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"Sometimes reality is too complex. Stories give it form." 

 Jean Luc Godard 
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RESUMO 
 

 A experiência pedagógica no 1º ciclo do ensino básico esteve associada a uma 

metodologia que incidiu em atividades de storytelling. Para além de se colocar em prática o que 

foi sendo adquirido no primeiro ano de mestrado, fez-se uma análise acerca da pertinência das 

histórias na sala de aula. Deste modo, o primeiro capítulo apresenta o enquadramento 

institucional da Escola Básica do Bairro da Luz e a caracterização da turma de 4º ano com a 

qual se desenvolveu o trabalho de estágio. O segundo capítulo corresponde à descrição e à 

reflexão acerca do processo de Prática de Ensino Supervisionada levada a cabo. Por último, o 

terceiro capítulo propõe o recurso às histórias como uma estratégia a valorizar no ensino da 

língua inglesa nos primeiros anos de escolaridade. 

  

Palavras-chave: criança, histórias, motivação, aprendizagem, língua 

  



  



v 
 

ABSTRACT 
 

 The pedagogical experience in the first cycle was associated with a methodology that 

focused on storytelling activities. In addition to putting into practice what was acquired in the 

first year of the Master's degree, an analysis was made of the relevance of the short-stories in 

the classroom. Therefore, the first chapter presents the institutional framework of Bairro da Luz 

Primary School and the characterization of the 4th schoolyear class. The second chapter is a 

description and a reflection on the process of the supervised teaching practice. The third chapter 

suggests the use of short-stories as a strategy in teaching English as a foreign language, 

particularly in the first years of schooling. 

 

 

Key words: child, stories, motivation, learning, language 
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INTRODUÇÃO 
 

 Este relatório é uma reflexão acerca do trabalho desenvolvido durante a PES, integrada 

no Mestrado em Ensino do Inglês no 1º CEB.  

A prática pedagógica foi levada a cabo na turma de 4º ano da Escola Básica do Bairro 

da Luz e consistiu numa sequência de sete aulas, ministradas por mim, assistidas pelas 

professoras, supervisora e cooperante, pela colega estagiária e por uma estudante turca que, na 

altura, integrava o programa Erasmus. 

 Para estas aulas, planifiquei dinâmicas variadas, contudo dei especial relevo a atividades 

relacionadas com storytelling. A escolha do tema não foi de modo nenhum aleatória, pois 

deveu-se, em primeiro lugar, a um gosto especial e a uma profunda admiração pelos contadores 

de histórias e a sua capacidade de nos conduzirem pela nossa imaginação, mostrando-nos 

mundos e personagens inesquecíveis. Quando se escuta um conto, a nossa liberdade é enorme. É 

como ler um livro sem o esforço da leitura. Os espaços e as personagens são criados pelas 

palavras do autor ou do contador, mas nós, leitores e ouvintes, contribuímos para a sua 

conceção, ao entregarmo-nos e ao conseguirmos visualizar, a partir da nossa própria 

subjetividade, o que vai sendo descrito e narrado. Por outro lado, no meu caso, os livros, os 

filmes e as séries têm sido uma grande ajuda para o aperfeiçoamento do inglês que aprendi na 

escola. Percebo que a necessidade de encontrar um sentido facilita a dedução e distrai da 

pressão de entender tudo o que está a ser dito. E há sempre uma frase que fica, uma expressão 

que não se esquece, uma palavra que se acrescenta. Por tudo isto, incentivo, de há um tempo 

para cá, as histórias no ensino do inglês, especialmente no primeiro ciclo. 

As histórias na sala de aula proporcionam um ambiente familiar às crianças que, em 

casa e nos infantários, se habituaram a ouvi-las, estimulam a imaginação e a vontade da busca 

de sentido. No fundo, as crianças estão a aprender enquanto se divertem. 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 
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1.1 Breve Caracterização Demográfica e Educativa do Concelho 
 

  O concelho da Guarda localiza-se na província da Beira Alta e é limitado pelos 

seguintes municípios: a nordeste Pinhel, a leste Almeida, a sudeste Sabugal, a sul Belmonte e 

Covilhã, a oeste Manteigas e Gouveia e a noroeste Celorico da Beira. Este é um concelho de 

dimensão média que abrange três bacias hidrográficas: Mondego, Côa e Zêzere. A Guarda é a 

cidade mais alta de Portugal, situada a 1056 metros de altitude, no último contraforte nordeste 

da Serra da Estrela. Encontra-se na região Centro do país e pertence à sub-região estatística da 

Beira Interior Norte.  

Até 2013, a cidade da Guarda era oficialmente constituída por três freguesias urbanas, a 

freguesia da Sé, a de São Vicente e a de São Miguel, que foram entretanto unidas numa só, a 

freguesia da Guarda. A população residente é constituída por cerca de 42 000 habitantes. 

Desde a reorganização administrativa de 2012/2013, o Concelho da Guarda está 

dividido em 43 freguesias. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Freguesias do Concelho da Guarda 

              Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarda_(freguesia) 

 
 

 
1 Plano Municipal de Educação, Câmara Municipal da Guarda (ver bibliografia). 
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1.2  Agrupamento de Escolas da Sé 
 

A população escolar do Concelho da Guarda tem uma oferta variada no que respeita às 

infraestruturas de Educação disponíveis na área do concelho, tanto no ensino público como no 

particular, da Educação Pré-Escolar ao Ensino Superior. A distribuição dos alunos entre os dois 

agrupamentos de escolas do Concelho da Guarda, o Agrupamento de Escolas da Sé e o 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, tem sido feita de um modo relativamente 

uniforme.  

O Agrupamento de Escolas da Sé inclui os seguintes ciclos de ensino: 

 Pré-Escolar 

 1º Ciclo 

 Escola Carolina Beatriz Ângelo (2ºe 3º Ciclo) 

 Escola de S. Miguel (2ºe 3º Ciclo) 

 Escola da Sé (2º, 3º Ciclo e Secundário) 

Do Agrupamento de Escolas da Sé fazem parte quinze escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico: 

Escola de Alfarazes 

Escola do Bairro da Luz 

Escola do Bairro do Pinheiro 

Escola do Barracão 

Casa de Trabalho Jesus Maria José - Rochoso 

Escola de Carpinteiro 

Escola de Carvalheira 

Escola de Castanheira 

Escola da Estação 

Escola da Póvoa do Mileu 

Escola da Pera do Moço 

Escola da Rapoula 

Escola de Vila Fernando Indefinido 

Escola da Sequeira (Centro Escolar) 

Escola do Porto da Carne (Centro Escolar) 
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1.2.1 Estrutura Organizacional do Agrupamento 

 

O Agrupamento de Escolas da Sé organiza-se da seguinte forma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Estrutura Organizacional do Agrupamento de Escolas da Sé 

Fonte: https://aese.edu.pt/joomla/index.php/o-agrupamento/estrutura/organograma 
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1.3 Escola Básica do Bairro da Luz 
 

A Escola Básica do Bairro da Luz pertence ao Agrupamento de Escolas da Sé. É uma 

escola da rede pública, do 1º ciclo do ensino básico, situada no centro urbano da cidade da 

Guarda.  

Na escola, funcionavam quatro turmas, que correspondiam aos quatro anos de 

escolaridade, e o ATL. Para além dos quatro professores titulares, havia uma professora de 

Educação Especial, os professores das outras áreas, curriculares e extracurriculares, e as 

assistentes operacionais. Sendo uma escola de pequenas dimensões, tinha um número reduzido 

de funcionários. 

 

 

 

 

 

 

  

                    
 
                Figura 3 Entrada da escola 

                              Fonte: própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                               Figura 4 2º Piso, à direita, a sala do 4º ano 

                               Fonte: própria 
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A sala de aula era relativamente grande, bastante iluminada e estava equipada com 

computador, projetor, colunas e quadro interativo. Os trabalhos coloridos da turma decoravam 

as paredes amarelas. Do lado direito, havia várias prateleiras, onde cada criança tinha uma caixa 

com o seu material escolar. Ao fundo da sala, num armário azul, guardava-se algum material da 

escola e outros trabalhos realizados nas aulas.  

As mesas, partilhadas por dois alunos, encontravam-se alinhadas e dispostas em quatro 

filas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 5 Porta de entrada da sala do 4º ano 

                                    Fonte: própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 6 Sala do 4º ano, vista da frente.                                                 Figura 7 Sala do 4º ano,  lado direito. 

   Fonte: própria                                                                                           Fonte: própria 
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1.4 Caracterização da Turma 
 

A turma do quarto ano era formada por vinte alunos, catorze do sexo feminino e seis do 

sexo masculino. A média de idades situava-se entre os oito e os nove anos. 

Este grupo mostrou-se bastante interessado e participativo. No entanto, era agitado e 

havia alguns elementos com muitas dificuldades de concentração, revelando-se bastante 

irrequietos e faladores, perturbando, com frequência, o ritmo de trabalho dentro da sala de aula. 

De um modo geral, o relacionamento dos alunos com os adultos era bom.  

De acordo com as informações do Plano de Trabalho de Turma, disponibilizadas pela 

professora titular, a nível de aprendizagem, os alunos não se encontravam todos no mesmo 

patamar. Se havia um grupo que acompanhava satisfatoriamente o programa, revelando um bom 

ritmo de trabalho, havia, no entanto, um segundo grupo, mais reduzido, que manifestava 

algumas dificuldades. Deste último grupo, destacavam-se quatro alunos, que, para além de 

alguma imaturidade, apresentavam problemas de linguagem. Um deles, enquadrado nas 

medidas do Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro, tinha um atraso de desenvolvimento global, 

sendo a área mental a mais afetada. Esta criança estava a ser acompanhada pela professora de 

Educação Especial, que, nas aulas de inglês, estava presente uma vez por semana. Havia ainda 

outro aluno que apresentava dificuldades na área de português devido a alguns problemas 

específicos de linguagem. 

Não havia alunos retidos no quarto ano. 

 

1.4.1 Área de residência 

 

Todos os alunos residiam Guarda, na zona do Bairro da Luz, à exceção de três alunos 

que viviam em aldeias próximas. 

 

 

Gráfico 1 Áreas de residência dos alunos 

 Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

Bairro da Luz Outra
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1.4.2 Tempo de deslocação escola-casa 

 

Do total de vinte alunos, dezassete demoravam entre cinco a dez minutos no percurso 

escola-casa. Os restantes alunos demoravam vinte a trinta minutos. 

 

 

           Gráfico 2 Tempo de deslocação escolar-casa dos alunos 

            Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

1.4.3 Agregado familiar 

 

O agregado familiar era constituído apenas pelos pais e pelos alunos, nas casas em que os 

alunos eram filhos únicos. Havia um caso em que a aluna vivia só com a avó e um aluno que 

morava com a mãe e o irmão em casa dos avós maternos. Nas restantes situações, o agregado 

familiar era sempre constituído pelos alunos, os pais e irmãos. 

 
            Gráfico 3 Constituição do agregado familiar dos alunos 

             Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

 

 

 

5 a 10 min 20 a 30 min

Pais e Irmão(s) Pais Mãe e Avós
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1.4.4  Número de Irmãos 

 

Em relação ao número de irmãos, verificou-se que a grande maioria (dez) dos alunos 

tinha apenas um irmão, dois tinham dois irmãos e oito alunos eram filhos únicos. 

 
Gráfico 4  Número de irmãos dos alunos 

 Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

1.4.5 Idade dos Pais        

 

  As idades dos pais dos alunos situavam-se entre os 28 e os 45 anos. A maioria dos pais 

tinha entre 31 a 35 anos.    

 

 
   Gráfico 5  Distribuição das idades das mães                                     Gráfico 6  Distribuição das idades dos pais 

    Fonte: Plano de Trabalho de Turma                                                   Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 
 
1.4.6  Profissões dos pais 

 

No que diz respeito à profissão dos pais, a maior parte tinha um emprego estável, 

havendo apenas um pai e duas mães que se encontravam desempregados. 

 

0 1 2
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Profissão da Mãe  Profissão do Pai 

Doméstica 2  Motorista 3 

Desempregada 3  Bancário 2 

Técnica de Radiologia 1  Comerciante 1 

Operadora de Caixa 1  Operador de Restauração 1 

Técnica de Contabilidade 1  Operário fabril 3 

Chefe de Escritório 1  Técnico de Reinserção Social 1 

Bancária 1  Professor 1 

Engenheira Civil 1  Desempregado 1 

Operadora de Restauração 1  GNR 1 

Cozinheira 1  Sócio – Gerente  1 

Inspetora Auto 1  Empresário 2 

Professora 2  Instrutor de Condução  1 

Sub-chefe de Balcão 1  Oficial de Justiça 1 

Administrativa 1    
 

Figura 8 Profissões dos pais e das mães 

 Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

1.4.7 Parentesco do encarregado de educação 

 

O encarregado de educação de dezassete alunos era a mãe, enquanto o encarregado de 

educação dos outros alunos era o pai, a tia ou a avó. 

