias: adaptadas (graded) ou autênticas. Neste caso, 

recorri às histórias autênticas ou realbooks, como são muitas vezes chamados, dado que 

correspondem àqueles que são escritos para falantes nativos da língua. Deste modo, contêm 

linguagem autêntica usada no contexto natural da história. Os realbooks, que podem incluir 

estruturas como o passado, proporcionam uma melhor exposição à língua e têm potencial para 

uma aquisição mais natural (Mourão, 2003).  
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Acresce o facto de, como já foi referido anteriormente, nos encontrarmos atualmente 

num contexto europeu cada vez mais linguística e culturalmente diversificado. A diversidade 

deverá então representar uma fonte de conhecimentos que levem ao desenvolvimento de 

atitudes de abertura, tolerância e respeito, dentro e fora da sala de aula a uma escala global e 

não constituir uma barreira à comunicação.  

Foi neste enquadramento que surgiu o meu projeto de investigação-ação que 

pretendeu, sobretudo, encontrar atividades que correspondessem às expectativas dos alunos, 

para que estes se mostrassem cada vez mais motivados, o que os poderia levar a tornarem-se 

aprendentes mais autónomos e capazes de autorregularem a sua aprendizagem. Numa obra 

dedicada à autonomia na educação em línguas, Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007) definem 

autonomia como a  

competência para se desenvolver como participante autodeterminado, socialmente responsável e 
criticamente consciente em (e para além de) ambientes educativos, por referência a uma visão da 
educação como espaço de emancipação (inter)pessoal e transformação social.  (p. 2) 

Estes autores salientam ainda o facto de uma pedagogia para a autonomia integrar 

necessariamente uma abordagem atual da pedagogia das línguas e identificam alguns 

princípios fundamentais dessa abordagem, que se articulam genericamente com uma 

abordagem comunicativa. Strecht-Ribeiro (1998) também considera fundamental o  

(…) contacto precoce com outras línguas e culturas para o desenvolvimento global da criança, 
nomeadamente no que diz respeito ao favorecimento da promoção de atitudes positivas em relação ao 
outro, assim como da autonomia, do espírito crítico, da criatividade, da autoconfiança e da capacidade 
sócio-comunicativa. (p. 46) 

 

 Recorrendo ao storytelling, procurei desenvolver atividades motivadoras e promotoras 

de competências comunicativas direcionadas ao desenvolvimento da consciência intercultural 

e da educação para a cidadania, tendo sempre em conta o manual, a programação da escola, 

bem como as necessidades, interesses, competências e dificuldades diagnosticadas na turma. 

Por outro lado, tentei promover a reflexão dos alunos sobre os processos de aprendizagem, 

incentivando a autorregulação como estratégia de desenvolvimento da autonomia, através da 

aplicação de questionários de autorregulação da aprendizagem e de opinião sobre a 

intervenção. Neste sentido, tive em conta a definição de autonomia do aluno e do professor 

apresentada por Jiménez Raya, Lamb & Vieira (2007), já referida anteriormente. Fiz uso, 

maioritariamente, da TPR e TBL, o que vai ao encontro do que é referido nas Orientações 

Programáticas. A abordagem TPR baseia-se, sobretudo, na coordenação entre a língua e o 
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movimento, ou seja, envolve a coordenação do discurso com uma ação, numa tentativa de se 

ensinar uma língua através da atividade física (Richards & Rodgers, 1986). No que diz 

respeito à abordagem TBL, centra-se principalmente no uso de linguagem autêntica e no facto 

de se pedir aos alunos para realizarem tarefas significativas usando a língua-alvo (Willis, 

1996). 

No que diz respeito ao modo de organização do trabalho, tentei usar não só o trabalho 

individual, como também dar maior ênfase ao trabalho de pares e de grupo. De facto, na 

minha opinião, o trabalho cooperativo é algo bastante complexo e que requer tempo. Por 

vezes, os professores não recorrem tanto a este tipo de trabalho por razões de disciplina e 

perda do controlo na sala de aula, ou por medo de não cumprir o currículo, ou até mesmo por 

algum desconhecimento relativamente a esta estratégia. No entanto, trata-se de algo muito 

importante que deve ser parte integrante da educação atual, já que é fundamental que os 

alunos desenvolvam destrezas sociais e cooperativas. Creio que o trabalho cooperativo é 

essencial para promover um clima de diálogo, de participação e de reflexão e, portanto, tentei, 

sempre que possível, promovê-lo durante a implementação do meu projeto. 

Relativamente às skills, privilegiei, sem dúvida, a oralidade, uma vez que é a que se 

revela mais adequada neste nível de aprendizagem. Tentei também que os alunos assumissem 

na sala de aula não só o papel de listener responders/performers, mas também de decision 

makers/researchers. Relativamente a este aspeto, penso que é importante que as crianças 

assumam também um papel ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, já que têm sempre 

tanto para acrescentar, muito para dizer. Deste modo, necessitam de se relacionar com os 

outros em atividades que permitam dialogar, refletir e ser construtores do seu próprio 

conhecimento. Neste caso, o professor funciona apenas como um mediador, alguém que 

motiva e monitoriza a atuação dos seus alunos.  

O recurso às histórias pareceu-me ser a melhor maneira de apresentar a estes alunos 

uma diversidade de culturas, atitudes e valores, na expectativa de que, ao explorarem esses 

elementos representados nas histórias, eles possam também definir os seus próprios valores e 

sentido de identidade. É, pois, preciso sublinhar que é fundamental que os professores 

invistam mais em atividades que ajudem os alunos a conhecer novas culturas e a ter 

consciência da existência de outras línguas “para ajudar a promover o respeito pelos outros e 

a aceitação da diferença, apoiando-se todo o trabalho a desenvolver na exploração da imagem, 

do som e do jogo” (Strecht-Ribeiro, 1998, p. 109). 
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 Posto isto, e indo ao encontro dos pressupostos acima descritos, encontraremos no 

capítulo que se segue as sequências didáticas desenvolvidas na turma, ou parte delas, nalguns 

casos (cf. Capítulo III, Secção 2). 

 

2.3  Metodologia de investigação e instrumentos de recolha de informação 

 

 O projeto foi desenvolvido tendo sempre a investigação-ação como metodologia 

orientadora da intervenção. Deste modo, seguiu as fases de planificação, ação e reflexão. A 

meu ver, a investigação-ação é a metodologia de investigação que pelas suas características 

melhor se enquadrou no desenvolvimento do meu projeto. 

Existem diversas definições para o conceito de investigação-ação. No entanto, creio 

que McKernan (1998) é quem define este conceito de uma maneira mais clara e, de certa 

forma, resume as definições de outros autores. Para McKernan (cit. in Máximo-Esteves, 

2008) a investigação-acção é “um processo reflexivo que caracteriza uma investigação numa 

determinada área problemática cuja prática se deseja aperfeiçoar ou aumentar a sua 

compreensão pessoal” (p. 20). 

De acordo com Latorre (cit. in Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira, 2008), os 

objetivos da investigação-ação, e que foram naturalmente tidos em conta nas diferentes fases 

do meu projeto, são os seguintes: 

- Melhorar e/ou transformar a prática social e/ou educativa, ao mesmo tempo que procuramos uma 
melhor compreensão da referida prática;  
- Articular de modo permanente a investigação, a ação e a formação;  
- Aproximarmo-nos da realidade: veiculando a mudança e o conhecimento; 
- Fazer dos educadores protagonistas da investigação. (p. 14) 

 

Segundo Oliveira e Cardoso (2009), o processo de investigação-ação não segue um 

trajeto linear, mas sim uma sequência em espiral. Na verdade, este tipo de metodologia  

permite a realização de um conjunto de fases (ciclos), que se desenvolvem de forma contínua numa 
sequência em espiral de: planificação – ação – observação – reflexão, e implica a realização de tantos 
ciclos quanto aqueles que sejam necessários para alcançar as mudanças pretendidas ou a melhoria dos 
resultados. (p. 90) 

 
 No meu processo de investigação-ação tentei sempre assumir uma postura reflexiva e 

autocrítica. Sempre que considerei pertinente, recorri ao apoio e experiência tanto da minha 

supervisora, como da minha orientadora cooperante. A revisão e reformulação da minha 

prática foi outra das estratégias usadas e, na minha opinião, revelou-se bastante positiva. 
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Descrevo, de seguida, os instrumentos de recolha de informação e avaliação utilizados 

no decorrer da minha intervenção (Quadro 3). 

 

Fase Instrumentos 

1ª Fase: inicial 

Grelha de observação de aulas 

Questionário inicial de diagnóstico: Tell me about you… / Now, about 
stories… 

2ª Fase: intermédia 
Questionário inicial da experiência: What do you think? 

Questionários de autorregulação 

3ª Fase: final 
Entrevista informal aos alunos 

Questionário final da experiência: What do you think? 

Quadro 3 – Fases do projeto e instrumentos de investigação utilizados em cada uma 

 

2.3.1 Observação de aulas 

 

No início do estágio houve, como já referi anteriormente, uma fase de observação de 

aulas da minha orientadora cooperante, na qual recolhi informações relacionadas quer com o 

desempenho e as orientações pedagógicas da professora (estratégias e metodologias de 

ensino, organização e gestão de aulas, postura, qualidade de interação com os alunos, recursos 

utilizados e competências trabalhadas), quer com o desempenho e comportamento dos alunos 

(motivação, interesse, envolvimento, bem-estar, etc.). Para registar o envolvimento e bem-

estar dos alunos utilizei uma grelha de observação (ver Anexo 2). 

  Este período revelou-se de extrema importância, já que permitiu um contacto inicial 

com a turma e com a prática da minha orientadora cooperante. 

 

2.3.2 Questionário inicial de diagnóstico: Tell me about you… / Now, about 

stories… 

 

Ainda na fase de observação de aulas foi aplicado um questionário inicial para recolha 

de informação, dividido em duas partes distintas: a primeira, Tell me about you…, relacionada 

com o perfil sociolinguístico dos alunos, motivação e preferências face à aprendizagem da 

língua, e a segunda, Now, about stories…, relativamente à atitude face às histórias e ao seu 

uso na aula de inglês (ver Anexo 3). A primeira parte era comum a outras colegas de estágio e 

foi desenvolvida em contexto de seminário de estágio com as supervisoras. 
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 A informação recolhida com este questionário teve também como objetivo a obtenção 

de dados para proceder a uma caracterização mais detalhada e pormenorizada dos elementos 

da turma. Foi também elaborado para aferir quais as opiniões, apreciações e valorizações que 

os alunos tinham sobre o uso de histórias na aprendizagem do inglês e acerca da importância 

da leitura como forma de abrir horizontes e janelas para o mundo. Revelou-se de grande 

importância, pois permitiu-me obter um conhecimento mais aprofundado sobre a turma em 

questão, ajudando-me também a perceber quais eram as suas preferências para trabalhar 

durante as aulas. Podemos dizer que o professor tem nas suas mãos a responsabilidade de 

ensinar e educar, mas para que este processo seja realmente eficaz, o professor deve também 

contribuir para que os seus alunos se sintam motivados, e o conhecimento das suas 

preferências e a adaptação às necessidades do grupo em questão são aspetos importantes deste 

processo. Na minha opinião, para além da promoção de aprendizagens, não há nada mais 

gratificante para um professor do que conseguir captar a atenção, a curiosidade e o interesse 

dos seus alunos. 

