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ABSTRACT
Fluência ou Precisão? A Implementação de uma Abordagem Counterbalanced
em um Programa de Imersão em Português
Eliane Berlendis Bueno
Department of Spanish and Portuguese, BYU
Master of Arts
Este projeto de tese analisa como o método do ciclo de counterbalance, articulado por
Lyster (2007), pode influenciar no aumento da precisão da língua dos alunos nos programas de
imersão. O objetivo do projeto foi descobrir como tal modelo de lições e atividades pode vir a
afetar a precisão dos alunos no uso da língua portuguesa, focando principalmente na
concordância nominal e verbal. O projeto foi implementado para duas turmas de imersão de
português da 4a série em um programa de imersão no estado de Utah. As descobertas revelam
diferenças significativamente relevantes entre a avaliação previa e final no desempenho dos
alunos e trazem implicações pedagógicas em relação ao método aplicado, embora, na ausência
de um grupo de controle, os resultados devem ser interpretados com cautela.

Keywords: immersion education, 4th grade, focus on form, linguistic accuracy, Portuguese,
counterbalanced instruction
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CAPÍTULO 1
Introdução e Declaração do Problema
O estado de Utah tornou-se referência no ensino de línguas através da imersão. De acordo
com Myriam Met, ex-diretora do National Foreign Language Center , “Utah está liderando a
nação na educação por imersão”: por um lado, a imersão durante o ensino fundamental, do outro,
o ensino da língua estrangeira nas universidades durante o ensino superior. A Brigham Young
University (BYU), conhecida por sua excelência no ensino de idiomas, é também considerada
uma referência quanto ao ensino de um segundo idioma (U.S. News and World Report, n.d.). A
Universidade oferece regularmente cursos em 55 idiomas diferentes e mais de três quartos dos
estudantes falam uma segunda língua.
Assim que me formei no bacharelado em 2012, também na Universidade da Brigham
Young, tive o privilégio de ser a primeira professora no programa de imersão de português no
estado de Utah. Após dois anos ensinando 1a serie para alunos de seis e seteanos de idade, eu me
candidatei para o mestrado de Português, na mesma entidade, com foco em pedagogia no ensino
da língua portuguesa. Foi então que tive a oportunidade de ensinar português para o nível
superior – dois mundos opostos, porém com um mesmo objetivo, o ensino de um novo idioma.
Enquanto no ensino fundamental o ensino da língua é baseado no conteúdo dos parâmetros
nacionais (Core Curriculum), nas universidades o ensino da língua tem um foco gramatical
maior, ou seja, o foco na estrutura da língua, mesmo quando temático. Foi então que percebi a
existência de uma carência fundamental, em ambos os estilos, no ensino de um novo idioma.
No ensino da língua através da imersão as crianças ganham a fluência de um falante
nativo, todavia, existe uma falha na precisão da linguagem. Do outro lado, no ensino
universitário, é possível ver os alunos exercerem a excelência na precisão gramatical, porém, há
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falta de fluência, pois a preocupação dos mesmos é serem aprovados no teste para garantir uma
boa avaliação no final do semestre. Surgiram então meus primeiros questionamentos.
•

De que forma posso balancear o ensino na minha sala de aula, visando obter tanto
a fluência quanto a precisão da linguagem?

•

Em que situações tenho ensinado explicitamente a linguagem, principalmente
dentro do ambiente do ensino da língua através da imersão, objetivando
minimizar os erros?

•

De que forma posso balancear o ensino? Como posso desenvolver o conteúdo em
conjunto com a consciência metalinguística?

A consciência metalinguística, no caso de imersão e salas de aulas focadas no conteúdo,
tem o potencial para servir os alunos como ferramenta indispensável para a extração de
informação linguística, para aprender o idioma através do objeto de instrução, ou seja, jovens
aprendizes (Lyster, 2007). As crianças de imersão têm a tendência de “copiar o professor”. Em
contrapartida, na maioria do tempo, produzem seus verbos em 3a pessoa e não em 1a, pois os
mesmos têm a tendência de repetir o verbo produzido pelo professor. Por exemplo, o professor
pergunta:
-

Querido, você terminou? O aluno responde:

-

Sim, eu terminou!