 
      Gráfico 7  Parentesco dos encarregados de educação 

       Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

 

Mãe Pai Tia Avó
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1.4.8 Local de estudo 

 

Doze alunos responderam que estudavam em casa e oito que estudavam no ATL. 

 
Gráfico 8  Local de estudo dos alunos   

 Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

1.4.9 Ocupação dos tempos livres 

 

A maioria dos alunos preferia jogar computador ou ver televisão nos tempos livres.  

 

 

  Gráfico 9  Atividades favoritas dos alunos para ocupação dos tempos livres 

   Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

  

Casa ATL

Ver televisão Jogar no computador Passear com os pais Brincar Andar de bicicleta
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1.4.10  Horário da Turma 

 

As aulas iniciavam às 9 horas e terminavam às 16:10. A pausa entre o período da manhã 

e o período da tarde era de duas horas. Algumas crianças iam almoçar a casa, outras almoçavam 

no ATL. Durante este intervalo, havia muito tempo para brincar e os alunos que saíam da escola 

à hora de almoço, procuravam chegar mais cedo para se divertirem antes de retomar as aulas. 

 
 
 

Horário Normal: 9h10 às 12h00 – 14h00 às 16h10 

 
Intervalos: Das 10:40 às 11:00 – 15h00 às 15h10 

 

 

 

 2ªfeira 3ªfeira 4ªfeira 5ªfeira 6ªfeira 

9:00 às 

12:00 

     Português Matemática      Português Matemática A.E. 

Português Matemática      Português Matemática A.E. 

Português Português Matemática      Português Português 

      

14.00 às 

16:10 

Matemática E.do Meio Matemática Inglês Matemática 

E.do Meio Inglês E.do Meio Expressões Expressões 

 

Figura 9 Horário da Turma 

 Fonte: Plano de Trabalho de Turma 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II - DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PRÁTICA DE  
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2.1    A Prática de Ensino Supervisionada 
 

A prática de ensino supervisionada é a etapa que completa a formação do docente. O 

objetivo desta primeira experiência pedagógica é facilitar a transição de uma vertente teórica 

para a aplicação efetiva dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. No entanto, este é, 

sobretudo, o momento em que se concretizam os primeiros receios e desafios, nalguns casos 

totalmente inesperados, daquele que será, a partir daqui, o mediador da aprendizagem das 

crianças. 

Neste capítulo, descrevem-se as atividades levadas a cabo na disciplina de inglês, na 

turma de quarto ano da Escola Básica do Bairro da Luz, e faz-se a reflexão acerca do trabalho 

desenvolvido, não só ao longo das sete aulas que orientei, mas também a respeito das 

observações das aulas da professora cooperante e da colega estagiária.  

Não posso, todavia, dissociar a PES no 1º ciclo daquilo que aprendi anteriormente, uma 

vez que o primeiro contacto com alunos se efetuou aquando do estágio profissional no último 

ano da Licenciatura em Ensino de Português/Inglês.   

 

2.2    A Minha Experiência Profissional Anterior 
 

2.2.1    Prática Pedagógica no 3º Ciclo do Ensino Básico 

 

A Licenciatura em Ensino de Português e Inglês incluía um ano de prática pedagógica e, 

por isso, no ano letivo 1997/98 realizei o estágio na Escola EB 2, 3 de Santa Maria da Feira.  

Foram-me atribuídas duas turmas de sétimo ano, uma de português e outra de inglês. Na 

escola, participei também em reuniões de conselho de turma e de área disciplinar, elaborei e 

corrigi fichas de avaliação, atribuí notas, troquei ideias com outros docentes e organizei 

atividades juntamente com as colegas estagiárias. Esta foi a minha primeira experiência 

profissional numa escola e foi a partir daqui que passei a compreender melhor toda a estrutura e 

organização escolar. Percebi, desde logo, como é determinante esta fase de preparação para a 

docência. 

Recordo a insegurança e a apreensão que senti quando me encontrei sozinha diante de 

uma turma com cerca de trinta alunos. Outra dificuldade com que me deparei foi a necessidade 

de me situar num nível, em termos de linguagem e de ritmo, que fosse acessível aos alunos. Só 

depois desta experiência soube efetivamente o que era ensinar e, por essa altura, confirmei o 

meu desejo de ser professora.  

Por mais conhecimentos científicos que o professor tenha e por mais bem preparado que 

esteja para falar acerca de determinado assunto, há todo um conjunto de aspetos que se 

sobrepõem na altura: o que é que os alunos já sabem, o que conseguem entender, o que 
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procuram, o que os motiva, que dificuldades resultarão de uma dada explicação, que exemplos 

ilustrativos escolher, qual a melhor forma de abordar um tema, ou como se previnem 

comportamentos desajustados. Ainda que estas questões possam ter surgido, concretamente nas 

aulas de didática, elas assumem outra consistência em contexto e são determinantes no processo 

de ensino/ aprendizagem. 

Na prática, para além da pesquisa e da atualização permanente, o trabalho do professor 

tem, na sua base, um ato reflexivo diário que lhe permite conhecer melhor os alunos e a si 

próprio e, consequentemente, reformular, sempre que a situação o exija, a planificação e as 

estratégias a implementar.  

 

2.2.2     Experiência Profissional após a Prática Pedagógica no 3º Ciclo do Ensino 

Básico 

 

Assim que terminei a licenciatura, iniciei o meu percurso como professora. Comecei por 

dar aulas em vários cursos de formação profissional, a jovens e a adultos, com uma vertente 

mais prática que se prendia com o uso do inglês em situações específicas de comunicação. 

Também lecionei inglês no terceiro ciclo numa escola pública e, posteriormente, fui professora 

num colégio, de 2003 a 2018. Atualmente, sou docente de inglês no Agrupamento de Escolas 

Silves Sul, onde continuo a trabalhar com crianças de todos os ciclos do ensino básico, do pré-

escolar ao 9º ano de escolaridade.   

Ao longo do tempo, a experiência no 1º ciclo, e até no 2º, tem sido muito gratificante, já 

que as crianças revelam uma enorme curiosidade e uma grande apetência para aprender e falar 

inglês. Estes anos permitiram-me ponderar, testar, adotar diferentes procedimentos e chegar à 

conclusão que, no fundo, o mais importante é tentar conhecer bem os alunos e respeitar os seus 

modos e ritmos de aprendizagem.  

Apesar de todos os constrangimentos com que os professores se deparam, 

nomeadamente, as turmas numerosas, a sua heterogeneidade, as metas de aprendizagem e os 

recursos limitados, atualmente, pretendo, acima de tudo, acolher cada criança, compreender o 

melhor possível as suas características pessoais, contribuir sempre para a sua valorização, a sua 

inclusão, o seu crescimento individual, e, finalmente, estimular a aquisição de competências 

essenciais ao seu sucesso escolar. 

 

 2.3   Prática de Ensino Supervisionada no 1º CEB 
 

A PES teve início com a observação de duas aulas da professora cooperante. Para além 

de nos possibilitar um contacto prévio com a turma, deu-nos a oportunidade de observar uma 

prática diferente, aprender, refletir acerca do nosso desempenho e da nossa atitude com os 
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alunos e experimentar outros métodos e estratégias. As aulas foram dinâmicas e muito 

organizadas, com os conteúdos todos interligados.  

A segunda fase consistiu na planificação rigorosa de cada lição, seguida da reflexão 

individual e da discussão em grupo, com as professoras orientadoras e com as colegas 

estagiárias. Este trabalho favoreceu a revisão e o aperfeiçoamento dos planos elaborados e até 

da minha postura em frente à turma. O grupo era bastante agitado e revelava alguma 

desorganização, o que dificultou, em determinados momentos, a orientação das aulas. Ao 

mesmo tempo, os alunos demonstraram um grande interesse em aprender e participar em todas 

as atividades e, apesar do número reduzido de aulas, penso que consegui uma boa relação com 

eles. 

Em seguida, pude assistir às aulas da minha colega estagiária, que foi sempre muito 

dinâmica e divertida. Os alunos estiveram, por isso, bastante motivados e atentos. Deste 

momento, destaco sobretudo a forma como conseguiu manter a turma concentrada e envolvida 

em todas as atividades, evitando, ou gerindo eficazmente, momentos de maior agitação. 

 

2.3.1   Observação de Aulas da Professora Cooperante 

 

As duas aulas foram bastante dinâmicas, a professora esteve sempre muito ativa, 

paciente e com sentido de humor, mantendo a turma interessada e participativa. 

Os conteúdos foram revistos, outros introduzidos, de forma encadeada e natural, a partir 

da utilização adequada de uma resposta ou de um estímulo visual para o tópico seguinte. No 

início das aulas, fez-se o registo da data e do tempo. Os alunos já sabiam antecipadamente 

quando era a sua vez de ir ao quadro, o que promoveu a responsabilidade e permitiu que 

sentissem maior segurança. 

Aproveitando o facto de haver três pessoas desconhecidas na sala, na primeira aula, a 

professora deu continuidade à atividade de spelling de forma muito espontânea e oportuna. A 

professora supervisora e as professoras estagiárias apresentaram-se aos alunos soletrando os 

seus nomes. Enquanto estes tentavam descodificá-los, estavam a praticar um conteúdo anterior 

e, ao mesmo tempo, a saciar a sua curiosidade.  

O tema “Espaços da Escola” e o jogo realizado permitiram a introdução de um novo 

conteúdo gramatical: “This is/ These are…”. Os alunos foram reconhecendo esta nova estrutura 

através do desafio e da descoberta. A partir de exemplos, alguns conseguiram entender e 

explicar a utilização de “This is…” e “These are…”. De um modo geral, foram utilizando a 

forma correta durante o jogo. Este também permitiu a revisão e consolidação de outro 

vocabulário, como “Where…?” e “Who…?”, ao mesmo tempo que relembravam e interagiam 

com as personagens do manual.   
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Durante as aulas, a professora falou em inglês a maior parte do tempo – o que 

geralmente torna o trabalho mais exigente, pois, quando sentem maior dificuldade, alguns 

alunos tendem a dispersar-se e a ter um comportamento mais desestabilizador – e encaminhou-

os sempre no sentido da dedução e da descoberta, levando-os a utilizar, com motivação, o 

vocabulário e os segmentos lexicais de uma forma natural e espontânea. Quando foi necessário 

explicar algo em português, este esclarecimento foi dado através da associação das duas línguas, 

isto é, a utilização de uma frase elucidativa em português com palavras em inglês ou, em 

alternativa, uma instrução dada em inglês com a tradução posterior de uma palavra ou expressão 

específica. Muitas vezes, a clarificação foi feita por alunos que perceberam mais rapidamente a 

instrução da professora e a traduziram para a turma, o que permitiu uma dinâmica aluno-aluno.  

A professora foi corrigindo a pronúncia das crianças, sem ser demasiado insistente, e foi 

elogiando as suas intervenções com expressões como “Well done”, ou incentivando a reflexão, 

seguida da correção, e tentando não rejeitar por completo uma resposta errada. O reforço 

positivo, especialmente o elogio da iniciativa e do esforço, permite que as crianças sintam que 

estão a corresponder às expetativas e confere segurança para avançar, sem receio, para a 

próxima resposta. Growth mindset é um conceito, estudado e divulgado por Carol Dweck 

(2007), segundo o qual as nossas capacidades não são imutáveis. O professor deve, portanto, 

ajudar os alunos a perceber que é sempre possível melhorar as suas competências e o seu 

desempenho. Deste modo, a criança sabe que enfrentar obstáculos faz parte do processo e que a 

persistência e a dedicação valem efetivamente a pena. 

 

Praising students for their intelligence, then, hands them not motivation and resilience but a fixed 

mind-set with all its vulnerability. In contrast, effort or “process” praise (praise for engagement, 

perseverance, strategies, improvement, and the like) fosters hardy motivation. It tells students 

what they've done to be successful and what they need to do to be successful again in the future 

(Dweck, 2007: 37).  

 

Para concluir, acrescento apenas que a professora tentou levar todos os alunos a 

participar na aula e que, em momentos de maior agitação, foi relembrando regras e acalmando a 

turma. 

Estas foram duas aulas dinâmicas, descontraídas e divertidas, em que os alunos 

evidenciaram um grande entusiasmo. 
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2.3.2    Atividades Desenvolvidas durante a Prática de Ensino Supervionada 

 

A prática de ensino supervisionada consistiu numa sequência de sete aulas na mesma 

turma do quarto ano. Durante este ciclo, apesar da diversificação dos conteúdos (apêndice 1) e 

das atividades, tentei criar uma pequena rotina que conferisse alguma previsibilidade e 

segurança à aula, concretamente no que respeita à sua estrutura e organização, para assegurar 

uma identificação imediata dos alunos com a aula de inglês e, desse modo, uma maior confiança 

e autonomia. Por outro lado, investi em experiências relacionadas com storytelling, pois é, a 

meu ver, uma das formas mais proveitosas de aprender e praticar uma língua. 