É ainda importante referir que apesar de saber que o anonimato em questionários deste 

tipo contribui, por vezes, para obter respostas “mais” verdadeiras, decidi colocar um espaço 

para o nome e dizer aos alunos que ficaria ao seu critério escrevê-lo ou não, sendo que todos 

optaram por se identificar. Penso que nestas idades os alunos são mais honestos e não têm 

tanto a tendência a dizer aquilo que pensam que estamos à espera de ouvir. Isto foi importante 

porque, numa fase posterior ao questionário, aquando da devolução dos seus resultados aos 

alunos, me permitiu esclarecer dúvidas sobre algumas respostas, e tentar perceber o porquê de 

outras, factos que considero de extrema relevância. 

Outro facto importante a mencionar é que apesar de a turma ser constituída por 19 

alunos, apenas 18 responderam ao questionário, dadas as limitações já referidas da aluna 

NEE, que quase não fala e não consegue escrever. 

Depois da recolha de informação seguiu-se a análise e interpretação dos resultados, 

que irei apresentar e discutir no Capítulo III deste relatório. 
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2.3.3 Questionários de autorregulação 

  

Tendo sobretudo em vista os objetivos de ensino e aprendizagem e de investigação 

“desenvolver competências de autorregulação da aprendizagem” e “avaliar o impacto da 

intervenção pedagógica na promoção de uma consciência intercultural e da educação para a 

cidadania” foi disponibilizada aos alunos, no final da implementação de cada sequência 

didática, uma ficha de autoavaliação dividida em três partes distintas: sobre a história 

abordada (The story), sobre o desempenho de cada aluno (My performance) e sobre a 

sequência didática (The unit) (ver Anexos 4, 5 e 6). O procedimento foi explicado na primeira 

intervenção, mas todas as perguntas foram lidas em voz alta no decorrer da avaliação das três 

sequências, para que eventuais dúvidas que pudessem surgir fossem esclarecidas. As partes 

referentes à The story e My performance são iguais nas três sequências, havendo apenas 

algumas diferenças na parte The unit. Foi ainda explicado aos alunos que as fichas seriam 

anónimas e não estavam sujeitos a qualquer tipo de avaliação, sendo também por isso 

redigidas em português. O propósito foi principalmente evitar obstáculos de natureza 

linguística. Claro que o facto de saberem que não haveria nenhuma avaliação formal levou a 

que nas perguntas de resposta livre, principalmente no primeiro questionário, obtivesse 

respostas algo vagas e curtas, uma vez que não encararam a tarefa da forma tão séria e 

aplicada quanto eu estava à espera. Isso levou-me a ter uma conversa com a turma antes da 

implementação da segunda ficha de autoavaliação, onde lhes tentei explicar melhor a 

importância e o valor das suas respostas para mim e para o meu projeto. Penso que, de uma 

forma geral, resultou, tendo obtido nas duas fichas seguintes respostas, na minha opinião, 

mais completas e relevantes.  

 

2.3.4 Questionário inicial da experiência: What do you think? 

 

Antes de iniciar a implementação das sequências didáticas elaboradas para o 

desenvolvimento do meu projeto de intervenção, resolvi passar um questionário inicial aos 

meus alunos, onde procurei saber mais sobre os seus conhecimentos, comportamentos e 

atitudes relativamente ao tema do meu projeto, ou seja, a consciência intercultural e a 

educação para a cidadania. Este questionário foi elaborado tendo por base as histórias que 

previamente selecionei para trabalhar nas minhas aulas de projeto. No anexo 7 apresento duas 

versões do mesmo questionário: a primeira (Anexo 7a) explica como surgiu o questionário e 
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apresenta as questões de forma estruturada; a segunda (Anexo 7b) foi o questionário passado 

aos alunos, onde misturei comportamentos com conhecimentos e atitudes, com o propósito da 

resposta “Sim” não se revelar como a mais correta sempre, e na tentativa de obter respostas 

mais sinceras da parte dos meus alunos.  

 

 

 

2.3.5 Questionário final da experiência: What do you think? 

 

Na última aula implementei um questionário final que é uma versão adaptada do 

questionário What do you think? inicialmente aplicado. Este questionário foi reformulado 

tendo em conta, sobretudo, os resultados obtidos na fase inicial. Uma vez que nessa primeira 

fase todos os alunos responderam de forma positiva à parte das “Atitudes”, resolvi retirá-la. 

De resto, efetuei apenas ligeiras alterações, de acordo com o objetivo pretendido, que era 

precisamente tentar perceber até que ponto as minhas aulas tiveram algum efeito na 

consciência intercultural e educação para a cidadania dos meus alunos (ver Anexo 8). 

 

2.3.6 Entrevista de grupo 

 

Ainda na última aula realizei também uma entrevista de grupo com algumas questões 

orientadoras (ver Anexo 9). A entrevista foi audiogravada, estando presentes todos os alunos 

da turma, e tendo todos participado, respondendo pelo menos a uma das questões. Teve uma 

duração aproximada de 10 minutos e tratou-se de um momento de conversa informal, para 

que todos se sentissem à vontade para falar. Este procedimento foi utilizado para que os 

alunos pudessem expressar as suas ideias e opiniões, e pudessem também refletir sobre a 

importância dos conteúdos de aprendizagem e sobre as atividades realizadas na sala de aula.  
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CAPÍTULO III – DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DA INTER VENÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

 

Neste capítulo irei descrever, documentar e avaliar todo o processo de intervenção 

desenvolvido a partir do meu projeto. Irei fazê-lo tendo em conta as fases em que o mesmo se 

desenrolou – fase inicial, intermédia e final – e também tendo sempre como mote os objetivos 

apresentados no Plano de Intervenção, que serão referidos novamente e devidamente 

enquadrados em cada uma das secções que se seguem. 

 

 

1. Fase inicial 

 

 Retomo no Quadro 4 o principal objetivo relacionado com esta fase, bem como as 

estratégias definidas e atrás apresentadas (cf. Quadros 2 e 3). 

 

Fase inicial 

Objetivo:  Identificar atitudes e preferências dos alunos face à audição/leitura de histórias 

em inglês e ao uso de histórias como estratégia didática. 

Estratégias: - Aplicação de um questionário inicial aos alunos (Anexo 1). 

- Observação de aulas (Anexo 2), análise documental e registos reflexivos da 

professora no portefólio.  

Quadro 4 – Objetivo e estratégias da fase inicial 

 

 Nesta fase, que iniciou em meados de março e terminou em inícios de junho, 

predominou a observação de aulas, com a finalidade de conhecer e caracterizar o contexto de 

intervenção.  

 Inicio com algumas conclusões obtidas a partir não só da observação de aulas e 

aplicação de grelhas de observação, mas também a partir da análise documental e registos 

reflexivos no portefólio. De uma forma geral, o nível de aprendizagem dos alunos a nível do 

inglês era bom. O comportamento da turma era satisfatório, mas havia um pequeno grupo de 

alunos que, por vezes, provocava distúrbio na sala de aula, quebrando assim o ritmo de 

trabalho e aprendizagem. A nível de bem-estar e envolvimento na aula pode-se dizer que a 

maior parte dos alunos revelou gostar das atividades desenvolvidas, estar motivado, com 

predisposição para a aprendizagem e revelava progressos na mesma. De qualquer forma, é 
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importante dizer que estes “níveis” subiam quando estavam a fazer atividades não tão usuais 

no dia a dia, como aconteceu quando ouviram uma história durante a comemoração da 

“Semana da Leitura”. Relativamente ao desempenho da professora, registei grandes 

capacidades e domínio tanto da língua inglesa quanto de conhecimentos pedagógicos. 

Revelou-se uma professora que agia com rigor científico e com uma atitude muito positiva. 

Encarava o ensino do inglês com muito gosto e isso refletia-se nas suas aulas. Além disso, 

notava-se também que gostava de trabalhar com esta faixa etária. Creio também que, face a 

alguns problemas de comportamento que referi que existiam na turma, lidava com esses 

problemas com muita calma e paciência. Demonstrava uma prática voltada para o 

desenvolvimento da capacidade comunicativa dos seus alunos. 

 Outras conclusões de extrema relevância para a avaliação desta fase prendem-se com 

os resultados obtidos no questionário inicial e que dizem respeito às atitudes e preferências 

dos alunos face à audição/leitura de histórias em inglês e ao uso de histórias como estratégia 

didática. O Gráfico 1 refere-se aos gostos dos alunos relativamente à aprendizagem do inglês. 

 

 
Gráfico 1: “Gostas de aprender inglês?” 

 

Como podemos verificar, os alunos, quase na sua totalidade, revelaram gostar de 

aprender inglês. Apenas um assinalou a opção “mais ou menos” e quando questionado acerca 

do motivo respondeu que não gostava muito, porque não percebia a maior parte das palavras. 

Estes foram dados muito animadores, que me motivaram ainda mais na escolha de histórias 

interessantes e na criação de atividades inovadoras que os pudessem cativar ainda mais. No 

Gráfico 2, que se segue, podemos aferir as preferências dos alunos relativamente ao tipo de 

atividades que gostam de realizar nas aulas de inglês. 
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Gráfico 2 – “Nas aulas de inglês gostas de…” 

 

Neste gráfico os valores apresentados são indicadores da necessidade de tentar incutir 

nesta turma o gosto pela leitura em inglês, uma vez que apenas 7 crianças selecionaram “ler” 

como uma das suas preferências. A escolha caiu principalmente sobre a opção “ouvir”, logo 

seguida por “falar”, algo bastante interessante, dado que a oralidade costuma ser um dos 

“problemas” nas aulas de língua estrangeira. 

No sentido de aferir conhecimentos a nível da diversidade linguística, seguem-se dois 

gráficos referentes às línguas que os alunos já conhecem e aos países que já visitaram 

(Gráfico 3 e Gráfico 4). 

 
*resposta inadequada 

Gráfico 3 – “Que línguas já conheces para além do português e do inglês?” 

 

Os resultados do Gráfico 3 são indicadores da necessidade de desenvolver o 

conhecimento e aumentar a experiência da diversidade linguística na turma, algo que também 

tentei incluir no meu projeto. Quatro alunos referiram que não conheciam mais nenhuma 

língua para além do português e do inglês e os restantes só evidenciaram conhecimentos de 

mais duas línguas estrangeiras: o francês e o espanhol.  
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Gráfico 4 - “ E que países já visitaste?” 

Ainda na sequência do comentário anterior, apenas dois alunos referiram que não 

visitaram nenhum país, e na resposta à pergunta anterior quatro elementos da turma referiram 

que não conheciam mais nenhuma língua para além do português e do inglês. Deste modo, 

resolvi perguntar oralmente aos outros dois alunos se não conheciam a língua dos países que 

já visitaram. Os mesmos explicaram que para eles o conhecimento implicava saber dizer algo 

na língua e compreender algo do que é dito, e que apesar de terem visitado o país não 

compreendiam o que as pessoas diziam nem sabiam falar. Quatro alunos referiram mais do 

que um país nas suas respostas. 

