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Desenvolvimento da expressão oral 
a partir de contos literários breves 

no nível A2

Objetivo:
Promover o desenvolvimento da expressão oral dos alunos

Procedimento:
1) Leitura e resolução de guião de leitura em casa 

(compreensão leitora);
2) Atividade oral em aula, 

orientada para a expressão individual e/ou para a interação, 
ao nível formal e/ou informal.

Estrutura

1. Introdução à laia de fundamentação: Porquê textos 
literários? Porquê desenvolver a oralidade a partir de 

textos literários?
2. Contexto de aprendizagem e grupo alvo 

3. Plano de trabalho
4. Competências a desenvolver

5. Avaliação
6. Estratégias
7. Conclusão



Porquê textos literários?

1. Abordagem orientada para a ação: o 
QECR (2001) e o texto literário

“Este tratamento sumário do que tem sido um aspeto fundamental, 
frequentemente dominante, dos estudos de línguas modernas no 
Ensino Secundário e Superior pode parecer um pouco desprendido. 
Não é essa a intenção. 
As literaturas nacionais e regionais dão um contributo da maior 
importância para a herança cultural europeia, e o Conselho da 
Europa entende-as como “um recurso comum precioso a ser 
protegido e desenvolvido”. Os estudos literários têm várias 
finalidades educativas, intelectuais, morais e afetivas, linguísticas e 
culturais e não apenas estéticas. 
Espera-se que os professores de literatura de todos os níveis 
possam encontrar várias secções do QECR que considerem 
importantes para os seus interesses e úteis para a definição dos seus 
objetivos e para a transparência dos seus métodos.”

QECR, pág. 89 
(parágrafos introduzidos por mim)



Porquê textos literários?

1. Compreensão de textos literários autênticos na íntegra 
como experiência de sucesso, que premeia face à tarefa 

árdua de aprendizagem. 

2. Textos literários como veículo de aspetos da cultura.

3. Encorajamento da aquisição da linguagem, na medida 
em que os textos literários se proporcionam à partilha 

de sentimentos e opiniões individuais.

4. Função educacional da pessoa como um todo: o texto 
literário estimula a imaginação, desenvolve capacidades 

críticas e intensifica a consciência emocional.

Porquê textos literários?

5. [Motivação individual] Intenção de contrariar uma certa 
saturação, provocada pelo tratamento repetitivo de 

textos de caráter exclusivamente funcional, como são os 
privilegiados em especial no nível A2.

6. [Contexto] Pertinência particular perante alunos 
universitários de Filologia Portuguesa, que optaram, 

como áreas de especialização, pela Linguística e pela 
Literatura de língua portuguesa. 

7. Desenvolvimento de competências de reflexão e de 
expressão ao nível abstrato (para além das 

exclusivamente comunicativas).



Porquê desenvolver a oralidade 
a partir de textos literários?

• Entre as competências comunicativas de 
expressão (oral e escrita), 

a competência oral é prioritária.

• O desenvolvimento da oralidade é o objetivo 
maior de uma licenciatura de três anos, que 

orienta os alunos da iniciação até uma 

proficiência inevitavelmente lacunar.

Contexto de aprendizagem e 
grupo alvo

Licenciatura em Português: atual semestre de verão 
(segundo semestre de estudos) 

Gramática e Estruturas II 6 horas/semana
Pronúncia e Conversação II 2 horas/semana
Exercícios 2 horas/semana

+
seminários da área da linguística e da literatura 



Contexto de aprendizagem e 
grupo alvo

Licenciatura em Português: atual semestre de verão 
(segundo semestre de estudos)

No primeiro semestre, foram ministradas 140 horas 
de aprendizagem formal de língua.

Grupo alvo

• 12 alunos
• Enquadramento do Português:

– matéria principal para 4 alunos,
– matéria secundária para 6 e 

– opção para 2.
• Outras disciplinas em combinação com 
Português: Espanhol (3), Francês (2). Com um 

aluno cada: Russo, Geografia, Estudos da Índia, 
Estudos da Europa de Leste, Psicologia.



Grupo alvo

• Domínio de línguas românicas:
– Espanhol: 8 alunos;
– Francês: 6 alunos. 

• Conhecimentos prévios em outubro 2011:
– principiantes absolutos: 2

– aprendizagem formal anterior: 5
– aprendizagem informal anterior: 5.

Grupo alvo

• Estadias em países de língua portuguesa:
– nenhuma: 4 alunos;

– entre uma e várias: 8 alunos.
Duração variável, 

entre 3 dias e dois anos e meio.



Grupo alvo

• Motivações:
– Interesse pela língua portuguesa (5), pela cultura 

portuguesa (3)
– Aspetos familiares (3): ascendência portuguesa (1), 

familiares portugueses (1) ou que vivem em Portugal (1)
– Gosto por línguas estrangeiras e outras culturas (4)

– Interesse por línguas românicas (2); boa combinação 
com Espanhol (2)

– Perspetiva de um futuro (profissional) no estrangeiro: em 
Portugal (2) e no Brasil (1)

Plano de trabalho

1. Plano do semestre 

2. Trabalhar o conto e                             
trabalhar a partir do conto



Trabalhar o conto e 
a partir do conto

• Contos literários
– autênticos, 

– curtos, 
– de linguagem acessível ao nível A2,

– sequenciados em ordem de dificuldade 
crescente.