Este é somente um dos vários padrões de erros cometidos por alunos de imersão. Lyster
(2007) discute vários aspectos dos problemas que as crianças de imersão em francês
enfrentam com a língua falada e escrita. Seu estudo baseia-se densamente nas ocorrências
observadas na sala de aula de imersão em francês.
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Quando tive a oportunidade de aprender com as observações de Lyster, muitas dúvidas
foram esclarecidas, e imediatamente, percebi como o ensino através da imersão ou das
universidades podia tornar-se mais completo através da utilização das técnicas do
counterbalance ou o “balanceamento no ensino”. Desta forma proponho um projeto baseado no
trabalho de Lyster para procurar preencher as lacunas do ensino de um novo idioma através da
imersão com foco nas estruturas da língua para tratar as similaridades e apresentando de forma
explícita as diferenças da língua. Além disso, o projeto visa fazer a sistematização da descoberta
com a prática comunicativa e independente utilizando o conteúdo ensinado.
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CAPÍTULO 2
Revisão de Literatura
Há mais de quarenta anos tem se falado de input (Krashen & Terrel, 1983) e output
(Swain, 1985) dentro do campo do ensino de um segundo idioma. Também tem se falado de
proficiência (ACTFL, 2012) e a comunicação contextualizada, ou seja, a comunicação no mundo
real. Além disso, há mais de duas décadas, tem se falado do foco na forma da língua onde a
abordagem é direcionada às formas linguísticas (Ellis, 2016). Schmidt (2010) salientou a
hipótese que a aquisição de uma segunda língua não se torna aprendizado, a menos que a mesma
seja notada ou conscientemente registrada. Lyster (2007) defende as mesmas ideias de Schmidt
(2010) quando em seu ciclo enfatiza o passo do notar e perceber.
A Abordagem Counterbalanced de Lyster
Lyster (2007) tornou-se uma referência mundial no ensino da língua por imersão, através
de seus estudos nas salas de imersão de francês do ensino fundamental. Ele é o pai do conceito e
processo denominado counterbalance. Várias pesquisas de Lyster (e.g., 2007) examinam os
resultados obtidos no processo de ensinar uma nova língua através do foco no conteúdo. Lyster
persegue um equilíbrio quanto aos efeitos das intervenções, tais como scaffolding antes da
instrução e a correção construtiva (feedback) para contrabalancear abordagens baseadas no
conteúdo com o foco na forma. Lyster realiza a decomposição do ensino de um idioma com o
foco no conteúdo, como facilmente vemos nas salas de imersão, e na forma, o foco principal das
universidades.
O casamento perfeito de ambos os estilos é contrabalanceado por Lyster (2007). Basear
no conteúdo significa a capacidade de tornar o conteúdo compreensível através de gestos,
expressões faciais, entonação e repetições significativas. Basear na forma é o processo de
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permitir que os alunos percebam e compreendam informações linguísticas. É o enfoque na
forma - a partir de um conteúdo - que oferece o contexto, neste ponto são utilizados dois tipos de
abordagem: a abordagem proativa, ou seja, notar, conscientizar e praticar, e a abordagem reativa,
através da correção construtiva (Lyster, 2007). É necessário que exista todo um processo de
conscientização. O professor guia os alunos de forma que os mesmos descubram e analisem os
padrões além das normas gramaticais e ortográficas. O professor também compara os padrões de
linguagem, incluindo as semelhanças e diferenças entre L1-L2, auxiliando os alunos a
desenvolverem competências metalinguísticas. Tem sido argumentado a necessidade de
exposição dos alunos, não apenas à semântica, mas como também a sintaxe.
Lyster (2007) também dá grande ênfase quanto aos objetivos do conteúdo e aos objetivos
de linguagem. Os dois devem ter mesmo peso e igual importância. Integrar a ambos, tanto o
trabalho focado no conteúdo como o trabalho focado na forma, e isto feito de modo implícito,
uma vez que as regras e formas não são dadas ou explicitadas, portanto os alunos não têm
consciência do que estão aprendendo. No modo explícito, as regras e formas são trabalhadas de
modo declarado e os alunos têm plena consciência do que estão aprendendo.
O ensino explícito possibilita que os alunos:
 fiquem atentos à linguagem
 tenham consciência do que estão aprendendo
 aprendam indutivamente
 desenvolvam estratégias meta-cognitivas que os ajudarão a aprender de forma mais
autônoma
O ciclo de counterbalance não é uma teoria completamente inovadora, e sim uma
sintetização de inúmeras teorias e estudos voltados para o processo de aquisição de uma segunda
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língua. Lyster (2007) apontou implicações pedagógicas como objetivos de língua e não somente
de conteúdo por causa do grande problema na precisão da língua falada pelos alunos da educação
através dos programas de imersão. A precisão, ou seja, a consistência da língua, torna-se ainda
mais problemática entre os alunos de imersão, especialmente à medida que eles avançam para
uma série superior. A partir da década de 1970, os profissionais no campo de imersão
começaram a perceber um grande problema com relação a precisão da língua, pois notaram uma
forte fluência entre os alunos, mas uma falta enorme na precisão da língua.
Schmidt (2010), por sua própria experiência aprendendo português durante cinco meses
no Brasil, observa que algumas formas da língua, mesmo que frequentes na fala, não são
adquiridas a menos que sejam conscientemente notadas durante o input. O autor também enfatiza
a hipótese do notar e perceber, ou seja, notar as formas linguísticas do padrão da nova língua. O
aprendiz dever ser capaz de atender e perceber as características linguísticas durante o input ao
qual ele esta sendo exposto para que a forma da língua se internalize e finalmente torne-se
notada, isto é, percebida e finalmente aprendida.
Estudos Sobre os Efeitos do Counterbalance nos Programas de Imersão
Muitos estudos de pesquisa sobre o ensino usando estratégias proativas foram conduzidos
em programas de imersão em francês entre a 2ª e 8ª series em Quebec, no Canadá (Day &
Shapson, 1991; Lyster, 1994, Lyster, Quiroga, & Ballinger, 2013). Nesses estudos, professores
lecionavam unidades—lições que incorporavam entre elas atividades de percepção (notar),
conscientização e prática (individual e guiada) como vemos no ciclo de Lyster (2007). Esse
estudos foram feitos com grupos experimentais e grupos de controle. É interessante como cada
estudo focou em uma forma linguística específica ou diferente. Alguns exemplos desses focos
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foram: gênero gramatical, pronomes formais e informais de 2ª pessoa, o condicional, o passado e
as flexões verbais.
Em sua grande maioria, os estudos mostraram que os grupos experimentais superaram
significantemente os grupos de controle tanto nas avaliações previas quanto nas avaliações finais
e em alguns casos até em avaliações finais que eram aplicadas mais tarde. Porém, pouquíssimos
estudos desse modelo foram realizados nos Estados Unidos ou em outros idiomas que não seja o
francês, com uma única exceção de um estudo conduzido por Tedick e Young (2016) em uma
sala de imersão em espanhol na 5ª série. O professor implementou uma série de lições usando o
ciclo de Lyster (2007) como conhecemos: primeiro notar, depois perceber, então conscientizar e
prática guiada e individual, todas focando nos verbos no tempo do passado. Foram feitas
observações em sala de aula, especificamente sobre o uso da língua dos alunos antes, durante e
depois das aulas implementadas. Tais observações afirmaram que quase todos os alunos
melhoraram na precisão ao usar os verbos no passado. Em um todo, esses estudos demonstraram
claramente o grande potencial do ensino, usando estratégias proativas, para auxiliar o domínio
dos alunos na forma e no foco da língua.
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CAPÍTULO 3
Metodologia do Projeto
Contexto Para o Estudo: O Modelo do Programa de Imersão em Utah
Muitos modelos diferentes são aplicados na educação por imersão. Esses modelos variam
de várias formas:
•