Exposto isto, segue-se o Gráfico 5, com dados muito positivos relativamente às ideias 

e interesses dos alunos no âmbito da temática do projeto. 

 
Gráfico 5 - Ideias e interesses dos alunos no âmbito da temática do projeto 

A partir da leitura do Gráfico 5 concluímos que todos os alunos revelaram que 

gostavam de ler ou ouvir histórias em português e em inglês. Apesar de não estar sinalizado 

no gráfico, uma vez que a resposta está formulada com um “ou” entre o “ler” e o “ouvir”, 

houve alguns alunos que assinalaram “sim” na resposta à questão 1, mas que referiram 

oralmente que só gostavam de ouvir (mais de metade da turma), o que reforça o que referi 

anteriormente, quando analisei o tipo de atividades que gostavam de fazer na aula de inglês, 
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onde “ler” ocupava o último lugar. Os dados apurados revelaram ainda que os alunos acham 

que ao ouvir histórias estão a aprender inglês e que gostavam de ouvir mais histórias nas 

aulas, o que se percebe, uma vez que não é prática habitual. A turma foi ainda unânime em 

reconhecer que ler ou ouvir histórias os ajuda a perceber melhor as pessoas e o mundo que os 

rodeia. Oralmente, mais uma vez, tentei saber mais sobre esta questão e perguntei porquê, 

sendo que as principais justificações referidas foram: ouvimos coisas que não sabemos; 

aprendemos mais coisas sobre o mundo; aprendemos a ser melhores pessoas; e aprendemos 

novas palavras noutras línguas. Na análise sobre a frase “Ler é uma janela aberta para o 

mundo”, justificando, de alguma forma, a afirmação, com a ajuda de várias imagens, obtive 

respostas como: ajuda a aprender várias coisas sobre o mundo, como respeitar o ambiente; 

ajuda a perceber que somos todos iguais, mas de cores diferentes e que somos todos amigos; 

ajuda a perceber o que é certo e errado; ajuda a ensinar a partilhar; ajuda a perceber que 

não devemos ser mentirosos; ajuda a perceber por que é que as pessoas se vestem de forma 

diferente; e ajuda a perceber que devemos ajudar quem mais precisa. É importante 

mencionar que estes foram testemunhos anotados pela minha orientadora cooperante, 

enquanto eu conversava com eles sobre a frase e as imagens. 

 

2. Fase intermédia 

 

 Passo agora a descrever a fase intermédia do projeto. Esta fase integra o período de 

desenvolvimento e monitorização das atividades desenvolvidas, bem como toda a 

planificação subjacente. Para um melhor enquadramento da mesma, recordo no Quadro 5 os 

objetivos e estratégias delineados para esta fase.  

Fase intermédia 

Objetivos:  - Explorar o storytelling como estratégia didática de motivação para a 

aprendizagem e desenvolvimento de competências gerais e comunicativas 

numa abordagem de consciencialização intercultural e de educação para a 

cidadania. 

- Desenvolver competências de autorregulação da aprendizagem. 

Estratégias: - Atividades com recurso ao storytelling, promotoras da motivação e de 

competências gerais e comunicativas direcionadas ao desenvolvimento da 

consciência intercultural e da educação para a cidadania; 

- Questionário inicial da experiência; 

Questionários de autorregulação e conversas informais com os alunos. 

Quadro 5 – Objetivos e estratégias da fase intermédia 
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No sentido de atingir o primeiro objetivo estipulado para esta fase, elaborei e 

implementei três sequências didáticas que visaram sobretudo desenvolver a consciência 

intercultural e a educação para a cidadania. Neste sentido, desenrolou-se um processo de 

seleção de temas e criação de materiais didáticos que obedeceu aos critérios já mencionados 

(cf. Capítulo II, Secção 2.2). Convém referir que antes da implementação das sequências 

didáticas passei um questionário inicial da experiência aos alunos (cf. Anexo 7b) no sentido 

de aferir atitudes, conhecimentos e comportamentos relativamente à consciência intercultural 

e educação para a cidadania. No entanto, com o objetivo de possibilitar o cruzamento de 

dados e extrair conclusões mais válidas, opto por colocar os seus resultados na fase final (cf. 

Secção 3.2 deste capítulo), aquando dos resultados do questionário final da experiência.  

 Para alcançar o segundo objetivo, foram aplicadas três fichas de autoavaliação no final 

de cada sequência, cujo conteúdo já foi apresentado  (cf. Capítulo II, Secção 2.3.3). 

 

2.1 Descrição das atividades  

 

A seleção de conteúdos que aqui irei fazer representa apenas uma parte daquilo que foi 

feito ao longo da minha prática de lecionação, que correspondeu a um total de 24 horas de 

aulas (16 sessões de 1h30 minutos cada). 

Devo dizer que, de alguma forma, tentei sempre conciliar a escolha das temáticas, 

conteúdos e atividades com os conteúdos gramaticais, lexicais ou culturais previstos nos 

manuais dos alunos.  

O desempenho dos alunos foi monitorizado ao longo das sessões e as competências 

foram avaliadas com recurso à observação direta (participação, cumprimento das regras, 

participação ativa no trabalho de pares e grupo) e também com recurso a fichas de 

autoavaliação. 

As três sequências didáticas que desenvolvi tiveram todas como ponto de partida um 

picture book, nomeadamente The Earth Book, It’s Okay to Be Different e The Peace Book, 

todos de Todd Parr. Apesar de as crianças gostarem naturalmente de histórias, é fundamental 

escolher a história certa. A minha escolha pretendeu ter em conta diversos fatores, já atrás 

referidos: o nível dos alunos, selecionando um livro acessível, mas que de certa forma 

também os desafiasse; que fosse rico em recursos literários, contendo elementos como a 

repetição, ritmo, humor, surpresa, entre outros; que apresentasse um conteúdo relevante, 
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interessante, divertido, mas que ao mesmo tempo transmitisse valores universais e atitudes, 

como a colaboração, a partilha e a ajuda; com ilustrações vivas e que despertassem a atenção; 

um potencial educativo que tornasse possível a articulação com outras áreas curriculares, 

como estudo do meio, por exemplo; que proporcionasse aprendizagens significativas e que 

impulsionasse a autoestima e confiança das crianças; com uma linguagem autêntica e 

apropriada; e, por último, mas não menos importante, porque foi nisso que quis centrar a 

minha intervenção, que fosse capaz de desenvolver conhecimentos, comportamentos e 

atitudes relacionados com a diversidade/consciência intercultural e educação para a cidadania.  

Para além do Storytelling, recorri também à abordagem Task-Based Learning, uma 

vez que todas as sequências didáticas têm como principal objetivo a consecução de uma tarefa 

final. A abordagem Total Physical Response também é recorrente nas sequências didáticas 

que desenvolvi, principalmente através da inclusão de vários jogos.  

Nas minhas sequências didáticas tentei ainda incorporar as diversas destrezas, tendo 

como objetivo facultar aos alunos diversas situações que lhes proporcionassem um 

desenvolvimento e progresso equilibrado em todas as áreas da aprendizagem da língua. 

Apesar de tudo, tentei dar primazia à oralidade, tal como é recomendado para esta faixa etária. 

No sentido de promover o trabalho cooperativo, incluí o trabalho de pares e de grupo. No 

final de cada sequência didática, houve, como já referi, sempre espaço para a autoavaliação. 

As perguntas da autoavaliação tiveram como propósito fazer os alunos refletir sobre a história 

que ouviram, sobre o seu trabalho e sobre a sequência didática. O trabalho cooperativo e 

autoavaliação são, sem dúvida, de grande importância, contribuindo para uma aprendizagem 

ativa e para o desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

 Para um melhor entendimento do trabalho desenvolvido, apresento no Quadro 6 uma 

síntese que nos oferece uma perspetiva geral daquilo que foi feito em todas as sequências 

didáticas planificadas e postas em prática. Neste quadro podemos constatar que os temas 

escolhidos estão todos relacionados com assuntos globais, desde a proteção do ambiente, 

passando pela diversidade e terminando com a tão importante temática da paz. Permite-nos 

ainda verificar a diversidade de recursos e ações desenvolvidas no sentido de promover uma 

consciência intercultural e a educação para a cidadania. Possibilita-nos também localizar a 

ocorrência destas ações no tempo. No Anexo 10 apresento uma planificação de aula e no 

Anexo 11 uma sequência didática completa que, neste caso, servem como ilustração do 

trabalho desenvolvido em todas as sequências, uma vez que todas seguiram mais ou menos os 

mesmos procedimentos. 
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Atividades didáticas desenvolvidas na fase intermédia  
Datas Atividades didáticas e investigativas Materiais 

1ª sequência 

didática 

Aulas 7 e 8 

22 e 29 de 

novembro de 

2016 

 

Tema/Título: Let’s create a beautiful world! 

 

Sessão 1 e 2: atividades prévias de motivação 

(dedução de tema), explorando a capa do livro e 

também uma imagem e um pequeno texto sobre o 

autor do livro; leitura e audição da história The Earth 

Book; ficha de trabalho para a promoção do 

conhecimento gramatical, lexical e cultural 

relacionado com a temática em causa e tendo em vista 

o desenvolvimento de competências comunicativas, 

interculturais e de aprendizagem. Tarefa final de 

criação de uma apresentação em forma de poster 

subordinada ao tema Let’s create a beautiful world!, 

com o objetivo de fazer uma “Go green campaign” na 

escola. Momento de autorreflexão. 

 

Sequência didática: Let’s create 
a beautiful world! 

Livro: The Earth Book (paper/ 
PPt version and youtube 
version) 

Quadro interativo 

Quadro  

Dicionário 

Flashcards 

Wordcards 

Elementos extra 

 
 

 

2ª sequência 

didática 

Aulas 11 e 12 

17 e 24 de 

janeiro de 

2017 

 

Tema/Título: Being different is beautiful! 

Sessão 1 e 2: atividades de motivação e interação oral 

relacionadas com a temática Diversity, explorando as 

palavras different e similar or the same, recorrendo a 

um PowerPoint, e a uma experiência com dois ovos de 

diferentes cores; audição/leitura da história It’s Okay 

to Be Different; ficha de trabalho para a promoção do 

conhecimento gramatical, lexical e cultural 

relacionado com a temática em causa, e tendo sempre 

em conta o desenvolvimento de competências 

comunicativas, interculturais e de aprendizagem; 

exercício de CLIL, abrangendo os diferentes 

revestimentos do corpo dos animais; visualização de 

um short film sobre a diversidade e posterior 

debate/reflexão oral sobre o tema. Tarefa final de 

criação de uma página de um livro com o intuito de 

construir o livro da turma – Being different is 

beautiful! Momento de autorreflexão. 