A minha primeira aula teve início com um cumprimento geral, seguido de uma breve 

apresentação, em inglês, da professora e dos alunos. Depois de recordarem o meu nome, recorri 

à lista de alunos e fui chamando os nomes, ao que cada um foi respondendo, com motivação e 

de forma muito espontânea: “Here!”, “Hello!”,”I’m fine, thank you.”. 

Verifiquei que faziam a anotação da data no quadro, mas tinham dificuldade em 

reproduzi-la oralmente, por isso, e também porque seria uma forma de praticar os dias da 

semana, um dos conteúdos definidos para esta aula, introduzi como rotina o “ouvir e repetir” a 

data em voz alta no início de cada lição. Todas as aulas começaram com a saudação inicial: 

“Hello!”, “Good afternoon!”, “How are you today?”. Às duas primeiras frases, a turma ia 

respondendo, repetindo o cumprimento em coro, e depois “I’m fine, thank you”. A pergunta 

seguinte era sempre a mesma, mas dirigida a apenas um aluno que levantasse o dedo: “What 

day is it today?”, ao que ele retorquia identificando o dia da semana. Depois de se ler a data, já 

redigida no quadro por uma das crianças, respondiam acerca do tempo: “What’s the weather 

like today?”.  

Este momento inicial não é mais do que uma forma de drilling com vista ao 

armazenamento de informação, o que não significa necessariamente a mera repetição, em vez 

disso, pode implicar a mudança de uma ou mais palavras para adaptar a frase a um contexto 

específico (Tice, 2004). 

Embora não faça sentido assentar todo o ensino nesta técnica, ela continua a ser muito 

útil se associada a outras eventualmente mais criativas, pois a sua eficácia no que diz respeito à 

memorização, à pronúncia e à entoação parece ser indiscutível. A repetição e a previsibilidade 

implicadas asseguram alguma confiança no momento da produção do discurso, principalmente 

aos alunos mais inseguros. 

No 1º ciclo, parece-me crucial investir nesta competência de ouvir atentamente e repetir 

com dedicação, pois tudo é novo, desde os sons, à forma como se ligam as letras na palavra, à 

ordem das palavras na frase e até à entoação. O facto de o exercício ser levado a cabo em 

conjunto, permite ainda que os alunos se habituem à ideia de modelling, a saber esperar e a 

intervir com ordem e concentração. 
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Numa primeira parte, a partir de um diálogo com os alunos, foi feita a revisão de 

algumas atividades e espaços relacionados com a escola. À medida que os alunos iam 

participando, fui introduzindo questões que conduzissem aos dias da semana e às disciplinas da 

escola: “Do you have English on Monday?”, “When do you have maths?”. Fomos assim 

construindo, em conjunto, o horário da turma no quadro, utilizando cartões que elaborei com os 

dias da semana e as disciplinas da escola. 

Procurei falar sempre em inglês, embora tenha sido útil recorrer à língua materna, uma 

ou outra vez, para uma chamada de atenção ou para um esclarecimento que considerei 

pertinente. Recorri à paráfrase quando me apercebi que, de alguma forma, não estava a ser clara. 

Cheguei à conclusão que talvez devesse dar indicações mais óbvias acerca daquilo que era 

suposto os alunos escreverem no caderno e que teria de ser mais cuidadosa com a caligrafia, por 

vezes não conseguiam compreender muito bem algumas letras registadas no quadro. Dado que 

se trata de uma língua estrangeira, é comum as crianças não identificarem imediatamente a 

palavra. 

Tentei integrar vários alunos, de formas diferentes, ora dirigindo perguntas à turma, 

permitindo a resposta coletiva, ora incentivando a resposta individual. No entanto, tive 

inicialmente algum receio em levá-los a participar isoladamente, sobretudo aqueles que não se 

ofereciam para o fazer, pois não conhecia muito bem a turma e preferi evitar situações que 

pudessem provocar algum embaraço. Há vários aspetos que julgo serem essenciais e que devem 

ser tidos em conta antes de se tentar levar um aluno a responder, como são a personalidade, as 

suas dificuldades específicas, a aceitação/integração na turma e o tipo de questão a que cada um 

poderá conseguir responder. Depois de os conhecer, será mais claro para o professor que 

perguntas, mais simples ou mais complexas, dirigir a que alunos. 

Nesta aula, a planificação foi cumprida. Penso que houve articulação na forma como fui 

introduzindo os conteúdos e que foram pertinentes as tarefas propostas (apêndice 2). 

A segunda aula iniciou com uma revisão dos conteúdos introduzidos na aula anterior, 

“Days of the Week” e “School Subjects”. Esta foi feita ao mesmo tempo que se praticava a 

oralidade, numa interação professora-alunos, em que estes foram levados a falar sobre o seu 

horário e a usar os dois tipos de resposta, fechada e aberta.  

Antes de começar a correção da ficha (apêndice 3), a propósito do facto de esta não ter 

sido terminada na aula anterior, registei duas frases que iriam ser úteis para a terceira aula: “The 

bell rings. It’s time for break!”. Quanto maior for a frequência com que surge uma expressão, e 

se esta puder ser integrada num contexto que faça sentido, maior será a facilidade em 

reconhecê-la e até em vir a utilizá-la mais tarde. 

A partir da correção do primeiro exercício da ficha distribuída na aula anterior, a 

legendagem das school subjects, foi introduzida a nova estrutura lexical “Be good at”. 

Aproveitei este momento para colocar questões utilizando “How many..?” – “How many boys/ 
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girls are good at maths?”, uma vez que não o tinha feito na primeira aula. Deste modo, o 

segundo exercício da ficha, que era apenas uma revisão dos espaços da escola, não foi realizado 

porque, naquele momento, iria quebrar o ritmo da aula e preferi articular as disciplinas/ 

atividades com o conteúdo “Be good at”. Verifiquei, no entanto, que alguns alunos, em tempos 

de espera, concluíram a ficha, por iniciativa própria e sem dificuldade. Aliás, penso que, nos 

casos em que o ritmo de aprendizagem ou de execução são muito díspares, é profícuo haver 

atividades adicionais para aqueles meninos que resolvem os exercícios mais rapidamente. 

No final da aula, os alunos começaram a resolução do exercício do livro (anexo 1), que 

foi interrompida pelo toque da campainha e uma vez mais recorri às frases anteriores: “The bell 

rings. It’s time for break!”.  

A planificação foi cumprida, ficando esta atividade por concluir (apêndice 4). Desta 

vez, pedi para terminarem o exercício em casa e apenas o fiz porque tinha sido iniciado na aula 

e alguns alunos já o tinham finalizado. Na minha opinião, o trabalho de casa deve ser uma tarefa 

simples que a criança consiga, à partida, realizar sem dificuldade e de forma autónoma. Este 

deve ser marcado em função da sua pertinência, por exemplo, a conclusão daquilo que 

começaram na aula, e da disponibilidade dos alunos que, não raras vezes, são sobrecarregados 

com tarefas escolares. Acredito que a criança deve ter tempo para brincar. Deste modo, penso 

que o professor de inglês poderá optar, sempre que possível, por atividades mais divertidas, e 

eventualmente facultativas, que vão ao encontro da sua curiosidade. 

Na terceira aula, fez-se a revisão do vocabulário destacado anteriormente. Os alunos 

responderam com facilidade a questões como: “How do you say intervalo in English?” 

Como me apercebi de que tinha havido algumas dúvidas quando tiveram que terminar a 

frase “I’m good at…”, preparei uma atividade de warm-up para que os alunos pudessem praticar 

esta construção. Foram distribuídos pequenos cartões com nomes de atividades e disciplinas. Os 

alunos teriam que registar no caderno e dizer “I’m good at…” ou “I’m not good at…”, 

dependendo do que estivesse escrito no cartão (apêndice 5). Todos os alunos participaram sem 

qualquer dificuldade e com motivação. 

Após a correção do exercício indicado como trabalho de casa, e partindo das 

informações dadas nos pequenos textos sobre as personagens do manual, registei no quadro 

duas frases diferentes, uma na primeira, outra na terceira pessoa. Finalmente, pedi que 

explicassem em que situações se utilizam as formas “I’m good at…” ou “He/ She is good at…”. 

Foram vários os alunos que prontamente se ofereceram para responder que “he/ she is…”  se 

refere a uma terceira pessoa que não eles próprios. Se havia alguém que não tinha percebido, 

este exemplo, juntamente com a explicação do colega, permitiu o esclarecimento da dúvida.   

Introduzidas as personagens da história A new star, do manual (anexo 2), que os alunos 

reconheceram imediatamente, fui formulando questões acerca do título e de cada uma das 

vinhetas, no sentido de preparar a leitura da mesma. Após a atividade de predicting, pratiquei 
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com os alunos a leitura dos balões de fala, através da audição e da repetição coletiva. Com este 

exercício pretendia que eles se sentissem mais confiantes, enquanto treinavam as palavras, a 

pronúncia e a entoação, para realizarem a leitura individual, em voz alta, após a distribuição das 

falas. Um dos sete alunos que solicitei respondeu que preferia não ler em voz alta, eu não insisti, 

e a fala foi então atribuída a uma das outras crianças que se voluntariaram para o fazer. Este 

aluno era bastante interessado e participativo, pelo que eu parti do princípio que ele iria realizar 

a tarefa com destreza e enlevo. A leitura foi pensada e planificada previamente, em função do 

pouco que eu já conhecia dos alunos, por isso tentei selecionar aqueles que revelavam maior 

desinibição e alguma propensão para falar inglês. Como se sabe, os planos de um professor 

devem permitir alguma maleabilidade, porque é comum haver imprevistos numa aula. Procurei 

ser sempre flexível com as crianças com o objetivo de as manter interessadas e otimistas em 

relação à língua. 

Depois de indicar os alunos que iriam ler os balões de fala, incentivei o envolvimento 

do resto da turma na leitura, em grupo, das passagens do narrador. Assim, pedi que estivessem 

atentos porque iriam ter que completar frases no momento indicado por uma pausa súbita. Estas 

palavras, com que os alunos completavam em coro a leitura da professora, foram escolhidas de 

acordo com o vocabulário lecionado e, portanto, não ofereciam, à partida, qualquer embaraço. 

Ao realizarem a leitura em coro, todos os alunos estavam a fazer parte do storytelling e o facto 

de não se destacarem isoladamente possibilitou a descontração necessária para se sentirem 

integrados e concentrados na história. Ainda assim, verifiquei que houve um ou outro aluno que 

não leu, ou porque não conseguiu acompanhar ou por insegurança, e que, de um modo geral, 

não estão muito habituados a ler em inglês. A leitura fez-se de forma organizada, cada um leu a 

sua fala no momento certo. Em todo o caso, acredito que se fosse repetida na aula seguinte, os 

alunos teriam ainda maior facilidade e motivação para participar. Depois de algum treino, 

geralmente, as crianças gostam muito de ler e pedem para repetir a leitura várias vezes. 

No fim da história, os alunos procuraram palavras desconhecidas no texto e foram 

registá-las ao quadro. Não havia muitas palavras novas e, na generalidade, destacaram-se 

aquelas que eu tinha previsto (apêndice 6). 

A quarta aula teve início com uma breve revisão do vocabulário encontrado na história 

explorada na lição anterior e o esclarecimento de alguns significados.  

De seguida, como esta aula coincidiu com o dia de Halloween, foram apresentados dois 

vídeos onde, para além de algum vocabulário relativo à data, foram introduzidos os números até 

cem (apêndice 7). Os alunos vieram disfarçados, com trajes e acessórios, e estavam 

particularmente entusiasmados e agitados. Viram os vídeos duas vezes e responderam com 

facilidade às questões acerca das criaturas e dos números. Utilizei um cartaz (anexo 3) que 

permitiu que, posteriormente, eles fossem seguindo os números, enquanto ouviam e repetiam.  
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Depois disso, foi realizado um jogo em que cada criança tinha um cartão com um 

algarismo ilustrado com motivos de Halloween (apêndice 8). Ao ouvirem pronunciar o número 

que tinham recebido, vinham ao quadro buscar a palavra correspondente, ou seja, o número 

escrito por extenso. Ao mesmo tempo que reconheciam os números, relembravam vocabulário a 

partir da ilustração no cartão: “bat”, “pumpkin”, “ghost”, etc. Os alunos participaram com muita 

satisfação nesta atividade.  

Terminado o jogo, foi distribuída uma ficha de trabalho (apêndice 9), onde teriam que 

associar números a elementos relacionados com o dia. Verifiquei que alguns alunos não 

conseguiram reconhecer imediatamente os elementos relativos ao Halloween. Parti do princípio 

de que esta era apenas uma revisão, um reconhecimento de vocabulário já interiorizado em anos 

anteriores. Penso que deveria ter registado o nome de algumas criaturas do Halloween logo após 

o primeiro vídeo.  