quanto tempo é despendido na língua alvo em cada série

•

que conteúdo é ensinado em cada idioma

•

se os alunos terão um ou dois professores cobrindo a matéria em cada língua ao longo do
dia

•

quando ou com qual idade os alunos podem ser admitidos no programa
O modelo do programa de imersão no estado de Utah é um modelo de imersão parcial no

qual durante a primeira metade do dia os ensinamentos são ministrados em inglês, e na segunda
metade na língua alvo, ou o inverso. Este modelo é seguido por todos os programas do estado,
independente do idioma ensinado. O modelo é desenhado para que existam dois professores
responsáveis dividindo as responsabilidades do ensino do currículo e o tempo de instrução. As
matérias ensinadas em inglês ou na língua alvo variam de acordo com a série. Por exemplo, na 4a
série o tempo de instrução é divido da seguinte maneira: 25% do tempo no ensino da língua
portuguesa, 16,5% do tempo despendido em ciências e 8,5% despendido em matemática (ver
Figura 1).
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Figura 1. Tempo de Instrução no Programa de Imersão: Séries 4a e 5a (Roberts, 2016).
A Necessidade de Melhorar a Precisão Linguística dos Alunos
Havia a consciência de que algo precisava ser feito com relação aos erros cometidos
pelos alunos por influência do inglês e também por influência da língua, (interlíngua) falada
entre os alunos de uma sala de aula de imersão. Nóbrega (2013) enfatizou a importância das
atividades de descobertae de sistematização das regularidades morfológicas envolvendo
morfemas derivacionais, sendo igualmente planejado para reduzir erros por interferência da
variedade falada pelos alunos. Mesmo quando não conhecia as observações de Lyster, sabia que
algo estava faltando. Quando passei a conhecer suas colocações acerca do balanceamento, tive a
certeza que deveria criar lições usando estes parâmetros – não reinventando tudo, mas todavia
reutilizando nosso próprio currículo. De Morais (2012) relatou:
O que um professor, individualmente, ou um grupo de educadores vão considerar a
melhor opção didática vai depender de uma serie de fatores, que não têm a ver apenas
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com a perspectiva teórica a que se filiam, mas com questões ideológicas e filosóficas,
juízos de valor que adotam no dia a dia etc (p. 113).
Comecei identificando problemas linguístico recorrentes dentro da série atual que tenho
ensinado, 4a série. Mapeei alguns tópicos de conteúdo que poderiam dar um contexto
significativo para trabalhar as tais questão linguísticas. Então, criei lições e atividades que
auxiliassem os alunos a notarem os padrões e descobrirem por si mesmos as normas e regras da
língua. Isso possibilitou que o conteúdo e a linguagem ficassem relacionados com o foco em uma
proposta de construção, ou seja, a descoberta guiada. Durante o processo de criação das lições,
tive em mente Krashen quando disse que o input compreensível ocorre quando o estímulo
oferecido esta um pouco além de sua “atual competência” (Krashen, 1985).
Sendo assim, auxiliar na zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1978) para que
os alunos sejam capazes de aplicar o aprendizado na zona de desenvolvimento real. Os alunos se
tornam detetives da língua buscando e compreendendo regularidades linguísticas. Lyster (2007)
enfatiza que o professor é quem conduz, numa prática guiada. O primeiro passo apontado pelo
autor é o de notar—perceber, em seguida vem a conscientização, a prática, a explicitação e
finalmente a correção construtiva (feedback). Sendo assim, o professor conduz os alunos a
utilizarem os padrões e normas das descobertas em um contexto significativo, porém controlado,
através de exercícios de construção de gráficos, tabelas e frases estruturadas. Além disso, é
necessário que sejam dadas pistas linguísticas.
Como o livro didático adotado para a disciplina de português, Linguagens (Tieplo &
Juhas,2011), é riquíssimo em textos, cantigas, parlendas, poemas ou tirinhas, decidi que através
dos mesmos, poderia identificar os padrões linguísticos somente retirando um pedaço do texto
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que permitisse aos alunos procurar os padrões - agora por si próprios. O objetivo é enriquecer o
currículo e não necessariamente mudá-lo. Como foi apontado por Lyster (2007):
Livros didáticos são apenas umas das fontes em sala de aula. É recomendado que
professores de imersão, tendo o conteúdo como base de foco, devem considerar o livro
didático como apenas um dos muitos recursos, completando-o de forma adequada, a fim
de proporcionar o ensino da língua que atenda às necessidades dos alunos do novo idioma