 

PowerPoint 

Livro: It’s Okay to Be Different 

(Paper/ PPt version and youtube 

version) 

Ovos 

Recipiente 

Sequência didática 

Flashcards 

Short film: The present 

(disponível em  

www.youtube.com/watch?v=Wj 

qiU5FgsYc) 

Quadro 

Quadro interativo 
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3ª sequência 

didática 

Aulas 15 e 16 

7 e 14 de 

fevereiro de 

2017 

 

Tema/Título: Peace is always beautiful! 

 

Sessão 1 e 2: atividades de introdução ao tema e de 

interação oral, recorrendo a várias imagens 

ilustrativas, e brainstorming relacionado com a paz; 

audição e leitura da história The Peace Book; 

elaboração de um cartaz da turma subordinado ao 

tema Peacemaker or peacebreaker?; reescrita em 

grupos de um poema acróstico com a palavra Peace; 

ficha de trabalho para a promoção do conhecimento 

gramatical, lexical e cultural relacionado com a 

temática em causa, e tendo sempre em conta o 

desenvolvimento de competências comunicativas, 

interculturais e de aprendizagem. Tarefa final de 

escrita de um postal em resposta ao recebido (de uma 

criança de outro país, sendo que todos os alunos 

receberam postais diferentes), apresentando-se e 

mostrando algo típico do seu país. Momento de 

autorreflexão. 

 

Sequência didática: Peace is 

always beautiful! 

Livro: The Peace Book (paper) 

Flashcards 

Peace symbols 

Word cards 
 
Teacher’s poem 

Audio files (hello in different 
languages and samples from 8 
different songs) 

Dicionário 

Quadro 

 

Quadro 6 – Síntese das atividades didáticas desenvolvidas na fase intermédia 

Passo agora a uma descrição mais pormenorizada de cada uma das sequências 

didáticas, enunciando os objetivos a alcançar, algum do trabalho desenvolvido nesse sentido, 

bem como excertos de reflexões efetuadas após a implementação das mesmas. De seguida, 

irei fazer uma avaliação intermédia das sequências, tendo em conta a informação recolhida 

através das fichas de autoavaliação. Por motivos de comparação e de verificação de uma 

evolução, seja ela positiva ou negativa, relativamente a alguns elementos, opto por apresentar 

os dados provenientes das fichas de autoavaliação no final da descrição das três sequências. 

 

2.1.1 Sequência didática 1: Let’s create a beautiful world! 

 

  Esta sequência didática insere-se numa temática sempre atual, relacionada com a 

cidadania, onde se explora o importante tema da proteção e conservação do ambiente. Com 

esta sequência pretendi criar as condições necessárias para fazer as crianças refletir sobre 

como, em conjunto, podem criar um planeta bonito. Pretendi também inspirá-las a fazer a sua 

parte para manter a Terra feliz e saudável. Os materiais construídos apoiaram-se numa 
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metodologia comunicativa e foram concebidos tendo por base a abordagem Task-Based 

Learning e a Total Physical Response, proporcionando-lhes, ao longo das duas fichas de 

trabalho, os conhecimentos necessários para desempenharem uma tarefa final: a de 

participarem numa campanha de proteção do planeta, através da elaboração de um 

poster/apresentação.  

Na Figura 3 podemos ver dois exemplos de produções dos alunos para a campanha de 

proteção do planeta, que ilustram o seu empenho, desempenho e assertividade na tarefa final. 

 
Figura 3 – Produções dos alunos para a campanha: Let’s create a beautiful world! 

Refletindo agora um pouco sobre algum do trabalho desenvolvido, e tendo em conta o 

objetivo “explorar o storytelling como estratégia didática de motivação para a aprendizagem e 

desenvolvimento de competências gerais e comunicativas numa abordagem de 

consciencialização intercultural e educação para a cidadania”, penso que a atividade de 

audição e leitura do livro The Earth Book teve bastante relevância para o desenvolvimento 

dos alunos, uma vez que pretendeu expandir, em primeiro lugar, o gosto pela audição e leitura 

de histórias e, obviamente, apelar à consciencialização ambiental. Neste caso, penso que o 

resultado foi muito positivo, a julgar pelo entusiasmo da maioria dos alunos no decorrer da 

leitura/audição da história. As crianças acabaram por participar ativamente na leitura, algo 

que também pretendia alcançar com o meu projeto, fazendo alguns movimentos e expressões 

referidos na narrativa e repetindo as frases. Penso que se criou um ambiente muito positivo e 
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favorável à aprendizagem. A história em si ajudou, com destaque para a repetição da palavra 

“because”, que aparecia recorrentemente na história. Entre as inúmeras razões para o uso de 

histórias, Cameron (2001) aponta precisamente para o facto de proporcionarem “repetition of 

key words and phrases, stimulating children’s participation” (p. 159). A inclusão de 

elementos extra mostrados durante a leitura, bem como a adição de sons foram também 

fatores importantes para o sucesso, penso eu, desta história. Pessoalmente, também foi uma 

atividade relevante, uma vez que foi muito bom ver o envolvimento e o bem-estar dos alunos 

demonstrado durante a leitura e audição da história.  

   

2.1.2 Sequência didática 2: Being different is beautiful! 

 

 Esta sequência relaciona-se com a temática da diversidade e apela a valores e atitudes 

como a aceitação, a compreensão e a confiança. As atividades desenvolvidas pretenderam 

levar os alunos a uma tomada de consciência sobre a diversidade, proporcionando-lhes 

momentos de debate e reflexão sobre a sua própria posição e atitude face a esta problemática. 

Mais uma vez, tive em conta a metodologia comunicativa e tive por base a Total Physical 

Response, CLIL e Task-Based Learning, proporcionando-lhes ao longo das duas fichas de 

trabalho os conhecimentos necessários para desempenharem uma tarefa final: a de escreverem 

e ilustrarem a sua própria página de um livro para construir um livro da turma –  Being 

different is beautiful! 

A Figura 4 apresenta dois exemplos de produções dos alunos para o livro da turma que 

foi construído no final da sequência didática, e são ilustrativos da diversidade de 

características escolhidas, desde físicas a valores próprios. 

          
Figura 4 – Produções dos alunos para o livro da turma: Being different is beautiful! 
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Tendo em conta mais uma vez o objetivo “explorar o storytelling como estratégia 

didática de motivação para a aprendizagem e desenvolvimento de competências gerais e 

comunicativas numa abordagem de consciencialização intercultural e de educação para a 

cidadania”, as atividades introdutórias realizadas, nomeadamente a de interação oral 

recorrendo a um PowerPoint, a do jogo, e a da explicação da diversidade recorrendo a uma 

experiência com dois ovos de cor diferente tiveram um grande impacto e relevância para o 

desenvolvimento da consciência intercultural nos alunos. As crianças desenvolveram 

conhecimento sobre o que o termo diversidade significa e aplicaram esses conhecimentos em 

pequenas conversas sobre diversidade no grupo/turma e num jogo de TPR sobre o tópico, 

onde tinham de se levantar ou permanecer sentados. A metodologia TPR baseia-se numa das 

estratégias de memorização (estratégia direta) referidas por Oxford (1990), denominada 

“Using Physical Response or Sensation” que neste caso envolveu “physically acting out a 

new expression that has been heard” (p. 68). 

No que diz respeito à relevância das atividades para o desenvolvimento pessoal do 

professor, a julgar pelo entusiasmo, interesse e atenção demonstrados pelos alunos senti-me 

bastante satisfeita no decorrer das mesmas, porque na minha opinião trata-se de atividades 

que pretendem fazer os alunos pensar e refletir e, de facto, eles fizeram-no, chegando sempre 

ao objetivo delineado.  

Outra atividade de extrema importância para alcançar o objetivo atrás enunciado foi a 

visualização do short film - The present. Este short film foi, sem dúvida, uma atividade 

promotora da motivação nestes alunos, bem como de uma maior consciencialização 

intercultural, de respeito pela diferença. Todos adoraram o vídeo e mantiveram-se 

extremamente atentos durante a sua visualização. Consideraram o final surpreendente e foram 

unânimes em reconhecer que o filme os deixou tristes, primeiramente, mas felizes no fim. 

Relativamente à mensagem que consideram que o filme transmite e a comentários 

mencionados pelas crianças no final destaco os seguintes, que registei: não têm os dois uma 

perna, que triste; o menino não gostava de uma coisa no cão que ele tinha igual; não gostava 

do cão porque não gostava dele; estava a ser mau, mas depois foi bom; devemos respeitar 

toda a gente, mesmo sendo diferentes; não devemos gozar com os que são diferentes; gostava 

de ter aquele cãozinho; andava com ele ao colo e comprava-lhe uma alcofa para o 

transportar. Devo ainda dizer que, na aula seguinte, um dos alunos mais irrequietos da turma 

pediu à minha orientadora o link, porque gostava de ver o vídeo novamente. Fiquei muito 
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contente em saber que, de alguma forma, este short film pôs os meus alunos a pensar e a 

refletir sobre o mesmo e, inclusivamente, a querer repetir a sua visualização. 

 

2.1.3 Sequência didática 3: Peace is always beautiful! 

 

Esta sequência está relacionada com a temática da paz, e mostra-nos a paz de uma 

perspetiva diferente, desde fazer novos amigos, oferecer um abraço a alguém, partilhar uma 

refeição, ao simples acto de observar a neve a cair. Este livro pretendeu transmitir aos alunos 

uma mensagem de paz positiva e de esperança numa história bastante acessível. A tolerância, 

esse valor universal intemporal, também está presente ao longo de toda a história.   

Os materiais construídos basearam-se numa metodologia comunicativa e foram 

concebidos tendo por base a aprendizagem por tarefas e a Total Physical Response, 

proporcionando-lhes ao longo das duas fichas de trabalho os conhecimentos necessários para 

desempenharem duas tarefas de extrema importância: uma de reescrita de um poema 

acróstico, em grupos, e posterior apresentação, e outra, a tarefa final da sequência, a de 

“fazerem um novo amigo” escrevendo um postal em resposta a outro que receberam de uma 

criança de um país diferente. Saliento que todas as crianças receberam um postal de um país 

diferente, com uma criança com um nome típico desse país e a apresentar algo típico do 

mesmo, o que deu azo a conversas sobre os países, sobre os meninos e meninas nos postais e 

sobre o que apresentavam de típico. 

 Na Figura 5 podemos ver a postura dos alunos durante a atividade de storytelling. 

Posso acrescentar que a maioria dos alunos manteve-se concentrada durante a leitura e 

audição da história e participou ativamente na mesma, respondendo às perguntas da 

professora.  

 
Figura 5 – Atividade de storytelling 
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Na Figura 6 podemos ver dois exemplos da atividade de reescrita de um poema 

acróstico, onde está patente a criatividade dos alunos, e na Figura 7 temos duas fotos tiradas 

aquando da leitura expressiva do poema, que foi uma atividade que correu bastante bem, 

tendo os alunos desempenhado bem o seu papel e tendo a expressividade variado de acordo 

com o seu estado de espírito, passando pela concentração, descontração, alegria e talvez uma 

certa ansiedade. 

