Em Prol do Sucesso na Aula de Inglês Explorando Possibilidades

PROJETO
Título: Give speaking a chance!
Contexto: Escola Secundária Domingos Rebelo – ensino
secundário – 2 turmas de LH do 11.º ano – 33 (15 + 18) alunos

Questão inicial que pretendíamos resolver:

“Como pomos os alunos a falar inglês?”

Justificação e estratégias

A realidade: ação e constrangimentos
(o que é)
Os alunos têm receio de participar em LI, pois não se sentem à vontade e
têm receio de cair no ridículo perante os restantes colegas. Assim,
recorrem sistematicamente à língua materna, quer para participarem, quer
para colocarem as suas dúvidas.

Justificação e estratégias

O (meu) ideal
(o que devia ser)
Gostaríamos que os nossos alunos participassem na aula de forma
espontânea, com à vontade, colocassem as suas dúvidas e
interagissem em LI, sem receio do erro.

Justificação e estratégias
Possibilidades
(o que pode ser)
Professor
• tentar perceber porque é que os alunos não falam (questionário)
• incentivar os alunos a falar mais, mesmo que com erros, colocando a ênfase na
comunicação / mensagem
• criar um momento de “speaking” em todas as aulas
• promover a reflexão e auto-avaliação através da criação de um instrumento
que permita ir percebendo o impacto nos alunos e no desenvolvimento da sua
capacidade de interagir em língua inglesa.

Justificação e estratégias
Questionário - Levantamento das razões pelas quais os alunos não
gostam de participar nas aulas de Inglês
Não gosto de participar em Inglês porque…

O que poderia fazer para melhorar a minha participação…

O que a professora poderia fazer para melhorar a minha
participação…

Justificação e estratégias
Possibilidades
(o que pode ser)
Aluno

• responderam (alguns anonimamente) ao questionário
• os alunos não deverão falar na língua materna
• gostariam de fazer atividades mais interativas

Justificação e estratégias
Possibilidades
(o que pode ser)
Negociado
• os alunos não deverão falar na língua materna; terão que fazer um esforço
para usar a língua inglesa no que se refere à classroom language e a
professora deverá insistir para que se exprimam em inglês, podendo os alunos
recorrer à ajuda dos colegas e/ou das professoras (“How do we say … in
English?”) e/ou a outras estratégias;
• as professoras deverão falar sempre em inglês;
• criar um momento de speaking em todas as aulas de inglês, um momento,
como uma aluna sugeriu, “para falar, sem papel e sem fichas”.

Desenvolver competências de produção oral

•
•
•
•

participar em língua inglesa
verbalizar percepções, experiências, opiniões
produzir um discurso/uma intervenção com relativo à vontade
participar por iniciativa própria

Desenvolver competências de aprendizagem / autonomia

•
•
•
•

identificar dificuldades na produção oral
realizar as atividades (jogos) propostas
autoavaliar-se
usar estratégias de resolução das dificuldades identificadas

Envolvimento dos alunos para a
aprendizagem da oralidade
Negotiating – Choosing with the learners
- Gather information from learners (brainstorming)
- Submit it to further discussion so the teacher can come to an agreement
with the learners
- Make sure you meet learners' everyday experience and background
Let them choose
Make the most of what they know and what they are good at (in life)
Take a break and let students take over

Negotiating – choosing with the learners (2.ª fase do projeto)
let them choose
• apresentação aos alunos de 10 atividades – breve descrição

• seleção pelos alunos das 3 atividades a realizar

“My ideal friend porque tem vários assuntos que podem ser falados”;
“porque houve uma maior interação com a turma” e “gostei de todas pelo
facto de haver interação com os colegas e com a professora”.
alunos do 11.º I

“Don't say YES or NO, because I think it was quite
interactive, made us think and it was quite fun.
And it also helped develop and expand English
using other words other than yes or no.”
aluna do 11.º L

“A do ‘Don't say
YES or NO’, porque
acho
que
foi
bastante interativo,
fez-nos pensar e foi
bastante divertido.”
aluno do 11.º L

Choosing varied tasks
• interesting to them
• including a personal element

“Ask and Tell – Guess the object”
“houve interação e muitas histórias bonitas de se ouvir, fazendo
com que nos tivéssemos conhecido uns aos outros” aluno do 11.º L
“cada objeto é importante para a pessoa que o trouxe e tem uma
história significativa; assim, foi uma forma fácil de conhecer mais
sobre os meus colegas” aluno do 11.º L
“Tell us about …”
“Eu gostei da atividade em que usamos o dado digital porque havia
assuntos interessantes para se falar e o facto de ser uma espécie de
jogo de tabuleiro tornou o jogo mais interessante ainda.” aluno do 11.º L