Antes do intervalo, os alunos dirigiram-se à professora para receber o seu Halloween 

treat. Nesta aula, senti alguma dificuldade em controlar a intervenção e o comportamento dos 

alunos, que participaram com bastante energia e algum alvoroço. No entanto, tentei ir 

acalmando a turma e consegui fazer tudo o que tinha planeado. 

Na aula número cinco, para relembrar alguns números e as criaturas do Halloween, 

projetei a resolução da última ficha no quadro (apêndice 10). Depois de terminarem a 

verificação do exercício, os alunos ouviram e repetiram, uma vez mais, todas as palavras. 

Foi feita uma breve revisão dos números de 1 a 100, a partir do cartaz (anexo 3), antes 

de se resolverem os exercícios 1 e 2 da página 21 do manual (anexo 4). A correção foi feita 

pelos alunos no quadro e todos participaram.  

No final da aula, como já tinham trabalhado bastante e como é habitual ficarem mais 

inquietos, foi apresentado um vídeo com a história Little Red Riding Hood (apêndice 11). Aos 

alunos foi apenas pedido que, durante o visionamento, estivessem atentos para procurar 

reconhecer palavras que já conhecessem e, principalmente, que tentassem perceber o nome, em 

inglês, das personagens envolvidas. Foram ainda alertados para o facto de que não era suposto 

entender tudo o que era dito, uma vez que já conheciam a história e que, assim sendo, não seria 

difícil acompanhá-la. 

Os alunos estiveram atentos, motivados e responderam com desembaraço ao que foi 

pedido. O nome das personagens foi registado no quadro e nos cadernos, assim como a 

recomendação da mãe do Capuchinho Vermelho: “Don’t talk to strangers!”. 

Todos colaboraram com muito interesse e empenho nas atividades. 

Iniciei a sexta aula com uma breve conversa acerca da história visionada na lição 

anterior, que foi pretexto para a introdução do novo módulo Parts of the Body, mas também 

para a aquisição de pequenos chunks of language (apêndice 12). 
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Foram, portanto, lançadas algumas perguntas, às quais os alunos tinham de responder, 

acerca do nome das personagens e acerca de “quem diz o quê”. Assim, foram registadas no 

quadro e nos cadernos, expressões como: “Who is it?”. Foi ainda revisto o vocabulário da 

história relacionado com as partes do corpo: “eyes”, “ears”, “nose”, “teeth”. Esta atividade 

permitiu relembrar um conjunto lexical útil para a resolução da ficha que entreguei a seguir 

(apêndice 13). 

Desloquei-me pela sala e confirmei que, de um modo geral, os alunos resolveram as 

atividades sem dificuldade. Durante a correção, foram sendo repetidas estruturas como: 

“Grandma, what big eyes you have!”. 

A partir da ficha, foi desenvolvido o conteúdo Parts of the body. Com a ajuda de um 

cartaz (anexo 5), levei os alunos a recordar e a identificar as partes do corpo. Depois disto, 

resolveram o exercício 1 da página 18 do caderno de atividades (anexo 6). A correção foi feita 

com a projeção da resolução no quadro. 

No final da aula, os alunos reviram o vídeo da história, onde acabaram por identificar 

palavras e frases praticadas. 

Na minha última aula com a turma (apêndice 14), utilizei o fantoche do Capuchinho 

(anexo 7) para levar os alunos a recordar a personagem e algum vocabulário específico. Estes 

mostraram-se curiosos e animados para a tarefa seguinte.  

Foi então distribuído um pequeno guião (apêndice 15) que serviria de suporte a partir do 

qual poderiam recontar, juntamente com a professora, uma parte da história. Seguindo o texto, 

os alunos tinham apenas que ler os segmentos indicados pela palavra “todos”. Foi depois 

apresentada outra figura, o Lobo Mau (anexo 7). A turma demonstrou alguma euforia diante 

desta personagem. Os alunos foram, finalmente, lendo, em conjunto, pequenas frases 

introduzidas e repetidas anteriormente: “Who is it?”, “Don’t talk to strangers!”, “What big eyes 

you have!”. 

Apesar de revelarem alguma falta de organização em atividades de listening and 

repeating ou de leitura coletiva, os alunos colaboraram com bastante entusiasmo neste exercício 

de storytelling.  

Em seguida, foi realizado um jogo com mini cards (anexo 8) em que tinham de fazer 

corresponder a imagem à palavra, juntando-se aos pares em frente à turma. Neste momento da 

aula, foram revistas as partes do corpo e foi acrescentada uma nova estrutura lexical: “Can you 

nod your head?”. Os alunos resolveram, posteriormente, o exercício 2 da página 18 no caderno 

de atividades (anexo 6). Depois da correção rápida, foram realizados os dois exercícios de 

listening da página 27 do manual (anexo 9). A leitura dos audio scripts foi feita pela professora, 

uma vez que não havia ligação à internet. 
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Como ainda faltavam uns minutos para terminar a aula, foram anotadas no quadro, e nos 

cadernos, quatro frases que considerei pertinentes para exemplificar o uso de: “Can you..?”, 

“Yes, I can.”/ “No, I can’t.”  

A planificação foi cumprida e os alunos participaram com muito interesse nas tarefas 

propostas.  

Infelizmente, não será possível relembrar e continuar a praticar chunks of language e 

vocabulário ao longo do ano. No entanto, julgo ser uma estratégia eficaz a introdução súbita de 

uma frase que eles reconhecem da história, e que conseguem terminar em coro, ou uma questão 

a que respondem espontaneamente, como: “Knock! Knock!”/ “Who is it?”. Desta forma, estão a 

memorizar expressões ao mesmo tempo que ativam a concentração. Este tipo de interação 

poderá também fazer parte da rotina, como um jogo de memória, tornando-se um estímulo 

inesperado, mas sempre presente.  

Ao longo desta sequência de sete aulas, houve a preocupação de falar sempre em inglês, 

por isso, houve também a necessidade de reformular, a todo o momento, orientações, instruções 

e perguntas e de recorrer aos gestos e à entoação, só em casos muito específicos foi utilizada a 

língua materna e a tradução. 

A estrutura das aulas, embora se tenha procurado variar as atividades, obedeceu a uma 

rotina que consistiu num primeiro momento mais animado, de warm-up, com conversação, 

audição e repetição, culminando num exercício mais individual, que incitava a reflexão, a 

autoavaliação e que permitia, ao mesmo tempo, acalmar a turma. Nos casos em que ficou um 

exercício por corrigir ou por terminar, este passou para a aula a seguinte, até porque todas as 

aulas iniciaram com uma pequena recapitulação de conteúdos abordados anteriormente.  

 

2.4    Reflexão Final 
 

O tempo não foi suficiente para conhecer verdadeiramente os alunos e deixou a 

sensação de que o trabalho ficou, de certa forma, por terminar. Gostaria de ter tido a 

oportunidade de acompanhar a evolução de cada uma das crianças, ao longo do ano, e de ter 

contribuído para a valorização das suas potencialidades. Teria sido muito compensador 

continuar a desafiar a turma com frases retiradas de histórias, aproveitando-as até para pequenos 

jogos, e receber a reação esperada, concretizando o objetivo da memorização de segmentos, em 

oposição às mais habituais listas de vocabulário. 

Por outro lado, não foi imediatamente percetível a distinção entre aquilo que os alunos 

já tinham desenvolvido e interiorizado anteriormente e o que estavam a ouvir pela primeira vez 

nas minhas aulas, contudo julgo que ficou claro que a leitura seria uma das competências a 

aprimorar.  
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A prática supervisionada veio complementar a minha formação em ensino de inglês e 

consolidar a experiência que tenho enquanto professora nos três ciclos do Ensino Básico. 

Apesar de não ter sido fácil conciliar o estágio com o trabalho na escola, a reflexão constante, a 

análise de detalhes, a autoavalição e as sugestões das professoras conduziram, inevitavelmente, 

ao meu enriquecimento pessoal e, sem dúvida, ao meu aperfeiçoamento profissional. O estágio 

no 1º ciclo ajudou-me a progredir e, sobretudo, a sentir-me mais confiante e segura, 

concretamente no meu desempenho com as crianças mais novas.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – AS HISTÓRIAS NO ENSINO DO INGLÊS NO 1º CICLO 
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3.1    As Histórias e a Criança 
 

As histórias estão, desde cedo, presentes na vida da criança, que gosta de ouvi-las, na 

língua materna, muito antes de saber ler. Ao assumirem o papel de contadores de histórias, os 

pais e educadores proporcionam um momento íntimo, mágico e reconfortante, de cumplicidade 

e de aprendizagem. Para além do contributo na aquisição da fala e no desenvolvimento da 

língua, elas abrem caminhos e trazem propostas para a sua integração e para o crescimento 

individual, social e cultural.  

 
3.1.1    O Papel das Histórias na Aquisição e no Desenvolvimento da Linguagem 

 

Os educadores que estão despertos para este facto recorrem a livros, figuras e objetos e 

dedicam-se no sentido de incitar a aquisição da linguagem no bebé.  

A partir dos dois ou três anos, as crianças começam a “sequenciar as imagens soltas, 

criando e compreendendo pequenas histórias, cuja personagem é imediatamente identificada 

com elas próprias” (Rigolet,1998: 81). Após a audição repetida da história, acompanhada de 

outros estímulos não-verbais, a criança consegue, geralmente, compreender e recontar partes da 

mesma, recordando vocabulário específico. Uma vez que apresentam a língua em contexto, 

algumas estruturas essenciais à compreensão são automaticamente interiorizadas pela criança.  

Inicialmente é a própria criança o centro das histórias. Com o tempo, alcança a 

capacidade de descentrar a realidade, de relatar factos contados, e não apenas os vividos 

(Rigolet, 1998: 91), manifesta satisfação no emprego da língua e o desejo de mostrar a sua 

evolução lexical. A criança está, por esta altura, muito disponível para aprender e requer 

incentivos exteriores que a ajudem a expandir as suas potencialidades (Rigolet, 1998: 89).  

As histórias não são apenas uma fonte inesgotável de palavras e estruturas sintáticas 

novas, elas também encantam e respondem às exigências cognitivas, emocionais e psicológicas 

da criança (Malkina, 1995: 1). 

Por volta dos cinco anos de idade, ela envolve-se de forma mais ativa na construção da 

narrativa e no reconto, colocando questões, completando frases e diálogos, corrigindo detalhes, 

que frequentemente se alteram durante o reconto, e desvendando os eventos seguintes ou o 

desenlace. Ela gosta de ouvir a mesma história várias vezes.  

Algumas crianças assim expostas à língua começam a manifestar curiosidade pelas 

letras e são precocemente impulsionadas para a leitura (Rigolet, 1998: 109). O livro é, por isso, 

um elemento fundamental para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita (Rigolet, 1998: 

65). 

Acerca do papel da leitura e da audição de histórias a partir de livros, Chomsky (1976) 

concluiu:  
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The written language, after all, is potentially of a more complex nature than speech, both in 

vocabulary and syntax. The child who reads or listens to a variety of rich and complex materials 

benefits from a range of linguistic inputs that is unavailable to the non-literary child. (…) What I 

found was that many different measures of reading exposure correlated positively with linguistic 

stage. Very simply, the children who were more advanced linguistically were the ones who read 

more widely or had more books read to them (p.40).  

 

Amplamente aceite também é a ideia de que a exposição frequente a este “contar de 

histórias” contribui para que a criança vá assimilando a existência de uma estrutura narrativa 

muito útil para o aperfeiçoamento da leitura e da escrita (Fitzgibbon & Wilhelm,1998: 25). 

Com efeito, parece haver, inclusivamente, vários benefícios na partilha de histórias 

corriqueiras. De um modo geral, as crianças gostam de contar experiências pessoais umas às 

outras, entre a família e até na sala de aula. Aquelas que se envolvem nesta troca mais depressa 

se familiarizam com a sua língua e desenvolvem as suas competências comunicativas 

(Fitzgibbon & Wilhelm,1998: 24). 

Quando iniciam a escolaridade obrigatória, muitos alunos estão já habituados às histórias e 

às convenções na língua materna, o que facilita, como sugeriu Read (2007: 114), a 

predisposição para ouvir e participar nas histórias em língua estrangeira.  

 

3.1.2    As Histórias e o Crescimento Individual 

 

Se, por outro lado, as histórias são uma ferramenta útil para o aprimoramento 

linguístico, elas satisfazem, acima de tudo, a necessidade de a criança se sentir deslumbrada e, 

simultaneamente, orientada no seu percurso de adaptação num mundo imenso, confuso e cheio 

de desafios. 