  

Figura 6 – Produções dos alunos de reescrita de um poema acróstico 

 

 
Figura 7 – Atividade de leitura do poema acróstico 

 

Na Figura 8 temos um exemplo de um postal entregue aos alunos, e o recipiente onde 

o receberam. Na Figura 9 podemos ver dois exemplos de postais elaborados pelos alunos que 

realçam, mais uma vez, o seu empenho e também a sua criatividade. 
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Figura 8: Exemplo de postal recebido pelos alunos e respetivo recipiente 

 

 

                            
Figura 9 – Produções dos alunos da atividade de elaboração de um postal 

 

Uma das atividades realizadas tendo como ponto de partida uma das frases do livro 

“Peace is learning another language” teve, na minha opinião, bastante relevância para o 
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desenvolvimento do aluno. Esta atividade consistiu na audição e repetição da saudação “olá” 

em 8 línguas diferentes, permitindo-lhes assim ampliar os seus conhecimentos a nível da 

diversidade linguística e cultural. De seguida, realizaram um exercício de consolidação em 

pares, no sentido de desenvolverem o espírito de entreajuda e a cooperação entre os mesmos. 

Penso que o exercício de interdependência positiva funcionou bastante bem, tendo os alunos, 

tal como era pedido, cumprido as regras, soletrado as palavras e, no final, feito a correção em 

pares. Os alunos revelaram bastante entusiasmo no decorrer da atividade, sobretudo na parte 

do listening, repetindo a saudação nas diferentes línguas, tentando corrigir a pronúncia, 

seguindo as instruções da professora, e fazendo comentários entre si nas palavras 

aparentemente mais difíceis de pronunciar, ou mais estranhas, como, por exemplo, o 

“marhaban” ou o “privyet”. Penso que foi um exercício muito enriquecedor que os ajudou a 

ter uma visão mais alargada do mundo que os rodeia, não esquecendo que, tal como afirma 

Capucho (2007) “o conhecimento de várias línguas, e, simultaneamente, a consciência das 

cores que as caracterizam culturalmente, permite a abertura a várias culturas, levando à 

possibilidade da interpretação e da partilha de realidades culturais” (p. 320). Penso que os 

exercícios desta natureza abrem, sem dúvida, “horizontes e janelas para o mundo”. 

 

2.1.4 Avaliação das três sequências com base nas fichas de autoavaliação 

 

Ao longo da implementação do meu projeto utilizei diferentes instrumentos para a 

recolha de informação. De seguida, irei proceder à análise das três fichas de autoavaliação (cf. 

Anexos 4, 5 e 6) referentes às três sequências desenvolvidas no âmbito do projeto, fazendo 

uma análise comparativa. 

No sentido de aferir quais foram as perceções dos alunos relativamente à história 

selecionada e ao storytelling, decidi ter em conta os elementos que constam dos gráficos que 

se seguem. 
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Gráfico 6a – Sequência 1    Gráfico 6b – Sequência 2 

Gráfico 6b - Sequência 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 6c – Sequência 31 

 
Gráficos 6 – The Story: perceções dos alunos sobre as histórias 

 

A partir da leitura destes gráficos verificamos que as histórias selecionadas quase 

alcançaram a pontuação máxima relativamente aos gostos e preferências dos alunos, 

concluindo daqui que foram boas escolhas. Relativamente à atenção demonstrada aquando da 

leitura da história os dados também são extremamente satisfatórios, havendo a destacar ainda 

a evolução positiva a este nível da primeira para a última história. 

No que diz respeito à participação ativa na história, regista-se uma pequena 

diminuição da primeira sequência para as seguintes, facto talvez justificado pelo teor das 

histórias, uma vez que a primeira, relacionada com a proteção do ambiente, será talvez 

considerada mais acessível a nível de temática e, portanto, mais suscetível a possíveis 

comentários. Quanto às palavras novas aprendidas destaco, mais uma vez, a quase 

unanimidade alcançada por parte do sim.  

                                                 

1 Nesta sequência (3) houve uma aluna que faltou à primeira sessão, não tendo assistido, portanto, à leitura da história, pelo que não 

respondeu a esta parte do questionário. 
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A parte do questionário que se segue diz ainda respeito à história, mas tratava-se de 

duas perguntas de resposta aberta. Na primeira questão pretendia-se saber qual o teor dos 

elementos mais valorizados pelos alunos (ver Gráficos 7). 

 

   Gráfico 7a – Sequência 1      Gráfico 7b – Sequência 2     Gráfico 7c – Sequência 3 

  

 

 

 

  

 

Gráficos 7 – “O que eu mais gostei na história” 2 

 

 Verificamos que nesta parte as respostas foram muito diversificadas. Ainda assim, a 

dimensão “episódios/ação da história” ocupa sempre o primeiro lugar nas preferências dos 

alunos, corroborando, mais uma vez, o gosto pelas histórias selecionadas já referido 

anteriormente.  

Destaco ainda a presença nesta parte de dimensões como “moral” e “valores”, que 

naturalmente deveriam estar mais presentes na questão seguinte (“o que aprendi com esta 

história”), mas que foram referidas (ainda que não seja de uma forma substancial) também 

nesta questão, o que poderá indicar uma atenção crescente da parte dos alunos a este aspeto.  

Apresenta-se, de seguida, os gráficos que permitiram conhecer o tipo de 

aprendizagens que os alunos consideram que efetuaram. 

   Gráfico 8a – Sequência 1     Gráfico 8b – Sequência 2         Gráfico 8c – Sequência 3 

 
Gráficos 8 – “O que aprendi com esta história” 

                                                 

2 Nos gráficos 7 e 8 os valores correspondem à presença das dimensões de análise nas respostas e não ao número de alunos. 
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Constatamos que em todas as sequências um número considerável de alunos 

percecionou aprendizagens relacionadas com atitudes e valores. Na primeira sequência tratou-

se de valores relacionados com a proteção do ambiente: aprendi que todos juntos podemos 

ajudar o nosso planeta a ser mais limpo; aprendi que ajudar o planeta é muito importante. 

Na segunda sequência os valores relacionaram-se mais com a aceitação, a compreensão e 

respeito pelos outros: aprendi que devemos respeitar todos à nossa volta mesmo diferentes ou 

iguais; aprendi a lidar com a diferença; aprendi que as pessoas são diferentes por fora mas 

iguais por dentro. Já na terceira sequência, as atitudes e valores centraram-se mais na partilha, 

tolerância, ajuda e amizade, como podemos comprovar nas seguintes afirmações: aprendi que 

não se deve julgar os outros por terem a pele negra ou por serem diferentes e a viver em 

harmonia; aprendi a ser amigo e a ajudar; palavras novas e a partilhar as minhas coisas 

com os outros. 

Outra situação a considerar diz respeito ao facto da competência comunicativa ter, ao 

longo da segunda e terceira sequências, perdido o destaque que ocupou na primeira, dando 

lugar ao surgimento da competência intercultural, o que, na minha opinião, significa que os 

alunos se foram integrando no meu projeto aos poucos e dando também valor a outro tipo de 

aprendizagens. 

 A questão que se seguiu permitiu avaliar a perceção que os alunos tiveram do seu 

desempenho durante as aulas. Analisemos agora comparativamente os dados representados 

nos Gráficos 9. 

Gráfico 9a – Sequência 1    Gráfico 9b – Sequência 2 
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Gráfico 9 c – Sequência 3 

 
Gráficos 9 – My performance: perceção dos alunos sobre o seu desempenho  

 

Verificamos nestes gráficos que os alunos têm uma perceção de muito boa 

participação nas aulas. Como é óbvio, há sempre alunos mais participativos do que outros, 

mas observei que, seja por iniciativa própria, ou a pedido da professora, todos acabaram por 

participar ativamente nas aulas, o que justifica a inexistência do “não” como resposta a esta 

pergunta. Relativamente à atenção, o resultado é exatamente o mesmo nas três sequências. 

Ainda que haja sempre dois alunos que admitem que só estiveram “mais ou menos” atentos, 

creio que há que destacar o facto da grande maioria da turma ter a perceção de ter estado 

atenta e concentrada ao longo das aulas, facto por mim observado. 

No que diz respeito ao espírito de ajuda, os resultados da primeira e segunda 

sequência não são os melhores. No entanto, devo dizer que já estava à espera destes valores, 

do conhecimento que tinha da turma. Destaco aqui os resultados da terceira sequência 

didática, cuja história abordou a temática da ajuda e cooperação, entre outras, uma vez que os 

resultados praticamente se inverteram, tendo a maioria dos alunos respondido que ajudaram 

os colegas. Penso que este facto poderá ter a ver com o próprio teor da história, ou até mesmo 

com o facto de na segunda e terceira sequência, principalmente, ter optado por desenvolver 

exercícios de interdependência positiva. De qualquer forma, fico bastante satisfeita com a 

evolução positiva demonstrada a este nível. 

 Por último, foram também colocadas algumas questões para aferir quais as perceções 

dos alunos relativamente às sequências didáticas. Os Gráficos 10 revelam as ideias e opiniões 

dos alunos nesse sentido. 
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Gráfico 10a – Sequência 1     Gráfico 10b – Sequência 2 

 

 

Gráfico 10c – Sequência 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 10 –  The unit: perceção dos alunos sobre as sequências didáticas 

 

A partir dos dados expostos, e analisando cada sequência, podemos dizer que 

relativamente à sequência 1 a maior parte dos alunos respondeu afirmativamente à questão de 

saber dizer palavras em relação à proteção do planeta; o mesmo se passou no que diz respeito 

a falar deste assunto, sendo que aqui o número é um pouco menor. A justificação, 

possivelmente, reside no facto de nestas idades ser mais fácil reproduzir palavras isoladas do 

que estruturas sobre um determinado tema. Ainda assim, os resultados são bastante positivos. 

Na sequência 2, a maioria dos alunos respondeu também afirmativamente 

relativamente à identificação e conhecimento lexical referente ao tema dos animais, tendo o 

número diminuído ligeiramente quando se aborda uma questão referente à competência 

intercultural, mais concretamente se sabem o que torna as pessoas iguais ou diferentes. Mais 

uma vez, o número de respostas positivas é bastante aceitável. 
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Foi na sequência 3 que as questões relacionadas com a competência intercultural 

parecem ter obtido melhores resultados, tendo a quase totalidade dos alunos respondido 

positivamente às questões “compreendo melhor o que significa a paz” e “sei o que faz um 

peacemaker e um peacebreaker”. 

Na questão respeitante ao gosto pela tarefa final, atingiu-se a unanimidade na 

sequência 1. Nas duas outras sequências, a maioria dos alunos também demonstrou ter 

gostado da tarefa final, podendo então concluir-se que a escolha das tarefas finais para as 

sequências foi acertada. 

 Relativamente ao tema, o número de alunos que revelou achar o tema selecionado 

interessante diminuiu um pouco na sequência 3. No entanto, considero que, na generalidade, e 

tendo em conta também as aprendizagens promovidas, a escolha foi bem conseguida. 

 

3. Fase final 

 

3.1 Descrição da fase final 

 

Retomo no Quadro 7 o principal objetivo relacionado com esta fase final, bem como 

as estratégias delineadas. 