nas salas de aulas. (p. 44, tradução minha)
Pesquisas internacionais igualmente têm abordado o assunto. De Morais (2012) relatou
os benefícios de explorarmos os textos poéticos da tradição oral (cantigas, quadrinhas, parlendas
etc.) que as crianças passam a conhecer ou a aprender de cor e que são parte da cultura do brincar
infantil:
O fato de aqueles textos conterem uma série de rimas, aliterações, repetições e outros
recursos que produzem efeitos sonoros, aliado ao fato de as crianças os terem na
memória, permite uma rica exploração dos efeitos sonoros, acompanhada da escrita das
palavras. Assim, cria-se um bom espaço para que meninos e meninas, curiosamente,
comecem a prestar mais atenção nas palavras e em suas partes orais e escritas. (pp. 9394)
Todas as lições escritas para este projeto seguem a proposta a seguir.
•

Primeiro o aluno analisa um corpus, um conjunto de palavras, ou seja, um texto
escolhido para trabalhar com a regularidade escolhida.

•

Em seguida, é importante determinar o padrão ou a regra, a regularidade ou a falta
de regularidade o que não deixa de ser o padrão.
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•

Então os exercícios podem ser de completar os espaços em branco, preencher a
tabela, ditado, ou exercícios de fixação, sistematizando as regras ou o padrão
descoberto.

Há, assim, a necessidade do ensino explícito já que as crianças passaram pelo processo da
descoberta por si próprios. Esse é o ponto chave que Lyster (2007) enfatizou: o professor deve
apontar o padrão ou a regra explicitamente para o aluno. Portanto, ele deve ser reintroduzido no
complexo novamente, pois o complexo foram os textos produzidos sem os exercícios, sem o uso
do padrão. No exercício é mais fácil visualizar o padrão, porém é necessário descobrir se na
escrita ou mesmo na fala, que não é mais um exercício, o aluno é capaz de incorporar o
aprendizado descoberto.
A última etapa, que é a reintrodução do complexo, geralmente não é feita pelos
professores. É agora que os alunos demonstrarão a sua habilidade do uso da regra. Na taxonomia
do Bloom (1956), esse nível é considerado o de aplicação, o que é muito mais complexo do que
somente usar a regra no ambiente controlado. Na criação ou produção de textos falados ou
escritos é quando podemos medir o quanto o aluno esta incorporando a regra aprendida. Lyster
(2007) destaca a importância de transferir para o contexto da vida real o que os alunos
aprenderam na sala de aula:
Ou seja, transferir para a fala . . . a instrução com o foco na forma são geralmente
consideradas mais eficazes quando aplicadas em contextos de comunicação, para garantir
que os alunos serão capazes de transferir o que aprenderam na sala de aula para
comunicação fora da sala de aula. (p. 43, tradução minha)
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Com base nestes pressupostos, os passos são: descobrir, notar, descobrir a regularidade,
fixar a regularidade e voltar para o complexo a fim de confirmar a capacidade de aplicação
dentro do contexto não controlado, ou seja, um contexto mais próximo da vida real.
O Ciclo de Counterbalance
O ciclo de Lyster (2007) estabelece o processo de conscientização do professor no ensino
de uma segunda língua dentro da sala de aula do ensino básico. Como o professor de um
programa de imersão esta focado no conteúdo dos padrões nacionais então é normal que o foco
na forma da língua acabe por tornar-se algo secundário. Ao preparar uma aula, o professor deve
sempre ter um objetivo de conteúdo e um objetivo linguístico. Ao fazê-lo, o educador pode agora
pensar no ciclo e começar a planejar o processo de como ajudará os alunos a notarem os padrões
linguísticos.
O notar pode ser realizado utilizando-se somente de um pedaço do texto que já está sendo
trabalhado dentro de uma unidade. Muitas das vezes, o texto todo será muito longo e as crianças
não conseguirão prestar atenção no professor por mais de 15 – 20 minutos. Por isso, Lyster
(2007) sugere a escolha de somente um pedaço do texto, onde os padrões linguísticos aparecem
mais frequentemente. O passo do notar pode ser feito através de músicas conhecidas pelas
crianças, parlendas, poemas ou até mesmo textos com rimas. Novamente, não é necessário usar o
texto inteiro, pode ser somente um pedaço. Em seguida, o professor faz perguntas para auxiliar o
aluno a pensar intuitivamente na forma e no formato da língua que deseja demonstrar. Por
exemplo, o educador faz perguntas reflexivas, ajudando o aluno a perceber o padrão
intuitivamente, exercendo as práticas da gramática reflexiva. Este é o perceber, é a descoberta do
padrão da regra, é o abrir dos olhos.