Assim que começa a levantar-se e a explorar o espaço à sua volta, ela inicia a difícil 

busca da identidade. Aos três anos enfrenta já questões existenciais cujas respostas, segundo 

Bettelheim (1991: 47), vai autonomamente encontrando à medida que acompanha o conto de 

fadas. “Fairy tales leave to the child’s fantasizing whether and how to apply to himself what the 

story reveals about life and human nature” (Bettelheim, 1991: 45). Embora as respostas sejam 

fantasiosas aos olhos do adulto, elas são, de certa forma, eficazes para a criança, que necessita 

mais de abstração e de encantamento do que de esclarecimentos cientificamente precisos que 

ainda não consegue compreender e aceitar e que, por sua vez, suscitam profundas dúvidas e 

novos receios (Bettelheim, 1991: 48). 
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Like all great art, fairy tales both delight and instruct; their special genius is that they do so in 

terms which speak directly to children. At the age when these stories are most meaningful to 

the child, his major problem is to bring some order into the inner chaos of his mind so that he 

can understand himself better – a necessary preliminary for achieving some congruence 

between his perceptions and the external world. 

“True” stories about the “real” world may provide some interesting and often useful 

information. But the way these stories unfold is as alien to the way the prepubertal child’s mind 

functions as the supernatural events of the fairy tale are to the way the mature intellect 

comprehends the world (Bettelheim, 1991: 53). 

 

De acordo com o referido autor, a imaturidade intelectual da criança não lhe permite 

interiorizar imediatamente conceitos demasiado abstratos. Os contos de encantar oferecem uma 

linguagem que a criança reconhece rapidamente e escuta com atenção. Só depois de integrar a 

realidade, amparada pela magia e por personagens inventadas, é que ela sentirá a segurança 

desejável para as contestar e para ir progressivamente apurando outros factos e acrescentando 

novas evidências àquilo que, de certa forma, já conhece. Depressa percebe que os animais não 

falam ou distingue os brinquedos da realidade que eles representam. O que importa não é tanto a 

partir de que altura ela separa os elementos ficcionais dos factos reais. O que Bettelheim (1991: 

48-49) salientou é que os contos maravilhosos constituem uma base a partir da qual a criança se 

vai conhecendo a ela própria e alguns aspetos da natureza humana.  

A este respeito, Read sustentou também o seguinte: 

 

 The distance afforded by characters and events which are not real also helps children to 

explore significant issues which are relevant to their daily lives, in a way that is safe and 

enjoyable” (Read, 2007: 114). 

 

Por seu lado, para Rigolet (1998: 109), deve haver um misto de “informação” e de 

“fantasia” para que as histórias sejam adequadas e funcionem. A mente imatura da criança 

acolhe o absurdo que existe nas histórias infantis. A partir daí, ela desenvolverá, eventualmente, 

a capacidade de entender pequenas representações simbólicas.  

Em suma, a criatividade e a imaginação talvez se revelem, afinal, mais acessíveis do 

que a complexidade do mundo real. Read referiu mesmo ter a criança uma “innate capacity for 

fantasy and imaginative play” (2007: 114). 

Em todo o caso, as histórias costumam estar associadas a momentos prazerosos, de 

arrebatamento e de introspeção, mas também de partilha, que acolhem crianças e adultos. 

Contavam-se histórias muito antes da escrita e são inúmeras as que perduram hoje e que se 

instalaram com explicações e ensinamentos milenares.  
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Atualmente, elas continuam a aproximar pessoas e culturas e a transmitir 

conhecimentos e valores, até mesmo através do cinema, do teatro e da literatura. 

 

3.1.3    O Poder das Histórias na Comunicação 

 

Enquanto se ouve, lê ou visiona uma história, a identificação com personagens, lugares 

ou situações ocorre inevitavelmente. Contemplam-se sentimentos e emoções, há propostas de 

resolução de conflitos, existe um envolvimento que proporciona a reflexão sobre a 

complexidade das relações e da vida. Elas permitem que observemos o nosso comportamento e 

as atitudes do outro - as pessoas à nossa volta, que, muitas vezes, compreendemos ou aceitamos 

com dificuldade. Através das histórias, analisam-se outras possibilidades para além de nós e das 

escolhas que fazemos. Ativamos sensações de frio, calor, medo, felicidade, e é como se, por 

momentos, vivêssemos nesse outro mundo. Entramos noutras vidas, noutras cabeças, para 

resolvermos as nossas próprias questões. 

 As crianças, os jovens, os adultos gostam de histórias, sejam elas em formato de filmes, 

séries, novelas, livros ou até meras conversas rotineiras acerca da vida, dos amigos e de outras 

pessoas.  

Fitzgibbon e Wilhelm propuseram: “Perhaps storytelling should be considered a new 

model of instructional input due to its interactive aspects (reading, listening, speaking, writing, 

grammar)” (1998: 28). Na verdade, o storytelling é hoje um recurso quase imprescindível para 

quem fala em público ou até entre um pequeno grupo de pessoas. O orador apresenta-se à 

audiência com uma história, mais ou menos pessoal, interrompe um raciocínio ou valida um 

enunciado com outro episódio ilustrativo, consegue a cumplicidade de um público relaxado e 

descontraído, em suma, conquista e convence.  

Há formações de storytelling para professores, atores e jornalistas, mas também para 

gestores, responsáveis de comunicação e de marketing. Estudos indicam que nós absorvemos 

uma pequena percentagem de factos quando comparada à enorme quantidade de histórias que 

conseguimos reter, “Our brains are wired to understand and retain stories” (Lindsay, 2015: 12). 

Tomas Pueyo, ligado à área dos negócios e ao marketing, acredita que as histórias convencem 

mais depressa do que argumentos que, não raras vezes, causam reticência e são difíceis de 

acatar e, por esse motivo, apelou: “Stop shoving your facts and start wrapping them in stories” 

(Tomas Pueyo at TEDxHumboldt Bay, 2018).  

No quotidiano, as pessoas que têm histórias para contar são apreciadas. Nós gostamos 

de ser os primeiros a revelar uma novidade ou a relatar um acontecimento, há um entusiasmo 

por parte daquele que conta e uma reação de alerta e de disponibilidade total na pessoa que 

escuta.  
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As boas histórias garantem, à partida, uma ocasião prazerosa de reciprocidade e 

entendimento. 

 

3.1.4    A Pertinência das Histórias na Aula de Inglês 

 

Segundo Morgan e Rinvolucri (1983: 1), o sucesso na aprendizagem de uma segunda 

língua está mais dependente de um processo que ocorre naturalmente do que do estudo 

intencional e consciente vulgarmente praticado na escola. Ora, o comprometimento inconsciente 

com o enredo de uma história pode ser de tal ordem que os filtros afetivos, - como a pressão, a 

insegurança e o medo de falhar -, diminuam, e a aprendizagem da língua aconteça de forma 

mais espontânea.  

O receio de pronunciar as palavras incorretamente é habitual nas aulas de língua 

estrangeira, onde alguns alunos bloqueiam por timidez, ficando impedidos de deduzir sentidos e 

de arriscar uma intervenção ou uma resposta. Este pode constituir um momento muito penoso 

para o aluno com dificuldades cognitivas ou emocionais, já que tende a resistir quando se sente 

confuso e apreensivo. Evidentemente, ele vai tentar proteger-se, excluindo-se, seja através de 

comportamentos disruptivos, seja através da distração e da desistência. Nestas situações, a 

língua é uma barreira assustadora que causa sofrimento e, por consequência, dificulta o processo 

da aquisição de competências. No livro The Storytelling Handbook for Primary Teachers (1991) 

listam-se algumas vantagens dos storybooks. Tudo indica que, como são motivadoras e 

distraem, as histórias podem ajudar a desenvolver atitudes positivas diante da língua estrangeira 

(p.1).  

 

Storytelling and drama are above all shared, communal classroom events which engage 

children’s interest, attention and imagination and develop their language skills in a holistic way. 

They also appeal to children with different intelligences and learning styles and provide a 

framework for fostering social skills and attitudes such as active listening, collaborating, turn 

taking and respect for others in a positive way (Read, 2007: 114). 

 

Na verdade, este parece ser o argumento comum a todos os que preconizam o recurso às 

histórias nas aulas, especificamente naquelas que incidem na aquisição ou no desenvolvimento 

de uma língua. O interesse no conteúdo elimina, à partida, eventuais entraves, emocionais ou 

linguísticos, e a curiosidade incentiva a busca de sentido. Como afirmou Margaret Donaldson 

“Children pay far more attention to the whole situation than to the language, and the younger 

they are, the truer this is.” (citado por Read, 2007: 8). 

Por sua vez, Alan Maley (1995), no prefácio do livro Storytelling with Children, fez 

alusão a uma familiarização da criança com a “gramática” das histórias, - facilitada pelo que 
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designou de “universal, archetypal appeal” - e, portanto, uma consequente capacidade de 

compreender uma história, mesmo que não conheça todo o vocabulário. “In a wide sense, the 

story grammar comprises not only structure and form, but also meaning units that reader/ 

listener draws upon for understanding” (Malkina, 1995: 3).  A criança habitua-se a sondar 

pistas, por exemplo, a partir daquilo que é o objetivo/desejo do protagonista e das complicações 

que este tem de enfrentar. Aos poucos, começa a definir e a prever recompensas ou castigos, 

consoante o tipo de personagem: bom/vilão; espera uma mudança interior no protagonista, na 

sequência de uma aprendizagem, e antevê novas oportunidades depois de obstáculos que 

pareciam intransponíveis. As crianças conseguem, ainda, identificar significados na trama, por 

exemplo, ao observarem alterações na postura corporal ou no tom de voz do próprio contador de 

histórias. 

Para além das pistas que vão descortinando, elas recebem, muitas vezes, a partir do 

texto, informações que a própria personagem da história desconhece, o que lhes confere o poder 

da antecipação. Quando a Capuchinho chega a casa da avó, elas já sabem que quem está deitado 

na cama, à espera da menina, é, afinal, o lobo mau disfarçado. Esta ferramenta coloca as 

crianças em interação com a personagem, fazendo recomendações e advertindo-a dos perigos. O 

mesmo se passa durante o visionamento de um filme, quando se pronunciam conselhos, difíceis 

de reprimir, ainda que inúteis, às personagens. Nesse instante, o ouvinte, o espetador ou o leitor 

foi já absorvido pela história e, de certa forma, intromete-se, denotando algum poder sobre o 

enredo. 

Ao fomentar a participação dos alunos nas atividades de storytelling, o professor estará 

a optar pela reciprocidade de uma sala interativa, onde o aluno se sente valorizado. Veja-se, a 

título de exemplo, o que diz Fitzgibbon & Wilhelm: “Pluralistic, interactive, collaborative 

classrooms reflect a teaching/ learning philosophy which values student control and positive 

feelings of worth” (1998: 25). Partilham-se, na sala de aula, reações de tristeza, de euforia, 

surpresa e antecipação, promotoras da construção da sua confiança e do seu desenvolvimento 

emocional e social.  

Em princípio, as histórias trazem sempre algo de novo que é acrescentado àquilo que o 

aluno já conhece e, para isso, a forma como o professor programa a atividade de storytelling é 

determinante, pois é ao reconhecer unidades lexicais, segmentos e ideias que o aluno encontra a 

motivação e a segurança para se envolver e, posteriormente, ser convidado a intervir. 

Do mesmo modo que recorda algumas palavras e aprende outras, treina, não apenas a 

utilização de expressões em contexto, a pronúncia e a expressividade, mas a já referida 

capacidade de inferir significados, prever acontecimentos e tirar conclusões.  
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 3.2   As Histórias como Metodologia na Aula de Inglês do 1º CEB 
 

Quando decide levar a cabo uma atividade de storytelling para crianças, o professor de 

inglês terá que definir uma série de procedimentos que justifiquem e encaminhem a planificação 

para o seu objetivo final. O que se pretende realmente com a apresentação da história? O foco 

principal é a aquisição de vocabulário ou a memorização de pequenas estruturas? Será viável a 

introdução de um conteúdo gramatical? E que lugar ocupa o treino da audição, da pronúncia e 

da entoação? Efetivamente, a partir de uma história, são tantas as possibilidades, que é, por 

vezes, difícil delimitar o que se espera da aula. Contudo, apesar das várias competências 

envolvidas, é importante ter uma meta pré-estabelecida, exequível, e aceitar que não se pode 

traduzir tudo e ensinar tudo o que uma história tem para oferecer.  

Determinado o número de aulas destinadas à concretização da atividade, ou das 

atividades, é conveniente ponderar a planificação da mesma em três momentos diferentes: antes, 

durante e depois da história. 

 
3.2.1   Antes da História 

 
“Half of the success of a story depends on what you do before you begin!” (Wright, 

1995: 16).  

 

O trabalho prévio do professor é muito importante, pois ele tem a missão de preparar 

um ambiente atrativo e seguro para a criança.  