Fase final 

Objetivo:  - Avaliar o impacto da intervenção pedagógica na promoção de uma 

consciência intercultural e da educação para a cidadania. 

Estratégias: - Questionário final da experiência, entrevista e conversas informais com os alunos. 

Quadro 7 – Objetivo e estratégias da fase final 

 

 Segue-se a avaliação desta fase com base nos dados obtidos através do questionário 

final de avaliação da experiência e da entrevista à turma. 

 

 3.2 Avaliação da fase final 

 

 Começo por expor e interpretar os resultados obtidos através do Questionário final da 

experiência (cf. Anexo 8). Este questionário é composto por 7 perguntas de resposta fechada, 

mas tem um espaço final de “comentários” onde foi pedido aos alunos para escreverem alguns 

exemplos, no caso de a sua resposta ser positiva. Algumas das questões que o compõem são 
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bastante semelhantes às colocadas no questionário inicial, com o objetivo de permitir o 

cruzamento de dados e extrair conclusões mais válidas. Precisamente com o mesmo intuito, 

opto por colocar aqui também os resultados do questionário inicial da experiência (cf. Anexo 

7b).  

 No Gráfico 11 podemos encontrar os dados obtidos relativamente às atitudes dos 

alunos respeitantes às seguintes afirmações dadas. 

 

Gráfico 11 – Perceção da consciência intercultural e educação para a cidadania: atitudes3 

 

Esta dimensão foi apenas analisada no questionário inicial, uma vez que houve 

unanimidade na turma relativamente a todas as questões, demonstrando uma atitude positiva 

em relação à diferença, à paz no mundo e à proteção do planeta. Isto indica que a competência 

geral savoir-être (cf. Byram & Zarate, 1997), aqui sob a forma de abertura e tolerância, está 

patente nos alunos.  

A dimensão seguinte do questionário pretendia aferir os comportamentos dos alunos 

no que diz respeito, mais uma vez, a questões relacionadas com a diferença, com formas de 

paz (partilha) e com a proteção do planeta. Nos Gráficos 12 podemos ver os resultados do 

“antes da implementação do projeto” e do “depois da implementação do projeto”. 

 

  

 

                                                 

3 Em todos os gráficos do “antes da implementação do projeto” o número total de alunos é 17, visto que uma aluna faltou na aula em que 

apliquei esse questionário.   
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Gráfico 12a – Antes da implementação do projeto       Gráfico 12b –  Depois da implementação do projeto 

 
Gráficos 12   – Perceção da consciência intercultural e educação para a cidadania: comportamentos 

 

 Da leitura comparativa dos dois gráficos podemos afirmar que a evolução a nível de 

comportamentos foi muito satisfatória, não podendo ser considerada excelente devido aos 

resultados obtidos na questão da partilha, onde dois alunos afirmaram que as histórias que 

ouviram nas aulas e o trabalho desenvolvido não ajudou a que partilhassem mais as suas 

coisas com os outros. Ainda assim, o “sim” continua a ser expressivo nesta questão, tendo 11 

alunos respondido afirmativamente após a implementação do projeto. No espaço reservado a 

comentários, onde os alunos podiam dar exemplos do que aprenderam, obtive observações 

como: não deitar comida fora, andar de bicicleta, reciclar sempre o lixo; emprestar os meus 

brinquedos e roupas; quem não tem comida devemos dar-lhe; respeitar as pessoas de cor 

diferente, ajudar os que têm problemas, brincar com toda a gente ao mesmo tempo; saber 

respeitar toda a gente, respeitar pessoas de idade… Daqui podemos concluir que a nível de 

savoir-faire estes alunos apresentam bons indicadores nesse sentido e uma evolução muito 

satisfatória. 

 A última dimensão analisada neste questionário estava relacionada com os 

conhecimentos dos alunos sobre as temáticas abordadas (Gráficos 13). 

Gráfico 13a – Antes da implementação do projeto    Gráfico 13b – Depois da implementação do projeto 

 
Gráficos 13 – Perceção da consciência intercultural e educação para a cidadania: conhecimentos 
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Verifica-se que no questionário inicial quase todos os alunos responderam 

afirmativamente no que diz respeito aos conhecimentos em relação ao que podem fazer para 

proteger o planeta e para contribuir para a paz no mundo. No entanto, a quase totalidade 

admitiu também que as histórias que lemos nas aulas e o trabalho que fizemos os ajudou a 

saber melhor o que fazer para ajudar a proteger o planeta e para contribuir para a paz no 

mundo, sendo considerados muito bons indicadores do impacto da intervenção e sinónimo de 

que aumentaram os seus conhecimentos. 

 A maior evolução a nível de indicadores de conhecimentos (savoirs) registou-se, ainda 

assim, nos dados decorrentes da afirmação “Sei como tratar toda a gente de forma igual”, em 

que na fase inicial apenas 3 alunos responderam afirmativamente, tendo os restantes 

respondido “mais ou menos”; após a implementação do projeto houve quase uma inversão 

dos resultados. Apesar de um aluno ter respondido negativamente à afirmação, a maioria (14) 

respondeu que sim, que o trabalho desenvolvido e as histórias os ajudou a “saber melhor 

como tratar toda a gente de forma igual”, tendo apenas 3 respondido “mais ou menos”. O 

“não” da parte de um aluno possivelmente significa que agora é mais consciente face à 

temática e ao seu conhecimento e sabe efetivamente que não o possui. 

 

 O último procedimento utilizado para avaliar o impacto da intervenção foi uma 

entrevista de grupo a todos os alunos, audiogravada, realizada no dia 21 de fevereiro (ver 

transcrição no Anexo 13). 

 Por tudo o que foi referido pelos alunos na entrevista, penso que posso tirar 

conclusões muito positivas, de uma forma geral, das aulas lecionadas. Em primeiro lugar, 

refletindo sobre tudo o que foi dito e todo o resto que não foi mencionado, mas que 

desenvolvi ao longo de todo o meu percurso, posso afirmar que me sinto muito satisfeita com 

a escolha do meu projeto e com os resultados favoráveis atingidos. Penso que estes alunos 

demonstraram, sem dúvida, ter desenvolvido a sua consciência intercultural e educação para a 

cidadania, como se pode comprovar, por exemplo, nos seguintes comentários: eu penso que 

as aulas que você nos deu nos fizeram aprender que nos devemos comportar melhor e tratar 

melhor do mundo; eu penso que nós somos iguais por dentro e por fora somos diferentes; eu 

penso que as suas aulas ajudaram a perceber que é melhor ajudar toda a gente para não 

ficar ninguém de parte.  

A nível das atividades realizadas, também creio terem sido do agrado dos meus 

alunos, tal como foi expresso nos seguintes comentários: eu gostei muito do postal porque 
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acho que é uma ideia muito elaborada; daquela tabela que nós fizemos dos peacemakers e 

peacebreakers; eu gostei daquele trabalho que tivemos de fazer, tipo uma fotografia e 

desligar a luz (trabalho sobre o planeta); gostei do trabalho das diferenças; gostei de todos os 

livros; gostei de quando você pôs as mesas para o lado e depois contou-nos aquela história; 

eu gostei quando aprendemos a dizer olá em muitas línguas; e as músicas em diferentes 

línguas. 

No que diz respeito à dificuldade das tarefas, a quase totalidade dos alunos referiu 

terem sido fáceis, havendo apenas a registar a dificuldade em escrever algumas palavras. 

A nível das aprendizagens, a turma foi unânime em reconhecer que aprenderam 

muitas coisas, e relativamente à professora, os comentários referidos apontam para que 

tenham gostado muito, o que me deixou muito feliz. Tenho, de facto, de agradecer à minha 

turma de intervenção a oportunidade que me deu de evoluir, proporcionando-me momentos 

muito gratificantes. 

 

4. Síntese avaliativa do projeto 

 

Através da leitura do relatório pode-se verificar que no decorrer de toda a intervenção 

fui recolhendo dados para a avaliação do projeto. Nesta secção irei realizar uma síntese da 

mesma apoiando-me, sobretudo, em dados provenientes do questionário inicial e final da 

experiência, nas fichas de autoavaliação e na entrevista de grupo. 

Uma das principais estratégias relacionadas com o meu projeto prendia-se com o uso 

de atividades com recurso ao storytelling, promotoras da motivação e de competências gerais 

e comunicativas direcionadas ao desenvolvimento da consciência intercultural e da educação 

para a cidadania. Ora, recorrendo aos dados das fichas de autoavaliação, quando questionados 

sobre as histórias abordadas nas aulas, verifica-se que as histórias selecionadas foram do 

agrado da quase totalidade dos alunos. No que diz respeito aos temas abordados nas aulas, a 

quase totalidade dos alunos revelou achar o tema interessante na primeira e segunda 

sequência e na terceira a maioria achou o mesmo. Relativamente à tarefa final, todos gostaram 

de a realizar na sequência 1, sendo que nas sequências 2 e 3 o número diminui ligeiramente. 

Na minha opinião, todos estes dados permitem concluir que o nível de motivação dos alunos 

foi muito bom, dando cumprimento a uma importante parte dos objetivos do projeto.  
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No que se refere à consciência intercultural e competências de cidadania promovidas 

pelo projeto, e recorrendo agora aos questionários inicial e final da experiência, verificamos 

que as aprendizagens nesse sentido foram extremamente valiosas e consideráveis. 

Constatamos que todos os alunos consideram que as histórias que leram e o trabalho que 

fizeram sobre as histórias os ajudou a saber fazer mais coisas que ajudam o planeta, passando-

se o mesmo relativamente ao facto de os ajudar a tratar melhor e ajudar mais as pessoas 

diferentes deles e a respeitar mais todas as pessoas. Todavia, e no que respeita a atitudes de 

partilha, podemos dizer que as evidências não são tão claras, já que apenas pouco mais de 

metade considera que as histórias e o trabalho desenvolvido os ajudou a partilhar mais as suas 

coisas com os outros. Ainda assim, e dado estes resultados, registo aqui a evolução positiva a 

nível comparativo, já que no questionário inicial da experiência, antes da implementação do 

projeto, apenas cerca de um terço referiu partilhar as suas coisas com os outros. 

 Voltando agora a atenção para a questão relativa a saber melhor o que podem fazer 

para ajudar a proteger o planeta e a saber melhor como podem contribuir para a paz no 

mundo, os resultados também são muito bons, tendo a quase totalidade dos alunos referido 

que as histórias e o trabalho desenvolvido nas aulas os ajudou nesse sentido. Já na resposta à 

questão de, “saber melhor como tratar toda a gente de forma igual”, os valores do “sim” 

diminuem ligeiramente, ainda que a grande maioria tenha respondido afirmativamente. Mais 

uma vez, recorro aqui à evolução positiva a nível comparativo, já que no questionário inicial 

um número muito reduzido de alunos afirmou saber como tratar toda a gente de forma igual. 