Trabalhar o conto e 
a partir do conto

• Sequência:
– Motivação para o tema do conto;

– Disponibilização do texto, acompanhado de glossário e guião de 
leitura;

– Leitura do texto e resolução do guião, pelo aluno, fora da sala de 
aula;

– Na aula marcada, comentário ao conto, leitura em voz alta, 
verificação das respostas ao guião de leitura, realização de 

atividades orais diversas;
– Durante e/ou imediatamente após a aula, o professor anota a 

prestação dos alunos quanto aos descritores, competências e 
aspetos qualitativos da expressão.



Trabalhar o conto e 
a partir do conto

• Quais são (5 destes 6):
- Sophia de Mello Breyner, “Retrato de Mónica”                    

(Contos exemplares 1962, 4 pág.) [ANEXO]

- Jacinto Lucas Pires, “Dlim Dlão”                                                               
(Para averiguar do seu grau de pureza 1996, 5 pág.)

- Teolinda Gersão, “História Antiga”                                             
(A mulher que prendeu a chuva 2007, 3 pág.)

- Herberto Helder, “Teorema” (Os passos em volta 1963, 5 pág.)

- Lídia Jorge, “Testemunha” (Marido e outros contos 1997, 8 pág.)

- Mário de Carvalho, “O sonho” (Contos da sétima esfera 1981, 7 pág.)

Competências a desenvolver

• Competências gerais / conhecimento 
declarativo (saber) / conhecimento 

sociocultural
• Competências comunicativas em língua

– Competências linguísticas: fonológica
– Competências sociolinguísticas: marcadores 

linguísticos de relações sociais



Competências a desenvolver

• Produção oral (A2):
PRODUÇÃO ORAL GERAL - É capaz de fazer uma descrição simples 

ou uma apresentação de uma pessoa, das condições de vida ou de 
trabalho, das atividades quotidianas, daquilo de que gosta ou não, 

etc., numa série curta de expressões e de frases ligadas como 
numa lista.

MONÓLOGO EM SEQUÊNCIA: DESCREVER UMA EXPERIÊNCIA - É 
capaz de contar uma história ou de descrever algo, fazendo uma 

lista de tópicos.
ANÚNCIOS PÚBLICOS - É capaz de fazer anúncios muito curtos e 

previamente preparados, de conteúdo estudado e previsível, 
inteligíveis para ouvintes atentos.

Competências a desenvolver

• Interação oral (A2):
INTERAÇÃO ORAL GERAL - É capaz de lidar com trocas habituais e 

simples e sem muito esforço; é capaz de fazer e responder a 
perguntas, trocar ideias e informações sobre assuntos que lhe são 

familiares e em situações familiares previsíveis.
É capaz de comunicar no âmbito de tarefas simples e habituais que 

requerem a troca simples e direta de informações sobre assuntos 
que lhe são familiares, relativos ao trabalho e aos tempos livres.

CONVERSAÇÃO - É capaz de compreender globalmente um discurso 
padrão claro, que lhe seja dirigido, sobre um assunto que lhe seja 

familiar, desde que possa, às vezes, solicitar a repetição ou 
reformulação de alguma palavra ou frase.

É capaz de exprimir aquilo que sente de forma simples. 
DISCUSSÃO INFORMAL COM AMIGOS - É capaz de concordar ou 

discordar de outros.



Avaliação

• Diagnóstico e final
na primeira e quinta sessão:

– aspetos qualitativos do uso oral da 
linguagem: âmbito, correção, fluência, 

interação, coerência
(anexo)

Avaliação

• Em cada sessão:
– Avaliação quantitativa da oralidade dos 

alunos, através de grelhas:
• aspetos qualitativos da oralidade,                

ampliada por mim (anexo);
• competências (por elaborar).



Estratégias ou                         
Bolsa de atividades

Estruturadas a partir de Teacher’s Guide. English, yes! 
Learning English through literature. Level 2: 

Introductory. Boston: McGraw-Hill, 2004.

• Jogo com o texto
• Dramatização e leitura

• Complementação do ponto de vista temático
• Envolvimento pessoal do leitor

Estratégias ou                         
Bolsa de atividades

• Jogo com o texto:
– Recontar a história a pares, alternadamente;
– Recontar a história do ponto de vista de uma 

das personagens, usando a 1ª pessoa;
– Inventar falas características de uma 

personagem, que os colegas identificam;
– Escolher outro título para o conto.



Estratégias ou                         
Bolsa de atividades

• Dramatização e leitura:
– Dramatizar em grupos o conto na íntegra ou em partes;
– Dramatizar o conto, criando os seus próprios diálogos;

– Preparar a leitura expressiva do conto, em grupos de 3 ou 
4, incluindo expressões faciais e gestos durante a leitura;

– Preparar uma peça de rádio, baseada no(s) conto(s), em 
que vários alunos podem desempenhar o mesmo papel.

– Fazer um áudio-livro (ideia minha!).

Estratégias ou                         
Bolsa de atividades

• Complementação do ponto de vista 
temático:

– Procurar informação em suporte palpável (livro, 
imagem, etc.) sobre um tema e apresentá-lo na aula;

– Fornecer informação sobre aspetos da sua cultura 
que venham a propósito do texto (hábitos, figura 

lendária, etc.).



Estratégias ou                         
Bolsa de atividades

NB: 
• contemplar atividades realistas:           

reais ou simuladas                              
(Puren 2012)

Conclusão

Work in progress!
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