Em primeiro lugar, há que ter em conta a seleção da história. Read (2007: 114) 

estabeleceu uma série de critérios a considerar: o conteúdo deve ser oportuno, cativante, e o 

nível de língua também deverá ser adequado e ajustado ao programa. O discurso resultará 

melhor se incluir repetições, rima e ritmo, facilitando a prática e a memorização de padrões de 

linguagem específicos. 

Nos anos iniciais, as histórias têm de ser muito simples, acompanhadas de estímulos 

visuais e/ou auditivos, com um texto que não vá além de frases curtas e vocabulário limitado. 

Com o tempo, será possível introduzir contos tradicionais, lendas, biografias e outras histórias 

que conduzam as crianças a uma lição de moral ou à interpretação dos seus próprios 

sentimentos. Os contos, as lendas e as histórias com maior complexidade, dependendo do nível 

de língua, poderão transformar-se em versões modernas ou adaptações mais ajustadas às idades 

e à turma em questão.  

Adaptar histórias significa manter a narrativa com a sua magia e as ideias essenciais e, 

simultaneamente, torná-la acessível ao público-alvo. Assim, recomenda-se que se substituam 

palavras ou frases menos usuais por outras mais próximas da língua falada habitualmente, desde 
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que não seja alterado o impacto previsto da linguagem, de uma ideia ou de uma ação pertinente. 

As palavras na frase nem sempre se encontram na sua ordem natural, e as expressões 

idiomáticas podem constituir verdadeiros obstáculos na compreensão da mensagem principal se 

não forem explicadas de outra forma (Ellis, Brewster & Mohammed: 18-19). 

Organizar uma sequência de ações, utilizando um único tempo verbal como, por 

exemplo, o presente ou o passado simples, e talvez o modo imperativo, simplifica o texto e, 

tratando-se de um conto conhecido, não vai limitar a perceção do mesmo.  

Da mesma maneira que a escolha da história é determinante, a apresentação do tema e 

de algum vocabulário é fundamental para que seja conseguido este ambiente onde a criança se 

sente confortável e integrada. Read (2007: 9-10) recorreu ao conceito difundido a partir dos 

estudos de Vygotsky sobre a “zone of proximal development”, para recomendar um trabalho 

que assevere o equilíbrio apropriado entre aquilo que a criança já sabe e o que consegue 

descobrir no momento da aprendizagem. 

As atividades realizadas antes, e mesmo ao longo da apresentação de uma história, 

servirão exatamente para fornecer ao aluno as ferramentas indispensáveis para que ele se 

coloque numa zona, ao mesmo tempo segura e desafiante - zone of proximal development 

(ZPD).  

 

In this way, the ZPD provides a valuable conceptual framework for situating the level of 

challenge in activities that may be appropriate for children at any one time – activities which 

stretch and extend learning, but at the same time are also achievable and allow for success (Read, 

2007: 9). 

 

Após a seleção da história e, quando necessário, depois da simplificação da linguagem 

ou da própria narrativa, o professor disponibilizará as palavras-chave essenciais à compreensão 

da mesma. Este vocabulário poderá ser introduzido antecipadamente, da mesma maneira que é 

possível promover situações de dedução já durante a história.  

Wright (1995: 28) sugeriu várias atividades que servem de warm-up e ajudam a incluir a 

turma nesse mundo de palavras e expressões novas, mas também num cenário caloroso onde 

encontra personagens, reconhece artefactos ou lugares e antecipa um contexto enquanto 

estimula a imaginação. As imagens facilmente ilustram utensílios, lugares, ações e até ideias e 

qualidades. O professor poderá ainda recorrer a objetos e a alguns exemplos de realia. As 

dinâmicas com gestos para demonstrar ações são, geralmente, muito bem acolhidas, pois 

pressupõem a participação coletiva e alguma diversão. Por vezes, a palavra nova faz mais 

sentido em contexto, por conseguinte, é relevante a criação de contextos na sala de aula e a 

apresentação de frases ou pequenos segmentos em vez de palavras isoladas. A tradução é a 

forma mais rápida de esclarecer um significado ou uma ideia, por isso, o recurso à língua 
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portuguesa pode ser útil em determinadas situações, partindo do princípio de que todos os 

alunos partilham a mesma língua materna, e especificamente nos níveis de iniciação, em que 

não é viável pedir a um aluno, por exemplo, que antecipe, em inglês, o que vai acontecer a 

seguir (Ellis, Brewster & Mohammed, 1991: 23). 

O facto de perceber o vocabulário não significa que a criança o tenha aprendido, logo 

justificam-se os exercícios com vista ao emprego e à memorização do que se pretende ensinar. 

Neste sentido, as propostas prendem-se com jogos de memória, de correspondência entre a 

palavra e a imagem, de repetição, atividades com recurso ao desenho e às teias de palavras 

(Wright,1995: 28-34). Nalguns livros acerca de storytelling e nos próprios manuais de inglês, 

encontram-se pequenos versos, chants e músicas que incidem em particularidades fonéticas, ou 

de sentido, e que são facilmente interiorizadas. 

Imediatamente antes de se contar a história, há estratégias que direcionam a atenção das 

crianças e que despertam a curiosidade para o assunto principal. Uma caixa com dois fantoches 

será, à partida, motivo suficiente para criar expectativa enquanto se apresentam personagens e o 

tema da história. Se se tratar de uma adaptação de um conto tradicional que lhes é familiar, os 

alunos conseguirão facilmente acompanhar o desenrolar da ação, desde que apoiado em 

suportes visuais, como são os próprios fantoches, picture books ou os vídeos, mesmo sem a 

introdução prévia de vocabulário. Aliás, a própria história servirá, nestas situações, para 

incentivar a descoberta do nome de personagens, em inglês, e de novidades lexicais. Em 

alternativa, partindo da exploração da capa de um livro, de uma sequência de imagens num 

manual ou até de um título, os alunos poderão ser levados a responder a questões que conduzam 

à descrição de uma situação particular ou à previsão de toda a narrativa.  

Read (2007: 11) expôs, para além destes, um conjunto de requisitos que asseguram 

aquilo que apontou como “optimal conditions for learning”, que o professor deverá tentar criar 

nas suas aulas. Estes fatores prendem-se com a afetividade, as relações interpessoais, a 

cooperação na sala de aula, a interdisciplinaridade, a coerência, a curiosidade e a criatividade, o 

desafio e a descoberta. Para a autora, a criatividade da criança será mais consistente se ela se 

sentir acarinhada, emocionalmente envolvida, e acreditar que, com algum esforço e persistência, 

é capaz e pode sempre melhorar o seu desempenho. “This kind of creativity involves children in 

predicting, guessing, hypothesising and risk-taking as well as using non-verbal communication, 

such as mime and gesture” (Read, 2015: 30). O seu contributo deve ser elogiado e encorajado, 

de outro modo, esta capacidade ficará, eventualmente, comprometida.  

Desta feita, ao preparar uma aula, ou uma sequência de aulas, neste caso com 

storytelling, há que ter em vista, não só a relevância da história e o nível de língua, mas todo um 

conjunto de condições, de ordem mais ou menos afetiva, facilitadoras da aprendizagem. 
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3.2.2    A História 

 
O modo como é apresentada a história, que, tendo em conta o nível de aprendizagem da 

língua estrangeira, não será muito mais do que uma curta sequência de ações, dependerá muito 

dos objetivos da atividade, do tempo definido para dedicar a esse momento, do material 

disponível e das caraterísticas da turma e até do professor. No entanto, independentemente do 

método escolhido, é sempre aconselhável a associação de técnicas que contribuam para captar e 

manter o interesse e a concentração da turma. 

 

3.2.3    A Apresentação da História com os Recursos do Manual Escolar 

 

Normalmente, os manuais escolares incluem algumas histórias, uma vez que elas estão 

previstas nas metas curriculares de inglês para o terceiro e o quarto ano, às quais juntam, 

inclusivamente, sugestões de práticas a levar a cabo durante as aulas. Entre os materiais de que 

o professor dispõe, encontram-se os flashcards, as imagens, que os alunos podem seguir nos 

seus livros, os vídeos e os ficheiros áudio. Estas últimas serão formas simples e cativantes de 

levar a história para a sala de aula, já que os listenings incluem diálogos com vozes diferentes e 

sons bastante sugestivos que as crianças escutam com atenção e curiosidade.  

As vantagens da escolha de um manual adequado com o qual os alunos e o professor 

gostem de trabalhar e a sua utilização no storytelling são óbvias. Trata-se de um recurso com 

qualidade, imediatamente acessível na sala de aula, e que os alunos podem rever posteriormente 

em casa. 

 

 3.2.4   A Leitura da História 

 

Em vez disso, a história pode ser lida em voz alta pelo professor, com ou sem a 

intervenção dos alunos.  

Esta leitura pressupõe uma preparação cuidada de forma a conquistar a audiência, 

através do ritmo, da dramaticidade e da coordenação com outros elementos que lhe possam 

acrescentar dinamismo, como são as imagens, os sons, as pausas ou as perguntas dirigidas aos 

ouvintes, e, sempre que possível, o contacto visual.  

No caso de os alunos terem acesso ao texto, eles serão capazes de colaborar na 

atividade. No primeiro ciclo, a leitura ainda se processa com alguma dificuldade, portanto é 

conveniente que tenham a oportunidade de praticar antecipadamente e que o trecho que lhes é 

destinado seja curto e não apresente um elevado grau de dificuldade, porquanto a intenção é 

manter a turma atenta e confiante. 
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A leitura em coro é uma forma de assegurar a concentração e o envolvimento de todo o 

grupo. Existem várias opções quando se lê uma história em conjunto. O professor pode pedir 

que, enquanto ele lê em voz alta, a turma vá acompanhando o texto em silêncio até detetar uma 

pausa súbita, forçada, que os alunos completam em coro. De outro modo, pode simplesmente 

indicar um segmento curto para ser lido por todos ao mesmo tempo. 

Em simultâneo, ou em alternativa, distribuem-se pequenas falas por alguns alunos que 

se voluntariem para representar individualmente as personagens. Em determinados momentos, 

com o objetivo de apoiar o aperfeiçoamento da competência da leitura, e mesmo a entoação e a 

pronúncia, poderá fazer sentido a leitura modelar, isto é, o professor lê e as crianças repetem.  

 

3.2.5   Contar a História 

 

A história contada, em vez de lida em voz alta, é outra possibilidade.  

Esta exigirá mais do professor, que tem de a conhecer muito bem e de saber contá-la, 

mas é provavelmente a forma mais atraente de a levar às crianças. Enquanto conta a história, o 

professor tem a oportunidade de as olhar nos olhos, observar as suas reações, perceber quando 

se debatem com dificuldade, repetir, ajustar o tom e a linguagem corporal. Além do mais, pode 

usar e insistir na linguagem que sabe que os alunos entendem (Wright, 1995:22). Para o 

contador de histórias, é mais fácil mover-se, fazer gestos, representar ações, criar contextos, 

interagir com as crianças, levá-las para dentro da história, valorizando o seu contributo para o 

sentido da mesma e, simultaneamente, receber o retorno da sua dedicação. 

Wright (1995: 15-22) deixa algumas dicas acerca de como recordar a história e 

manipular o espaço, o corpo, a voz, as expressões faciais, com o intuito de se alcançar um bom 

desempenho e conquistar o público. 

No final, o contador de histórias propicia e guarda, ele próprio, um enriquecedor momento 

de cumplicidade. 

 

3.2.6   Depois da História 

 
Nas aulas seguintes, depois de exibida a história, e valorizando sempre a repetição e a 

memorização, mais ou menos espontânea, é importante verificar, rever e consolidar.  

Entre outros exercícios possíveis, o reconto é a oportunidade que se oferece à criança 

para ela perceber, e até mostrar com orgulho e gratificação, aquilo que aprendeu. A simples 

alteração do tipo de suporte usado para apresentar a história pode justificar a atividade de 

retelling. Se esta foi exposta em suporte de vídeo, a proposta seguinte poderá ser o reconto a 

partir de flashcards ou de fantoches, e de frases simples, com ou sem leitura. O professor vai 
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propondo questões, enquanto se assume como contador de histórias, ou introduz falas que os 

alunos terminam, por exemplo.  

O reconto pode não abranger toda a história. Para isso, os alunos serão, eventualmente, 

levados a revelar o melhor momento do enredo, em conversa com o professor ou aproveitando 

outras formas de expressão, - através de um desenho ou um trabalho em grupo, especificamente 

um role-play ou uma pequena dramatização, já que estas últimas constituem, geralmente, 

formas divertidas de rever e “aprender fazendo”.  

Como foi referido, a história pode ser contada e recontada várias vezes, até porque é 

frequente a motivação dos alunos aumentar à medida que eles vão conseguindo assimilar 

informação e conquistando maior destreza e autonomia, comunicando e intrometendo-se mais 

prontamente na história. 

Há seguramente vantagens e inconvenientes em qualquer um dos métodos, por essa 

razão, ao longo do ano, o professor poderá experimentar e variar as suas opções de storytelling. 