13

A prática guiada nada mais é do que o famoso “ciclo de modelagem” conhecido por
muitos educadores, os passos são os seguintes: Eu faço, nós fazemos, vocês fazem. O ciclo de
modelagem é usado por educadores tanto dentro quanto fora das salas de aula de programas de
imersão. É neste momento que a responsabilidade do aprendizado está sendo compartilhada entre
professor e aluno. É o passar do bastão, o exemplo guiado, modelado e em seguida praticado
pelo aluno. Após essa fase da prática guiada, o aluno finalmente ganha autonomia em seu
próprio aprendizado e passa a praticar o aprendizado independentemente. Agora é a hora de
praticá-lo e de finalmente tentar aplicar o novo conhecimento: acertando, errando, aprendendo e
praticando novamente.
O último e talvez mais importante passo é o da a comunicação. Para entender a
comunicação é necessário entender a proficiência. Proficiência é a pura comunicação sem um
ambiente controlado. É o fluir natural de uma verdadeira conversa onde não há nenhuma forma
de apoio à comunicação como frases estruturadas ou o auxilio de listas de vocabulário. Para
entender a comunicação, basta pensarmos como seria a conversa de um aluno com um falante
nativo sem um ambiente controlado, ou seja, sem a presença do educador. Essa é a verdadeira
comunicação, onde o aluno tem agora a oportunidade de sintetizar todo o aprendizado e aplicar
em uma situação da vida real, deixando a conversa fluir naturalmente com seus erros e acertos.
Este é o ciclo de Lyster (2007), exposto segundo minha própria experiência pessoal.
Questões de Pesquisa
1. Como o ciclo de counterbalance pode auxiliar a melhorar a precisão linguística dos
alunos no português, principalmente no quesito da concordância nominal e verbal?
2. Que tipos de atividades podem ser criadas para ajudar os alunos a descobrirem a forma da
língua de uma maneira mais intuitiva?
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3. Como as atividades criadas podem auxiliar os alunos a serem cognitivamente mais
conscientes da forma e função da língua?
Participantes
Constitui-se de um projeto exploratório realizado na 4a serie da escola Lakeview
Elementary com 48 alunos (duas turmas) sendo 23 meninos e 25 meninas. As duas turmas,
denominadas "verde" e "azul", seguiam o modelo de imersão de Utah, alternando a turma que
começava pela manha ou pela tarde, trocando semanalmente. Como toda sala de aula, os alunos
vêm das mais diversas origens por causa de seus lares, etnia, contato com a língua, aptidão de
aprendizado e necessidades especiais. Segue uma tabela com informações adicionais de cada
participante para auxiliar na análise dos resultados.
Tabela 1
Informações Adicionais dos Alunos

Participantes
Classe Verde
#
Aluno
1
2
3
4

Sexo

Etnia/cultura

Masculino
Feminino
Masculino
Feminino

Caucasiano
Caucasiano
Caucasiano
Latino americano

5

Feminino

Latino americano

6
7

Masculino
Feminino

Caucasiano
Caucasiano

8

Masculino

Caucasiano

10

Feminino

Caucasiano

Conexão com a língua

Outros

Falante de herança
(Mãe)
Falante de herança
(Pai)
*Saiu do programa e
voltou um ano depois
em fevereiro
*Necessidades
especiais