 Para terminar esta síntese e recorrendo agora à entrevista audiogravada, deixo a 

transcrição de três comentários de três alunos quando questionados sobre o que pensavam 

sobre as aulas, de uma forma geral: eu penso que as aulas que você nos deu nos fizeram 

aprender que nos devemos comportar melhor e tratar melhor do mundo; eu penso que nós 

somos iguais por dentro e por fora somos diferentes; eu penso que as suas aulas ajudaram a 

perceber que é melhor ajudar toda a gente para não ficar ninguém de parte. Curiosamente, 

cada um destes três comentários pode ser enquadrado numa das sequências didáticas 

implementadas e, de uma forma geral, traduz bastante bem as aprendizagens a nível de 

consciência intercultural e competências de cidadania promovidas pela intervenção. 
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4.1 Conclusões sobre a avaliação do projeto 

 

 Face ao exposto na síntese avaliativa anterior, e tendo em conta os pressupostos 

teóricos defendidos no Capítulo I, concluo que, de uma forma geral, os objetivos delineados 

para o Plano de Intervenção foram atingidos de forma muito satisfatória. Recorrendo agora, 

em jeito de resumo, ao título deste meu relatório “Abrir horizontes e janelas para o mundo”: 

as histórias na promoção da consciência intercultural e educação para a cidadania, a meu 

entender as estratégias delineadas e as atividades executadas não só contribuíram para abrir 

horizontes e janelas para o mundo, como também permitiram abordar de forma integrada e 

transversal os diferentes conteúdos. No que se refere à motivação para a aprendizagem, 

concluo ainda que os alunos atingiram, na minha opinião, os níveis desejados. 

 Promover a consciência intercultural e competências de cidadania não é tarefa fácil, 

independentemente da idade dos alunos, uma vez que se trata, efetivamente, de um processo 

que se desenvolve ao longo de toda a vida. Sendo assim, tenho consciência que as atitudes, 

comportamentos e conhecimentos que tentei transmitir e promover nos meus alunos são 

apenas “uma gota no oceano”. No entanto, também acredito que essa gota, por mais pequena 

que seja, é uma importante lição que eles já levam para poderem prosseguir o seu trajeto de 

forma conscienciosa e gradual. Importa também mencionar que, de uma forma geral, 

considero que a minha intervenção foi muito bem sucedida e foi muito bom ouvir da parte dos 

alunos, quando questionados acerca da professora na entrevista audiogravada, comentários 

como “adoramos” ou “espetacular” e “eu vou ter saudades da Miss”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação em Portugal tem vindo a sofrer várias mudanças nos últimos anos, com a 

introdução de novas medidas a nível curricular, como foi o caso da inclusão do inglês no 

currículo no 3º e 4º anos do 1º ciclo do ensino básico, e também com a introdução de novos 

métodos de ensino e aprendizagem. Com a adoção destes novos métodos, nomeadamente uma 

abordagem comunicativa aliada a uma pedagogia para a autonomia, o papel do professor tem 

também vindo a mudar, passando este a ter mais o papel de mediador, a responsabilidade de 

guiar e ajudar as crianças a tornarem-se aprendentes autónomos. Foi isto que pretendi fazer ao 

aliar o storytelling à promoção da consciência intercultural e educação para a cidadania, uma 

vez que esta abordagem ajuda os alunos a desenvolverem as estratégias de aprendizagem, ao 

mesmo tempo que o inglês se torna cada vez mais familiar e ganha maior significado para 

eles. 

O storytelling é uma técnica utilizada pelo ser humano desde o início dos tempos para 

transmitir conhecimentos, cultura e costumes. Dado que o seu uso foi evoluindo ao longo dos 

anos, estamos cada vez mais conscientes dos múltiplos benefícios que nos pode trazer. No 

campo educativo, pode-se dizer que o storytelling é um tesouro que todos os professores 

devem respeitar e usar nas suas aulas, visto que desempenha um papel fundamental no 

crescimento das crianças, potenciando a imaginação e a criatividade, ao mesmo tempo que os 

ajuda a desenvolver uma imagem do mundo que os rodeia (Slattery & Willis, 2001). Outro 

facto extremamente relevante é que através das histórias podemos abordar qualquer temática e 

desenvolver as quatro destrezas.  

Vivemos num mundo onde as crianças estão constantemente expostas à falta de 

civismo, à intolerância, e até mesmo ao ódio pela diversidade cultural; portanto, cabe-nos 

também a nós, professores, ensinar aos nossos alunos valores como a compreensão, aceitação 

e o respeito pelos outros. Ajudando os nossos alunos a perceber e respeitar diferenças e 

semelhanças iremos também ajudá-los a perceber quem são no contexto da sua raça, grupo 

étnico, cultura, religião, língua, entre outros fatores. 

A conjugação do storytelling com a consciência intercultural e educação para a 

cidadania foi, na minha opinião, sinónimo de uma boa escolha. Foi também sinónimo de 

meses de trabalho árduo, de pesquisa, leituras, seleção, momentos francamente difíceis em 

que a imaginação e a criatividade me abandonavam e não me deixavam progredir na 
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construção e elaboração das sequências didáticas. Felizmente, foi também sinónimo de 

orgulho e satisfação pelo trabalho realizado… Tempo, sem dúvida, de aprendizagem. 

Este é o momento em que olho para trás e tenho uma visão global do presente 

trabalho, à distância, no sentido de valorizar e avaliar os objetivos delineados para o meu 

projeto  – “Abrir horizontes e janelas para o mundo”: as histórias na promoção da consciência 

intercultural e da educação para a cidadania – e o seu grau de cumprimento. Antes de chegar a 

este ponto, houve ainda um longo caminho percorrido onde ocupei uma posição um pouco 

diferente, a de aprendente. Entre os vários ensinamentos recebidos, percebi que a 

investigação-ação é a metodologia preferencial a seguir na prática educativa, e foi nesse 

sentido que orientei todo o meu processo de estágio. Este estágio teve início com uma fase de 

observação de aulas e análise de contexto, fase fundamental para perceber o caminho que 

deveria seguir no âmbito do meu projeto. Percebi que, de uma forma geral, era uma turma 

com falta de competências sociais, de crianças que precisavam de desenvolver a sua 

capacidade de se ver a si e ao mundo que as rodeia de uma forma diferente, que precisavam 

de alargar horizontes, desenvolver valores, atitudes e comportamentos. Uma das coisas que 

me levou a esta escolha teve que ver com o facto de a turma ter uma menina NEE, cujas 

atitudes, muitas vezes, não eram compreendidas pelos colegas e eram impulsionadoras de 

outras atitudes que nem sempre eram as melhores. Por motivos alheios à minha vontade esta 

aluna deixou de frequentar o inglês durante o meu período de lecionação para frequentar 

outras atividades consideradas mais adequadas às suas necessidades, o que levou a que não 

tenha experienciado nenhuma aula de projeto por mim lecionada. Não tive, assim, 

oportunidade de verificar se se produziu ou não uma mudança de atitude e comportamento da 

parte dos colegas de turma relativamente a essa aluna, mas assim o espero. Uma vez definido 

o tema do projeto, delineei uma série de objetivos para o desenvolvimento do mesmo. Nesta 

fase final, após a sua conclusão, e tendo em atenção tudo o que expus até aqui, considero que 

a sua execução foi alcançada de modo bastante satisfatório. 

O projeto, para além de ter sido adequado ao contexto da prática, teve também por 

base, como já referi, a investigação-ação, por ser a metodologia que surge como a “mais apta 

a favorecer as mudanças nos profissionais e/ou nas instituições educativas que pretendem 

acompanhar os sinais dos tempos” (Coutinho et al., 2009, p. 356). Esta metodologia 

proporcionou-me momentos de reflexão sistemática e também colaborativa sobre a prática. 

Foi este processo que me levou a melhorar ou orientar a minha prática de forma diferente, 

dando azo ao meu crescimento e desenvolvimento pessoal e, sobretudo, profissional. A 
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prática de ensino supervisionada foi outro dos pilares do meu projeto, uma vez que tive a 

oportunidade de colaborar com professoras extremamente competentes e experientes, que 

estiveram sempre prontas a ajudar-me a superar as dificuldades, a apontar caminhos e a dar-

me uma palavra de alento e confiança. 

Por tudo o que apresentei até aqui, não posso deixar de considerar o balanço final da 

minha formação como muito positivo, sendo que todos os momentos, até mesmo os de 

desalento, foram necessários para chegar a este ponto. Como é óbvio, isto não é o fim, mas 

sim o início de uma aprendizagem contínua ao longo da vida. 

Termino com uma boa sensação, a sensação de “dever cumprido”, porque tenho 

consciência de que ao longo de todo este percurso sempre dei o meu melhor, sempre me 

esforcei ao máximo. Não poderia ser de outra forma, porque todos os intervenientes neste 

processo, desde a minha orientadora, a minha supervisora e, não menos importante, os meus 

alunos assim o merecem. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Guião de análise do contexto de intervenção 
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Anexo 2 – Grelha de observação de aulas 
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Anexo 3 – Questionário inicial de diagnóstico: Tell me about you…/ Now, about stories… 
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Anexo 4 – Ficha de autoavaliação da sequência 1 
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Anexo 5 - Ficha de autoavaliação da sequência 2 
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Anexo 6 - Ficha de autoavaliação da sequência 3 

 

 



 

79 

Anexo 7a – Questionário inicial da experiência: What do you think? (1ª versão) 

 

Anexo 7b – Questionário inicial da experiência: What do you think? (versão final) 
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Anexo 8 – Questionário final da experiência: What do you think? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

Anexo 9 – Entrevista de grupo: questões orientadoras 
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Anexo 10 – Planificação da sequência didática 2: Being different is beautiful! 

DIDACTIC SEQUENCE 

School  Teacher Fátima Sá Class 4º 
 
Unit 
(if applicable) 

Let’s visit the zoo! 

Let’s boogie! 

Lesson/s 

Date/s 

Lesson 11, 12: 
17/01/2017 

24/01/2017 
 
Theme/Title Being different is beautiful! 

Project objectives 
(if applicable) 

Explorar o storytelling como estratégia didática de motivação para a aprendizagem e 
desenvolvimento de competências comunicativas numa abordagem de 
consciencialização intercultural e de educação para a cidadania. 

Desenvolver competências de autorregulação da aprendizagem. 

Avaliar o impacto da intervenção pedagógica na promoção de uma consciência 
intercultural e de educação para a cidadania. 

Contents  Grammatical Lexical Cultural  Other 

Determiners: a/an, 
the 

 

Animals 

Body coverings 

The face 

Diversity 

 

 

Appreciation of 
differences 

CLIL - Estudo do 
Meio (body 
coverings) 

Expressão e 
Educação plástica 
(illustrating a book 
page) 

Competences(knowledge, 
abilities, attitudes, values) 

Communicative and Intercultural 
Competences (CC/IC) 

Learning Competences (LC) 

CC1: Learning and revising vocabulary 

CC2: Understanding a story 

IC1: Inspiring children to embrace their 
individuality through acceptance of 
others and self-confidence 

CC3: Learning grammatical structures 

IC2: Raising awareness about the 
appreciation of differences 

CC4: Creating and presenting a book 
page 

 

 

LC1: Activating prior knowledge 

LC2: Using knowledge from Estudo do 
Meio  

LC3: Developing cooperative learning  

LC4: Developing learning strategies 
(associating words with pictures, sounds 
and gestures, grouping) 

LC5: Reflecting on the teaching-learning 
process 

 

Evaluation 
(if applicable) 

Class evaluation (Ss): filling in a self-evaluation form 

 
Sequence 
development(Steps/ 
CC & LC/ Materials/ 
Time) 

Steps CC/IC LC Materials Time 

1. What is diversity? 

T tells Ss that they are going to talk 
about diversity.  T asks Ss if they 
know what diversity is and after that 
explain them that diversity is being 
different from each other and gives 
an example. T asks Ss if they know 
the opposite of different and elicits 
the words “same” or “similar”. 