De qualquer forma, a expressividade, as variações no tom de voz, a dicção, as pausas, a 

qualidade do som serão sempre aspetos a ter em consideração.  

O sucesso da atividade é mais facilmente garantido se se conseguir levar as crianças a 

refletir, se lhes for concedido tempo para assimilar, comentar, responder e perguntar. Em todo o 

caso, se o professor gostar da história que conta, é muito provável que consiga, desde logo, 

contagiar a turma com o seu entusiasmo.  

 

3.3   A Minha Experiência com Crianças do Primeiro Ciclo 
 

Tenho trabalhado com alunos do ensino pré-escolar e dos 1º, 2º e 3º ciclos. 

Esporadicamente, tive o privilégio de os acompanhar, como professora de inglês, ao longo dos 

três ciclos, pelo que tem sido inevitável comparar, antecipar o seu desempenho, algumas das 

suas dificuldades futuras e refletir acerca daquilo que é retido nos primeiros anos de 

escolaridade.  

Por algum motivo, as crianças no primeiro ciclo, dos cinco aos nove anos, revelam 

maior entusiasmo e curiosidade.  

Pude comprovar a forma interessada como participam, sobretudo no momento do 

reconto da história. Antes de a ouvirem, é realizado um trabalho que possibilita a aquisição de 

vocabulário, podem ser cinco ou seis palavras e uma ou duas expressões. Esta primeira 

exposição é feita a partir de imagens, da mímica, especialmente quando se trata de representar 

ações, ou de jogos seguidos de canções ou pequenas rimas.  

No caso dos alunos do primeiro e do segundo ano, com quem estou a trabalhar 

atualmente, tenho utilizado, com frequência, o manual, pois é um livro muito colorido, da já 
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referida autora Carol Read, repleto de atividades de que os alunos costumam gostar muito e com 

materiais de apoio bastante úteis e apelativos.  

Cada história tem uma sequência de imagens e um registo áudio. Depois de realizarem 

uma série de atividades, que podem ocupar duas ou três aulas, as crianças sabem algumas 

palavras e conseguem prever já a narrativa, ou parte dela. Noutros casos, se a história apresenta 

maior complexidade, os alunos são levados a observar a série de vinhetas e a tentar contar a 

história na língua materna antes da atividade de listening. Pode haver mais do que uma 

possibilidade de desenlace proposta pelos alunos. Recorrendo às pranchas disponíveis no 

manual, eles acompanham depois a audição da história. É tudo muito simples, pois há um som 

específico na passagem de uma vinheta para a outra, e as dúvidas perdem-se, já que as vozes, a 

entoação e os sons ilustram perfeitamente o que se pretende dizer. 

Frequentemente, as imagens por si só garantem a compreensão global. Contudo, a 

preparação antecipada é indispensável. A repetição de palavras e de pequenas frases, as canções, 

os jogos e os gestos facilitam a memorização, propiciando a confiança necessária para a 

incursão natural e descontraída da criança na história. 

Na aula seguinte, depois de já ter sido realizada a primeira audição, os cartões de 

tamanho maior, cada um correspondendo a uma vinheta, são expostos à turma, que vai 

acompanhando e recontando o episódio, juntamente com a professora. Para isso, utilizamos a 

mímica e tons de voz diferentes. Por vezes, a partir de um gesto ou de elementos que se 

destacam numa ilustração, os alunos antecipam de forma espontânea uma parte de um diálogo 

ou de uma frase que completam em uníssono. Isto porque esse fragmento já apareceu, várias 

vezes, antes e durante a história. Ao vocativo: “Giraffe!”, a turma reage: “The lion is coming!”. 

Em alternativa, os alunos vão respondendo, com uma ou duas palavras, a questões simples 

como: “Who’s this?”/ “The lion!”.  

A pergunta fechada serve para que todos os alunos respondam em coro: “Yes!” ou 

“No!”. Assim, antes, durante, ou depois da história, a turma é levada a olhar para os flashcards 

e a responder a questões como “Is he happy?”. Por outro lado, a pergunta aberta, por ser mais 

exigente, é normalmente dirigida a alunos que se voluntariam para responder.  

Alguns diálogos ou frases assimiladas são aproveitados nas aulas seguintes, impedindo 

que os alunos esqueçam, pelo menos, uma parte do que foi interiorizado. Por exemplo, a partir 

da história Os Três Porquinhos, os alunos habituaram-se a responder em coro: “Who’s there?” 

sempre que bato três vezes no quadro ou digo “Knock! Knock! Knock!”. A outra vantagem é 

que a turma sossega. Passei a recorrer a esta onomatopeia quando existe necessidade de acalmar 

a turma. As crianças colocam-se no papel do porquinho assustado e dizem com a voz modulada, 

devido à apreensão, quase num sussurro: “Who’s there?”. Em seguida, contam até cinco, com a 

ajuda dos dedos, levantando as mãos. Neste momento, faz-se o silêncio desejável para 

prosseguir com a aula. 



46 
 

O que acontece também é que sempre que alguém bate à porta da sala de aula, elas 

respondem automaticamente, com euforia, sem hesitações: “Who’s there?”, utilizando, de forma 

divertida, a língua em contexto. 

A memorização de segmentos permite que a criança conheça orações e não apenas 

unidades lexicais soltas. As frases em língua inglesa apresentam uma organização muito 

diferente daquela a que está acostumada, e se a criança conseguir aceitar esta distinção natural 

desde o início, mais facilmente se libertará da tendência para a tradução literal. De um modo 

geral, os alunos mais velhos manifestam frustração quando a transposição rigorosa não é 

possível, da mesma maneira que revelam uma maior segurança quando logram perceber cada 

uma das palavras da frase. O facto de se habituarem, desde cedo, a pequenos segmentos parece 

favorecer a assimilação inconsciente de um esquema de construção de frases novo e algo 

confuso, pelo menos no início da aprendizagem desta língua estrangeira. 

Curiosamente, passados alguns anos, os alunos continuam a lembrar-se de algumas 

expressões, rimas, canções e histórias que aprenderam no 1º ciclo. 
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CONCLUSÃO 

 

Uma história pode ser o pretexto para a introdução de qualquer conteúdo, lexical ou 

gramatical, pode adequar-se à revisão de vocabulário ou à exposição de uma curiosidade 

cultural. No entanto, ela pode simplesmente servir o propósito de divertir e praticar, 

descontraidamente, fórmulas de conversação na língua estrangeira. 

Naturalmente, é da responsabilidade do professor a designação de tarefas que não 

colidam com a personalidade da criança. A escolha das técnicas e a atribuição de funções aos 

alunos é essencial para que eles participem com confiança na história, contada em inglês, e que 

a língua não seja um entrave sério e limitador. O professor terá sempre em conta o tipo de grupo 

com que está a trabalhar e cada criança individualmente, por isso as estratégias que seleciona 

deverão ir ao encontro das necessidades e das preferências dos alunos. Uma criança tímida 

dificilmente sentirá desinibição e entusiasmo se for forçada a intervir isoladamente, mas poderá 

valorizar a atividade e orgulhar-se do seu desempenho se participar em coro ou juntamente com 

outro colega. 

Esta colaboração nas atividades de storytelling traz benefícios no que respeita ao 

aperfeiçoamento da competência linguística, pois, concretamente no primeiro ciclo, implicam a 

audição e a compreensão oral e, independentemente dos métodos utilizados pelo professor, a 

repetição – o treino da entoação e da pronúncia.  

A repetição faz parte do ensino das línguas, e mais ainda quando se trata de uma língua 

estrangeira como o inglês, cuja sequência de palavras na frase é consideravelmente diferente das 

construções em língua materna, neste caso o português. É a prática, através da leitura, da 

audição e da utilização da língua em contexto que possibilita o treino e a interiorização desta 

nova estrutura e, porventura, em níveis mais avançados, a produção linguística mais autónoma. 

 Ora, como já foi referido, a repetição reside no storytelling. Se, por um lado, é a criança 

que gosta de ouvir a mesma história contada diversas vezes, por outro, dentro da própria 

história, há repetições de vocabulário e frases que ela vai assimilando naturalmente. Ao escutar, 

repetir e ao ouvir novamente, a criança não só memoriza palavras e sequências, como também 

imita os sons e a entoação, aprimorando, portanto, a expressividade e a pronúncia. 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1/2 

 
Class:  
 

From 19/10/2017 
to 09/11/ 2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 

 

 Module 1:  

 

School 

Days of the Week 

School Subjects 

Numbers (20-100) 

 

 Module 2:  

 

Little Red Riding Hood 

Parts of the Body 

Can 

 

 Halloween 
 

 
Learning aims: 
 

Learn vocabulary; 

Learn and use lexical chunks; 

Read to activate and reinforce other skills; 

Answer questions about themselves. 

 
 

Materials: 

 

Posters; Flashcards: Worksheets; Book; Computer; Mini Cards; Puppets 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1 

 
Class:  
 

19/10/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 
Days of the Week 
School Subjects 

 
Learning aims: 
Identify “When”, “What”, “Where”, “How many…?” and answer the questions. 
Answer Yes/ No questions. 
Recall the Days of the Week. 
Use in, on, at. 
Identify/ answer about School Subjects. 
 
Materials: 

Flashcards: Days of the Week, School Subjects; Worksheet (annex 1); Book. 

 
Procedures: 

- Warm-up: Greetings; 

Getting to know each other; 

Writing the date/ the weather on the board; 

Speaking Activity (Asking/ Answering questions); 

- Writing some sentences on the board; 

- Building up a timetable on the board; 

- Solving a worksheet about School Subjects and School Areas (annex 1); 

 

Warm up: 

- The teacher greets the pupils and asks if they remember her name. 

- The teacher goes through the list and calls their names. They are supposed to 

answer: “I’m here!” 

- They are asked some questions and are encouraged to come up with answers that 

are true for them: “What do you do in the classroom?”; “Do you read?”; “Do 

you play football?”; “Where do you…?”; “When do you…?”… 
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Step 1: 

- They write some questions/ answers on their notebooks: 
Do you…?”; “Yes, I do.” / “No, I don’t.” 
“When do you have English?” 
 
Step 2:  

- Some learners are asked to come to the board and bring the Days of the Week 
flashcards. 

- They are asked some questions so they can fill in the timetable with some 
School Subjects. 

- They are encouraged to identify and use: “In the morning”; “In the afternoon”, 
“At night”, “On Tuesday”. 

- The teacher builds up a timetable with their help. Pupils copy it into their 
notebooks. 

 
Step 3: 

- They are introduced to other subjects and answer some Yes/ No questions: 
“Do you have Arts and Crafts at school?” 
 
Last step: 

- They solve a worksheet.  
- They are given some homework (page 22) 
-  

Anticipated problems:  
- If there isn’t any time left for the last step, they will solve it next lesson.  

- If there is some extra time left, learners will do the exercises on page 22.  

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will solve the worksheet, page 22 

and 23.  

-  

Lesson number  
Thursday, 19th October 2017 

Summary:  School Subjects. “When…?”.   
                    Speaking; writing. 
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Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Name: ________________________________ Day of the Week: _________________ 

 

School Subjects 

1. Look and write. 
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School Areas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Where do you do these things? 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1 

 
Class:  
 

24/10/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 

- School: Be good at 

 

Learning aims: 

- Identify “When”, “Where”, and answer some quick questions. 

- Answer Yes/No questions. 

- Recall the days of the week, school subjects and some activities (playing 

football, swimming, skipping the rope). 

- Use: “I’m good at…”/ “I’m not good at…”/ “He/She is good at…”/ “He/She 

isn’t good at…”; “I like…”; “My favourite school subject is…”; 

“I like…”; 

“She is brilliant at…”; 

Connectors: and/but. 
 
Materials: 

- Worksheet (from the previous lesson); Book. 

 
Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/ the weather on the board; 

Speaking Activity (Asking/ Answering questions); 

- Correcting the worksheet;  

- Writing some sentences on the board; 

- Reading/ Solving page 18 (Student’s Book), ex. 1. 

 

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- After writing the date on the board, they say the days of the week. 
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- They are encouraged to come up with answers that are true for them: “When do 

you…?”; “Do you…?”. 

Step 1: 
- They correct the worksheet with the teacher’s help. 

 
Step 2:  

- They are asked some questions so they can say what they like/ are good at. 

- They are encouraged to use: but/ and. 

- They write some sentences on their notebooks: 

- “I’m good at…” 

- “He/She is good at…but he/she isn’t good at…” 

 

Step 3: 
- They read the texts on page 18 (Student’s Book?), after identifying the 

characters.  

 

Last step: 
- They solve exercise 1, page 18.  

 
Anticipated problems:  

- If there is some extra time left, learners will solve page 12 (ActivNotebook).  

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will solve pages 22 and 23 

(Book).  