15

11
12
13

Masculino
Feminino
Feminino

Caucasiano
Caucasiano
Latino americano

14
15
16

Feminino
Masculino
Feminino

Caucasiano
Caucasiano
Caucasiano

17
18

Masculino
Feminino

Caucasiano
Latino americano

19

Feminino

Hispânico

20

Masculino

Caucasiano

21

Feminino

Hispânico

22

Feminino

Hispânico

23
24

Feminino
Masculino

Caucasiano
Hispânico

25

Masculino

Hispânico

Falante de herança
(Mãe)
*Necessidades
especiais
Falante de herança
(Mãe)
Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Espanhol)
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*Necessidades
especiais

*Necessidades
especiais/
Comportamento

Classe Azul
# Aluno
26

Sexo
Masculino

Etnia/cultura
Afro-americano

27
28
29
30

Masculino
Masculino
Masculino
Feminino

Caucasiano
Caucasiano
Caucasiano
Hispânico

31

Feminino

Hispânico

32

Masculino

Latino americano

33

Feminino

Latino americano

34

Feminino

Caucasiano

35

Feminino

Hispânico

36
37

Feminino
Masculino

Caucasiano
Hispânico

38
39

Feminino
Masculino

Caucasiano
Brasileiro

40

Feminino

Hispânico

41

Feminino

Hispânico

42
43
44

Feminino
Feminino
Masculino

Caucasiano
Afro-americano
Hispânico

45
46
47

Masculino
Feminino
Masculino

Caucasiano
Caucasiano
Caucasiano

48
49

Masculino
Masculino

Caucasiano
Caucasiano

Conexão com a língua

Outros
*Problemas de
comportamento

Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Mãe&Pai)
Falante de herança
(Mãe)

*Necessidades
especiais

Falante de herança
(Espanhol)

*Necessidades
especiais
*Necessidades
especiais *504
*Necessidades
especiais

Falante de herança
(Espanhol)
*Nativo, chegou do
Brasil e entrou no
programa na 4a série
Falante de herança
(Espanhol)
Falante de herança
(Espanhol)

*Entrou no programa
na 3a série
*Select mute

Falante de herança
(Espanhol)
*Sérios problemas de
comportamento
*504 um plano
específico
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Atividades Pedagógicas e Metodologia Passo a Passo
Todos os exercícios foram criados para chamar atenção com relação às estruturas
linguísticas dentro do conteúdo acadêmico, auxiliando para que os alunos notassem e
descobrissem o padrão ou a regra, numa abordagem mais construtivista, porém guiada. Lyster
(2007) disse: “A responsabilidade maior do professor de imersão é a de facilitar e garantir que os
alunos compreendam de maneira mais fácil a língua alvo” (p. 59). A inclusão de atividades de
perceber—notar, quando adequadas à idade, permite aos alunos recorrer à sua sensibilidade
linguística de forma que os prepara para efetuar a análise implícita de forma natural quando os
mesmos precisam envolver-se com a interlíngua e gradativamente serem capazes de alcançar a
fluência.
As atividades criadas para este projeto também foram desenvolvidas para chamar a
atenção dos alunos para as formas linguísticas através de recursos visuais, tais como a utilização
de uma outra cor, o uso do negrito ou do itálico, a aplicação de um destaque ou círculos no final
ou no começo das palavras. De acordo com Lyster (2007), “notar, perceber é o papel central e
depende da qualidade, da frequência e da saliência. Notar, mediação, conhecimento prévio,
habilidades e dificuldades. Qualidade da tarefa, frequência, saliência perceptual, elocução e a
expressão oral” (p. 64, tradução minha).
É durante o processo do notar que as crianças perceberão o padrão desejado, sendo este o
passo crucial no ciclo. É nele que o aprendizado acontece ou no mínimo começa a acontecer.
Quando o conhecimento nasce e é sintetizado, este passa a ser o mediador de novos
conhecimentos, de novas informações. Existem alunos com maiores habilidades para
compreender, enquanto outros podem ter grandes dificuldades para notar e perceber o padrão que
o professor deseja que os alunos percebam. Por essa razão é importante que o professor antecipe
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estas dificuldades e planeje a lição com o intuito de alcançar todos os níveis de aprendizagem