Dealing with (anxious) learners not willing to
participate in speaking activities
“Acredito
-

avoid excessive error correction

que com essas atividades foi
mais fácil de participar e desenvolver as
minhas capacidades relativamente à língua
inglesa num ambiente descontraído.”
aluna do 11.º L

create a cooperative atmosphere
make tasks and tests completely transparent
make speaking activities an integral part of every lesson

“Ajudaram-me a ter menos receio
de falar perante a turma e a ter
mais
confiança
em
mim.”
aluno do 11.º I

“Ao
falarmos
mais em inglês,
percebemos
que não faz mal
dar erros e que
é
natural
o
fazermos.
aluno do 11.º L

“Aprendi que não devo ter medo de falar em público,
nem de cometer erros.”
aluno do 11.º I

Dealing with (anxious) learners not willing to
participate in speaking activities (cont.)

- include self-evaluation and peer-evaluation (also when
giving a final grade)

GIVE SPEAKING A CHANCE!
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Anexo 3

COMO FOI O MEU DESEMPENHO?
NOME: ______________________________________________________________________________
Assinala com um ü as tuas opções.
ATIVIDADES / JOGOS
AULAS (datas)
Como falei?
falei em língua inglesa
consegui transmitir o que queria dizer
falei com relativo à vontade
participei por iniciativa própria
Que dificuldades tive?
falta de vocabulário
construção de frases
falta de ideias (não saber o que dizer)
pronúncia
o receio de dar erros
vergonha de falar
timidez
Outras: ____________________________________________________

Que estratégias usei para ultrapassar as minhas dificuldades?
“Inglesei” palavras
Inventei palavras
Usei palavras em português
Usei gestos
Disse o que queria de outra forma
Mudei de assunto
Recorri à ajuda dos meus colegas e/ou da professora
Outras: ____________________________________________________

ANO / TURMA: ________________

Resultados

ATIVIDADES

Unfinished
sentences

Unfinished
sentences

Ask and tell –
guess the object

Tell us about …

My ideal friend /
My ideal job

It’s something
that …

Don’t say YES
or NO

2.ª FASE

3 things about
…

1.ª FASE
3 things about
…

GIVE SPEAKING A CHANCE

AULAS (datas)

23/2

26/2

2/3

5/3

12/3

20/4

18/5

25/5

4/6

n.º alunos presentes

14

12

14

10

15

15

14

14

14

Falaram em língua inglesa

5

8

14

10

10

15

14

14

13

Conseguiram transmitir o que queriam
dizer

5

8

14

10

10

15

14

14

13

Falaram com relativo à vontade

3

6

8

7

7

15

10

10

13
(8+5)

Participaram por iniciativa própria

4

7

11

8

10

15

14

14

10

Resultados

Dificuldades
que tive
 Falta de vocabulário
 Construção de frases
 Falta de ideias
(não saber o que dizer)
 Pronúncia
 O receio de dar erros
 Vergonha de falar
 Timidez
 Outra dificuldade: ____

Superei

Não superei

3
3
3

3
3
2

1

7
8
6
6

7
5
2
1

3
4
5

não incluídos na tabela: 2 alunos não preencheram este quadro (alunos sem dificuldades)
4 alunos não identificaram dificuldades mas assinalaram que superaram em todas

1.ª FASE DO PROJETO

2.ª FASE DO PROJETO

(6 aulas)

(3 aulas)

n.º vezes em que a estratégia foi usada
ESTRATÉGIAS
“Inglesou” palavras
Inventou palavras
Usou palavras em português
Usou gestos
Disse o que queria de outra
forma
Mudou de assunto
Recorreu à ajuda dos colegas
e/ou da professora
outras

1
1
5

0
0
2

13
14

6
13

13

6

0

0

Conclusão

“Continuo a ter
vergonha, mas já
não tenho tanto
receio de dar
erros.”

“Apesar de ter
ainda receio de
algumas coisas,
sinto
que
melhorei mais.”

aluna do 11.º I

aluna do 11.º L

• balanço positivo
• processo contínuo e longo
“As atividades, na minha opinião,
fizeram todos os alunos interagir
de uma forma muito dinâmica e,
por isso, todas as dificuldades
acabaram por ser um pouco
esquecidas.”
aluna do 11.º L

mas …

“Ajudou-me a ultrapassar as
minhas dificuldades, uma vez
que iam diminuindo e eu ia
ficando mais confortável ao
falar.”
aluno do 11.º I

“É a maneira
como eu sou,
não tem como
mudar.”
aluno do 11.º L