 
Lesson number  

Tuesday, 24th October 2017 
Summary:  “What are you good at…? / “I’m good at…”/ “I’m not good at…”. 
Speaking, writing, reading skills. 
  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 5 
  





77 
 

          I’m good at…/ I’m not good at… 

 
Swimming 
 

 
Swimming 
 

Skipping the 
rope 

Painting 
and 
drawing 

 
Portuguese 
 

 
 English 

 
 Maths 

 
 Arts  

 
Playing 
the guitar 
 

 
Riding a 
bike 

 
English 

 
Maths 

 
Swimming 
 
 

 
Swimming 
 

 
Playing 
football 

 
Playing 
football 

 
Playing 
the guitar 

 
Skipping the 
rope 

 
Painting and 
drawing 

 
English 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1 

 
Class:  
 

26/10/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
                    Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
- School: A story 

Learning aims: 

- Recall some lexical chunks and vocabulary; 

- Describe pictures;  

- Read to activate and reinforce other skills (grammar, vocabulary, pronunciation, 

intonation and writing); 

- Understand the story; 

- Learn new vocabulary. 

 

Materials: 
- Word cards (school subjects/activities); book, poster (numbers). 

 

Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/the weather on the board; 

Game: “I’m good at…”/ “I’m not good at…” 

- Correcting exercise 1, page 18 (Student’s Book); 

- Predicting the story on pages 14/15 (Student’s Book); 

- Reading the speech bubbles aloud (choral and individual reading);  

- Reading the whole text aloud; 

- Eliciting vocabulary. 

-  

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- After writing the date on the board, they are given word cards and say “I’m good 

at…”/ “I’m not good at…”. 
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Step 1: 

- They open the book at page 18 and correct the homework. 
 
Step 2:  

- They are asked to turn to page 15 and answer some questions about the title and 

the story frames.  

 

Step 3:  
- They read the speech bubbles with the teacher’s help (modelling/choral reading). 

 

Step 4: 
- Some students are assigned the characters of the story and are asked to read 

aloud. The rest of the class helps the teacher with the narrator’s role (choral 

reading). 

 

Last step: 
- They look for any unknown words in the text, underline them and are asked to 

come to the board and write them. The teacher explains the vocabulary with the 

other learners’ help. 

 
Anticipated problems:  

- If there isn’t much time left, learners will do the reading practice or just 

underline the new words at home and the whole story will be read next lesson.  

- If there is some extra time left, they solve exercise 1, on page 21 (Student’s 

Book). 

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will solve pages 21(Student’s 

Book) and page 12 (Activbook). 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1 

 
Class:  
 

31/10/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 

- Halloween: Numbers (20-100) 

 

Learning aims: 

- Recall some vocabulary; 

- Say the numbers (20-100);  

- Identify the numbers (20-100); 

- Identify vocabulary related to Halloween; 

- Learn new words related to the topic; 

- Use the adjective before the noun (old houses ,…) 

Materials: 
- Word cards (numbers/ words); poster (numbers); Halloween cutouts; worksheet 

(annex 1); online videos. 

Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/the weather on the board; 

Speaking: Asking/answering about the vocabulary (of the previous lesson);  

- Watching two videos online; 

- Saying the numbers (listening and repeating); 

- Game: Matching the numbers to the words; 

- Solving a worksheet.  

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- Learners write and say the date. 

- They answer questions about the vocabulary of the previous lesson. 

 

Step 1: 
- They watch the first video and answer some quick questions about the 

characters.  
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Step 2: 

-  They watch the second video and try to say the numbers (counting by tens). 

-  They look at the poster and then they listen and repeat the numbers.  

 

Step 3:  

- They take a number card out of a bag. The teacher says the number and they 

come to the board to pick up the matching word. They stick them on their 

notebooks. The teacher uses some cutouts to help them to recall some 

vocabulary related to Halloween. 

 

Last step: 
- They solve a worksheet (Numbers/Halloween). 

 
Anticipated problems:  

- If there is extra time left, they will watch the “jack-o-lantern” story online. 

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will Write the numbers in full on 

their notebooks and solve page 21(Student’s Book).  

 
Webography: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jn6sC6sUgrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ftati8iGQcs&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=StBd35QCq4A 
 

Lesson number  
Tuesday, 31st October 2017 

Summary: Halloween - Numbers (20-100). Speaking, writing, listening skills. 
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Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
How many…?  

Complete with: 

pumpkins, scarecrows, spiders, witches, bats, black cats, old houses,  ghosts, 

big hats. 

       80 

 
Twenty 
………………………………………………………. 

     60 

 
Seventy………………………………………………………. 

      20 

 
Ninety………………………………………………………. 

        90 

 
Thirty………………………………………………………. 

    50 

 
Sixty………………………………………………………. 

    70 

 
Forty………………………………………………………. 

   40 

 
Eighty………………………………………………………. 

       30 

 
One 
hundred………………………………………………………. 

   100 

 
Fifty………………………………………………………. 

 

 



94 
 

 

Jack-o’-lantern story 

 

There was once a man called Stingy Jack. 

He was a real miser. He liked causing people harm. 

Once he invited the devil to have dinner but he didn’t want to pay for it. 

He convinced the devil to turn into a coin. 

He put the coin in his pocket next to a silver cross. 

The cross stopped the devil from getting out. 

After a year, Jack tricked the devil again. 

When Jack died, the gods refused to take him in heaven. 

The devil didn’t accept him in hell. 

The devil sent Jack into the dark night with only a burning coal in a pumpkin.  It’s the 

Jack-o’-lantern! 

 
 

 

  

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 10 
  



  



97 
 

 

 

How many…?  

Complete with: 

pumpkins, scarecrows, spiders, witches, bats, black cats, old houses,  ghosts, big hats. 

       80 

 
Twenty (20) witches 

     60 

 
Seventy (70) black cats 

      20 

 
Ninety (90) ghosts 

        90 

 
Thirty (30) scarecrows 

    50 

 
Sixty (60) pumpkins 

    70 

 
Forty (40) spiders 

   40 

 
Eighty (80) old houses 

       30 

 
One hundred (100) big hats 

   100 

 
Fifty (50) bats 

 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 1 

 
Class:  
 

2/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
Story: Little Red Riding Hood 
 
Learning aims: 

- Recall the numbers (10-100); 

- Write the numbers; 

- Identify the characters of the story; 

- Identify vocabulary related to the story (parts of the body,...) 

- Learn new words/ phrases; 

- Use the adjective before the noun (bad wolf,…) 

Materials: 
- Poster (numbers); book; online video; worksheet (annex 1). 

 
Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/ the weather on the board; 

- Correcting the worksheet (previous lesson); 

- Listening/ repeating the numbers; 

- Solving exercises 2 and 3, page 21(Student’s Book); 

- Watching a video online; 

- Saying/ writing the name of the characters. 

 

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- Learners write and say the date. 

 
Step 1:  

- The teacher uses the video projector to help learners with the correction of the 

worksheet. 
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Step 2: 

-  They say the numbers; 

-  They solve exercises 2 and 3, on page 21 (Student’s Book).  

 

Last step: 
- They watch the video (Little Red Riding Hood) and answer some quick 

questions about the characters. They write the name of the characters. 

 

Anticipated problems:  
- If there is extra time left, they will solve a worksheet about the story. 

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will write the numbers in full in 

their notebooks.  

 
Webography: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0W86K1jBJFI 

 
 
Lesson number  

Thursday, 2nd November 2017 
 

Summary: Story: Little Red Riding Hood. Speaking, writing, listening skills. 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 2 

 
Class:  
 

7/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 
Topics: 
Our body 
 
Learning aims: 

- Recall the characters, vocabulary and lexical chunks from the Little Red Riding 

Hood story; 

- Learn/use lexical chunks; 

- Identify parts of the body; 

- Learn new vocabulary; 

- Use the adjective before the noun (big teeth,…) 

- Use “has got” 

Materials: 
- Worksheet (annex 1); poster; book. 

 
Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/ the weather on the board; 

Talking about the story; 

- Solving the worksheet; 

- Identifying some body parts; 

- Listening/repeating the vocabulary (body parts); 

- Solving exercises 1 and 2, page 18 (ActivNotebook). 

 

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- Learners write and say the date. 

- Learners are asked some questions about the story. 

 
 
Step 1:  

- They solve a worksheet about the story. 
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Step 2: 

-  They identify some body parts and learn new vocabulary. The teacher uses a 

poster to help them with the new words. 

 

Last step: 

- They solve exercises 1 and 2, page 18 (ActivNotebook). 

 
Anticipated problems:  

- If there is extra time left, they watch the video (Little Red Riding Hood) again.  

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will write the numbers in full on 

their notebooks or they will solve page 37 (Student’s Book). 

 
Webgraphy: 
https://www.youtube.com/watch?v=0W86K1jBJFI 

 
 
Lesson number  

Tuesday, 7th  November 2017 
 

Summary: Module 2 - Our body. Speaking, writing, listening skills. 
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Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

LITTLE RED RIDING HOOD 

1. Look and match! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Now match and answer: 

 

1.Grandma, what big eyes you have! 

2.Grandma, what big ears you have!  

3.Grandma, what big nose you have!  

4.Grandma, what big teeth you have! 

a)All the better to eat you with! 

b)All the better to hear you with! 

c)All the better to smell you with! 

d)All the better to see you with… 
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Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

4. Look and match! 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Grandma, what big eyes you 

have! 

b. The woodcutter hears a loud 

scream. 

c. I’m going to see my 

grandmother. 

d. And they lived happily ever 

after. 

e. The wolf runs to Grandma’s 

house. 

f. Once upon a time… 
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Teacher: Ana 
Sanches 

Subject: English 
Book: Stars 4 
Module: 2 

 
Class:  
 

9/11/2017 

Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Topics: 
Our body: Can 
 
Learning aims: 

- Recall the characters, vocabulary and lexical chunks from the Little Red Riding 

Hood story; 

- Use lexical chunks (story); 

- Recall the parts of the body; 

- Learn vocabulary/ lexical chunks (Nod your head, …); 

- Use can/ can’t. 

Materials: 
- Puppets; mini cards; book. 

 
Procedures: 

- Warm-up: Greeting; 

Writing the date/ the weather on the board; 

            Retelling a part of the Little Red Riding Hood story; 

- Matching the words to the pictures (parts of the body); 

- Solving exercise 2, page 18 (ActivNotebook); 

- Answering some questions; 

- Doing the activities on page 27 (Student’s Book). 

 

Warm up: 

- The teacher and the pupils greet each other. 

- Learners write and say the date. 

- Learners are asked to help the teacher retell a part of the story. 

 
Step 1:  

- They are given cards (picture/ word) and they are asked to match up. 
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Step 2: 

- They solve exercise 2, page 18 (ActivNotebook); 

- They are asked some questions to which they answer: “Yes, I can”/ “No, I 

can’t”. 

- They write a sentence in their notebooks using can/ can’t. 

 

Last step: 

- They do the activities on page 27 (Student’s Book). 

 

Anticipated problems:  
- If there is extra time left, they solve page 36 (Student’s Book). 

- If there is a difficult disruptive behaviour, they will write the numbers in full on 

their notebooks or they will solve page 37 (Student’s Book). 

 
 
Lesson number  

Thursday, 9th  November 2017 
 

Summary: Module 2 - Our body: can. Speaking, reading, writing, listening 
skills. 
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Agrupamento de Escolas da Sé - Guarda     
 

Escola Básica do Bairro da Luz  
 

Name: ________________________________________________________ 

Date: _________________________________________________________ 

 

LITTLE RED RIDING HOOD 

 

LITTLE RED RIDING HOOD: Hello! Do you know me? Who am I?  

 

YOU: Little Red Riding Hood! 

 

LITTLE RED RIDING HOOD: What’s in my basket?  

 

YOU: Cakes!  

 

WOLF:  Hello, who am I? 

 

 YOU: The big bad wolf!  

 

LITTLE RED RIDING HOOD:  OH! Hello, Wolf! 

 

YOU:  Don’t talk to strangers! 

 

LITTLE RED RIDING HOOD: Oh! Thank you! Goodbye, wolf! 

 

(After a while…) 
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LITTLE RED RIDING HOOD: Knock! Knock! 

 

YOU (wolf):  Who is it? 

 

 

LITTLE RED RIDING HOOD: It’s me! Little Red Riding Hood! 

 

YOU(wolf): HMMM! Yummy! Delicious!  

 

WOLF: Come in, my dear! 

 

YOU (Little Red Riding Hood): Grandma, what big eyes you have!  

 

WOLF: All the better to see you with… 

 

YOU (Little Red Riding Hood): What big ears you have! 

 

Wolf: All the better to hear you with! 

 

 YOU (Little Red Riding Hood): What a big nose you have! 

 

WOLF: All the better to smell you with! 

 

YOU (Little Red Riding Hood): What big teeth you have! 

 

Wolf: All the better to eat you with! 

Watch on:  

https://www.youtube.com/watch?v=0W86K1jBJFI 
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