planejados para a classe. Algumas vezes haverá alunos que não conseguirão aprender quando o
ensino for efetuado de forma implícita, mas provavelmente aprenderão quando o ensino for feito
de forma explícita. Por esse motivo é importante o educador ensinar das duas formas, o ensino
explicito e o implícito. Lyster (2007) também salientou a importância de serem utilizadas ambas
as estratégias de ensino.
Após a fase da descoberta e a explicitação, o professor instiga a prática comunicativa ou a
prática independente. Ademais, o professor estimula os alunos a aplicarem e utilizarem suas
descobertas em situações comunicativas agora não mais controladas como por exemplo: debates,
apresentações e produções de texto. Favor referir ao Apêndice C para cópia final das atividades
criadas de acordo com a descrição acima.
No intuito de auxiliar outros educadores a replicarem os resultados relatados neste projeto
de tese, segue o passo a passo da metodologia do processo pelo qual passei durante a criação
desse projeto. O foco é na parte da elaboração das lições. Como mencionado, uma das maneiras
de ajudar os alunos a notarem a existência de um padrão linguístico de uma forma mais intuitiva
é através do uso de um parágrafo retirado de um texto ou de um texto inteiro porém não muito
extenso.
A primeira coisa que fiz foi reutilizar o material que já utilizo todos os dias, o livro
Linguagens (2015) que é o livro didático adotado para os programas de imersão de português em
Utah,-- não imaginando reinventar tudo, mas seguindo o caminho já traçado através do currículo
adotado. Abri o livro didático e mapeei as histórias, sempre procurando os padrões linguísticos
mais óbvios para que os passos do notar e perceber fossem executados de modo mais intuitivo.
Após mapear o livro didático e ver o que poderia ser reaproveitado, procurei outras fontes que
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também fossem apropriadas para a idade dos alunos de 4a série. O uso de parlendas, poemas,
cantigas e versinhos foram a segunda fonte mais utilizada depois do livro didático. Os livros de
histórias que geralmente estão disponíveis nas bibliotecas das salas de aula foram as outras
ferramentas utilizadas, sempre pensando no que é mais acessível aos alunos.
Certa vez, ao preparar uma aula, precisava de uma lição para ajudar os alunos a
entenderem a diferença dos artigos definidos e indefinidos. Se pensarmos com mais afinco, no
contraste entre a língua portuguesa com a inglesa, o artigo definido “the” no inglês equivale aos
artigos o(s) e a(s) no português, e os artigos indefinidos “a” e “an” no inglês equivalem aos
artigos um e uma no português. Pensei nas canções que conhecia, parlendas ou textos que
pudessem ser usados para que os alunos pudessem intuitivamente descobrir a diferença de
quando usar o artigo definido e quando usar o artigo indefinido. Assim que abri o livro didático
Linguagens (2015), me deparei com a conhecida historia “A Bela Adormecida.” No mesmo
instante, lembrei-me que a maioria dos contos começa com a famosa frase do “Era uma vez um/a
...” E assim comecei o processo da criação da lição.
Começamos analisando os títulos de vários contos, onde os artigos indefinidos um e uma
são mais frequentes. Seguindo os conselhos de Lyster (2007), fiz o uso de cores para ajudar os
alunos identificarem os mesmos. É exatamente nessa hora que as perguntas reflexivas são
primordiais para guiar os alunos a descobrirem o padrão intuitivamente. O primeiro padrão
percebido pelos alunos foi que os artigos podem mudar de gênero, sendo feminino ou masculino,
ou de número, sendo singular ou plural. Já antecipando este resultado, propositalmente adicionei
títulos com artigos definidos e indefinidos no mesmo slide, circulando os artigos definidos com
uma cor diferente dos artigos definidos independente de gênero ou número. Os títulos dos
contos foram os seguintes:
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•