T tells Ss that they are going to see 
some pictures related to the topic 

CC1 

IC2 

 

 

 

1 

 

Whiteboard 

 

Interactive whiteboard 

Handout (Didactic 
sequence: “Being 
different is beautiful!”) 

 

PPt presentation 

 

 

 

20 
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“diversity”, so that Ss understand the 
concept and they all do a 
brainstorming, identifying the 
differences they can see in the 
pictures. 

T asks Ss some questions related to 
the pictures such as: 

What do you see? 

Are they different? 

Are they the same? 

What’s the difference between 
them? 

Do you know any more differences? 

 

T shows Ss the cover of their 
didactic sequence and asks Ss what 
they can see and if they think that 
being different is beautiful. 

T tells Ss that they are going to play 
a game where they just have to stand 
up or remain sitting down. T 
exemplifies with the first sentence 
and the game starts.  

T asks Ss to open their didactic 
sequence on page one (Worksheet 
1), where they can also find the 
pictures that they have just seen. Ss 
have to find out the words that fit in 
each sentence.  

2. Time for story telling! 

T shows the class the cover of “It’s 
Okay to Be Different” and asks them 
who is the author of the story and if 
they remember him, because he is 
the author of the first story they 
heard last term. T also asks Ss what 
they can see in the cover and to 
predict what the book will be about.  

T projects the story and reads it, 
highlighting the most important 
parts, explaining some difficult 
words and asking some questions to 
Ss. Ss repeat some parts of the story.  

IC1 

CC2 

 

 

Handout 

 Story: It’s Okay to Be 
Different (paper and Ppt 
version) 

Interactive whiteboard 

Animal sounds (samples 
from “The animal sounds 
song: www. 
youtube.com/watch?v=t99 

ULJjCsaM) 

20 

3. Reading comprehension 

Ss do some exercises, filling in a 
worksheet (Worksheet 1) about the 
story. Ss are going to learn and 
revise vocabulary, listen, point and 
repeat words and also read and write 
them. Moreover, they are going to 
practise vocabulary by playing some 
flashcard games.  In exercise 4 T 
ensures Ss remember that we use “a” 
before a consonant and “an” before a 
vowel and that the first time that we 
talk about the animal we use “a” or 

 

CC1 

CC3 

 

 

2 

4 

Handout  

Flashcards 

Whiteboard 

50 
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“an” and the second time we use 
“the”. T gives Ss an example. 

T is going to explain Ss that just like 
people animals are also different 
from each other, for example, they 
have different body coverings. 

Ss are going to use some knowledge 
from Estudo do Meio, by doing an 
exercise where they have to apply 
knowledge related to animal body 
coverings. First, T is going to elicit 
the words “fur or hair”, “scales”, 
“smooth skin” and “shell” and Ss are 
going to repeat the words and play 
some flashcard games in order to 
practise vocabulary. Then they are 
going to group the animals 
according to their body coverings. 
First, they are going to cut and stick 
their pictures in the correct place in 
the worksheet. Then they are going 
to group them, writing their names 
in a text, and finally, using 
flashcards, they are going to put 
them in the correct place on the 
board, also to check the exercise. T 
is going to ask them which strategy 
they prefer to learn or revise 
vocabulary. 

 
Sequence 
development(Steps/ 
CC & LC/ Materials/ 
Time) 

Steps CC LC Materials Time 

1. Same or different? 

Ss are going to watch an experience to 
find out that we may look different on the 
outside but we are the same on the inside.  

Following a discussion with the children 
about how people are alike (we all have 
two eyes, one nose) and how we differ 
(blue eyes vs. brown, long hair vs. short) 
T shows them a brown egg and a white 
egg. Then they discuss the similarities and 
differences in the eggs (they are oval, they 
are different colours).  

After that T breaks each egg into the bowl 
and disposes of shell, doing this above 
their eye level, because if they see which 
yolk came from which egg, they will be 
able to make a distinction. T asks Ss if 
they can tell which is which, but they 
won’t be able, because just like people, 
even though we may look different on the 
outside, we’re all the same on the inside! 

Ss are also going to identify their own 
physical characteristics that make them 
different or unique and create a “self-

IC2 

 

1 

 

Handout 

One or more white 
eggs 

One or more brown 
eggs 

A bowl 

 

 

 

20 
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portrait”. After that, they are going to 
compare and contrast their portraits. T 
monitors the work. 

 

2. Back to the story! 

S listen to the story again, this time read 
by another person and complete some 
parts of the story. 

T corrects the exercise orally.  

 

CC2 

 

1 

Handout 

It’s Okay to Be 
Different 
(https://www.youtube. 

com/watch?v=sh 

Yf3prwXJU&t=262s) 

Interactive whiteboard 

10 

3. Learning to work together 

In pairs, Ss are going to fill in some half 
crosswords, developing cooperative 
learning strategies. One student has 
“Student A version” and the other 
“Student B version”, so they have to give 
and receive some clues and then complete 
the half crosswords. After that, they play 
some flashcard games in order to practise 
the vocabulary that they have just used. 

IC2 3 

Handout 

 

Flashcards 

15 

4. Watching a short film 

T tells Ss that they are going to watch a 
short film about a boy and his young dog. 
After watching the film the T and the Ss 
are going to discuss its message: 

Was the ending surprising? 

How does the film make you feel? 

Does the film have a message? 

 

IC2  

Interactive whiteboard 

 

Short film: “The 
present”, by Jacob 
Frey (https://www. 

youtube.com/watch?v= 

3XA0bB79oGc) 

 

10 

5. Final task: Being different is beautiful! 

Ss listen to a T’s example and then using 
the book template provided by the T, they 
make their own page of the book, writing 
something special or important about them 
and illustrating the page. Finally, they 
have to present it to the class. T monitors 
the work. 

 

IC1 

IC2 

 

 

 

Handout 

(book template) 
25 

 6. Reflecting on the teaching-learning 
process 

T asks Ss to fill in a questionnaire about 
the story, their performance and the unit.  

CC4 5 
Handout (Self-
evaluation sheet) 

10 
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Anexo 11 - Sequência didática 2: Being different is beautiful! 
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Anexo 12 – Materiais da sequência didática 2: PowerPoint 
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Anexo 13- Transcrição da entrevista de grupo 
 

Perguntas/nomes Respostas 

O que pensam sobre as aulas em geral? 

C. Eu penso que as aulas que você nos deu nos fizeram aprender que nos devemos comportar 

melhor e tratar melhor do mundo. 

L. Eu penso que nós somos iguais por dentro e por fora somos diferentes. 

D. Eu penso que as suas aulas ajudaram a perceber que é melhor ajudar toda a gente para 

não ficar ninguém de parte. 

O que pensam das atividades que fizeram nas aulas? 

I. 1 Eu gostei muito do postal porque acho que é uma ideia muito elaborada. 

M. 1 Daquela experiência que nós fizemos com o ovo. 

S.1 Daquela tabela que nós fizemos dos peacemakers e peacebreakers. 

H. Da história, a das diferenças. 

J. De fazer os monstros (Nota: atividade feita com a professora Isabel, não comigo). 

R. Eu também gostei da tabela dos peacemakers e dos peacebreakers porque… para nós 

sabermos o que é que fazem os peacemakers e os peacebreakers. 

C. Gostei do trabalho das diferenças, daquele que tínhamos de escolher uma diferença nossa. 

E. Gostei de todos os livros. 

I. 2 Eu gostei daquele trabalho que tivemos de fazer, tipo uma fotografia e desligar a luz (Nota: 

trabalho sobre o planeta) 

L. Eu gostei da experiência que nós fizemos com os ovos. 

M. 2 Gostei de tudo. 

M. 3 Gostei de fazer e receber o postal. 

D. Gostei de mandar de volta a carta para as pessoas que mandaram para nós. 

H. Gostei do seu presente da garrafa com o postal. 

S. 2 Gostei de quando você pôs as mesas para o lado e depois contou-nos aquela história. 

M. 4 Quando você trouxe bolo, quando fez anos. 

M. 5 Gostei de todas as histórias que você nos contou e da tabela dos peacemakers e 

peacebreakers. 

C. Gostei das aulas que você nos deu e por nos ter feito perceber o que é importante trabalhar 

para as outras pessoas. 

M. 4 De tudo. 

Ok, então isso foi aquilo que vocês gostaram mais de fazer. E as fichas que eu vos dei? Gostaram do tipo de 

fichas que vos dei?  

Todos Sim. 

I. 1 Eu gostei quando aprendemos a dizer olá em muitas línguas. 

D. Eu também. 
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M.2 E as músicas em diferentes línguas. 

T. Das diferenças. 

H. Eu gostei da parte do partilhar. 

E o que é que acham que foi difícil? Houve alguma coisa que tivesse sido muito difícil para vocês? 

J. Escrever as palavras. 

Onde é que foi difícil escrever, por exemplo, o postal? Achaste que foi difícil? 

J. A maioria copiei por aqui, só mudei o nome, os anos… 

Sim, mas o objetivo era esse, era vocês se basearem no postal que receberam e fazerem as mudanças 

necessárias. Por isso não foi assim tão difícil, pois não? 

J. Mais ou menos. 

S. 1 Eu as palavras que demorei mais tempo a escrever foram as da descrição do monstro, que 

foram mais difíceis. (Nota: exercício feito com a professora Isabel, há duas meninas que 

também se apercebem disso e comentam nesta altura.) 

E então, mais nada que tenha sido difícil? De resto foi fácil? As atividades que eu vos dei, acharam fáceis? 

Turma Sim. 

 Só mais duas coisas. Coisas que aprenderam para além das que já disseram. Já disseram 

muitas coisas que aprenderam. Mais alguma coisa que queiram acrescentar? Têm mais 

alguma coisa para dizer? 

Turma Não. Já dissemos tanta coisa. 

Pois, já disseram muita coisa. Mas acham que aprenderam muitas coisas? 

Turma Sim. 

E agora, última pergunta, o que é que acharam da professora? 

Turma Adoramos. Eu adorei. Espetacular. Sim. Eu vou ter saudades da Miss. Eu também… 

Também eu… 

E agora, só mais uma coisa que eu me esqueci há bocadinho. Coisas que não gostaram de fazer. Há alguma 

coisa que vocês não gostaram de fazer? 

Turma Não. 

Gostaram de tudo mesmo? 

Turma Sim. 
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