“Sofia a princesa”

•

“Era uma vez uma princesa”
Perguntei aos alunos por que um título se referia “a princesa” e o outro a “uma princesa.”

E assim seguimos em frente descobrindo o padrão pouco a pouco. Lemos o primeiro parágrafo
de vários contos onde os artigos definidos e indefinidos estavam sempre circulados. Em pouco
tempo, os alunos já haviam descoberto que os artigos indefinidos são palavras que determinam o
substantivo de forma imprecisa e os artigos definidos, ao contrário, são palavras que determinam
o substantivo de forma precisa. Como sempre, ao final da aula, os alunos precisam determinar
uma regra para o conceito aprendido, usando suas próprias palavras ao compartilhar a descoberta
com um colega. Durante a avaliação formativa, cada dupla recebeu um livro com histórias de
contos e tiveram assim que apontar quando e por que eram usados os artigos indefinidos e
definidos. Esta foi a principal metodologia usada neste projeto de tese e foi reportada de acordo
com a minha própria experiência pessoal.
A Avaliação Formativa
O uso da avaliação formativa foi primordial na aplicação desse projeto de tese. É preciso
acompanhar de perto o aprendizado do aluno para entender qual deve ser o próximo passo. Foi
dessa forma que acabei criando um número maior de mini-lições, além das previamente
planejadas, para poder seguir em frente ensinando um novo conceito, ou seja, um novo
pedacinho de língua.
Como já mencionado, foi através do processo de backward design que mapeei onde os
alunos deveriam chegar até o final do ano. Porém, enquanto os alunos não dominassem um
conceito básico, como por exemplo artigos, não era possível partir para a próxima lição. É aí que
entra o papel da avaliação formativa, auxiliando o professor na decisão de quando ou não
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prosseguir. Foi a avaliação formativa que guiou esse projeto e determinou o tempo despendido
em cada conceito, lição ou unidade.
Muitas vezes a avaliação formativa pode ser exercida somente com a verificação da
compreensão obtida através do uso de perguntas reflexivas. Seguem alguns exemplos de
estratégias eficazes para o auxilio na avaliação formativa, utilizadas durante esse projeto:
Perguntas Reflexivas ou Questões de Ordem Superior. Consiste em pedir aos
alunosque respondam perguntas de uma ordem mais elevada, como “por que,” “como” ou “de
que forma.” Tais perguntas exigem um pensamento mais aprofundado dos alunos. Esse tipo de
perguntas pode ajudar o professor a discernir o nível e a extensão do entendimento do novo
conceito pelos alunos. A estes deve ser exigido que expliquem seus pensamentos. O resto da
classe é instada a prestar atenção, pois logo após ser solicitado a um aluno que explique seu
pensamento, um outro colega terá que efetuar o resumo do que acabou de ser explicado.
Trabalho em Duplas. Esta é a estratégia mais usada em minha sala de aula. Os alunos
são colocados em pares para discutirem suas respostas. O professor faz perguntas e os alunos
respondem para seus parceiros. É importante apontar que os alunos precisam ter um tempo para
pensar e poderem assim formular suas respostas antes de compartilhá-las com seus colegas. O
professor pode se movimentar pela sala de aula e ouvir várias das discussões. Ao final, o
professor pede para uma ou mais duplas compartilharem suas respostas e conclusões com a
classe toda. Algumas vezes, o professor simplesmente pede que os alunos expliquem o que
aprenderam para seus parceiros usando agora suas próprias palavras.
Tickets de Saída. Esta estratégia é muito fácil de ser usada e muito simples de ser
preparada. Os bilhetes de saída são pequenos pedaços de papel que os alunos entregam quando
saem da sala de aula. Um ótimo horário para fazê-lo é antes do recreio ou almoço, pois os alunos
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estão ansiosos para sair. Os alunos escrevem uma interpretação precisa da ideia principal da lição
ensinada naquele momento e, em seguida, eles fornecem mais detalhes sobre o tópico. Esta
estratégia ajuda o professor a saber exatamente o que os alunos compreenderam ou não do
conteúdo apresentado.
Projetos de Extensão. Os alunos podem criar uma grande variedade de projetos
pequenos ou grandes, para demonstrar sua compreensão em um determinado tópico, permitindo
ao professor verificar a compreensão através da avaliação formativa. Até mesmo com os projetos
mais rápidos podem ser aplicados os níveis mais altos da Taxonomia de Bloom (1956). Os
projetos de extensão podem ser simples, como a criação de um pôster, ou incluir apresentações
mais elaboradas sobre o tema além de preencher ou criar organizadores gráficos e fichas de
estudo.
Uso de Tecnologia. Na escola Lakeview, no distrito de Provo, o acesso à tecnologia é
muito grande, e por isso, possuo uma lousa interativa na sala de aula. A lousa interativa é uma
maneira rápida e eficaz de se fazer a avaliação formativa por causa do uso de iclickers. Cada
aluno recebe seu próprio iclicker, permitindo o mesmo votar na alternativa correta
instantaneamente, através do uso da comunicação Wi-Fi. As perguntas são criadas exatamente
como um teste de múltipla escolha e os alunos podem votar na alternativa correta, preencher as
lacunas ou indicar se é verdadeiro ou falso. Outra ferramenta que usamos muito é o website
Kahoot. Cada aluno recebe um dispositivo eletrônico como um Ipad, Chromebook ou até mesmo
o próprio telefone celular, podendo mais uma vez votar na alternativa correta, preencher as
lacunas ou verdadeiro ou falso. Muitas vezes, esse é o “joguinho” do final da aula que os alunos
estão constantemente pedindo. Os alunos gostam muito desse tipo de avaliação, pois além de ser
divertida é também competitiva ao mostrar qual foi o aluno que acertou mais alternativas em um
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menor período de tempo. É possível verificar as respostas de todos os alunos tanto com o uso dos
iclickers quanto o Kahoot.
Pequenas Lousas. As lousinhas brancas também são uma maneira muito eficaz de se
verificar o aprendizado do aluno através da avaliação formativa. Esse método permite que o
educador tenha uma visão geral da classe, verificando o nível de compreensão de uma maneira
muito rápida. Em minha sala de aula, todos os alunos têm acesso às lousinhas brancas, uma
canetinha e um apagador. Seguindo as orientações do professor, cada aluno segura uma pequena
lousa individual na qual ele escreve a sua resposta a uma pergunta ou solicitação. Ao comando
do professor, todos os alunos compartilham suas respostas levantando suas lousinhas, permitindo
assim que este registre visualmente e com relativa rapidez as respostas dadas por toda a classe. O
uso das pequenas lousas é mais eficaz quando elas são utilizadas para dar respostas que exigem
uma única palavra ou frases curtas, ou ainda uma parte pequena e específica de um esboço.
A Avaliação Somativa
A avaliação tem como objetivo fornecer aos alunos feedback de seu progresso. É um
diagnóstico do aprendizado do aluno. A avaliação pode ser também uma maneira de motivar os
alunos aprenderem. Além de ser um instrumento para guiar os alunos, é também uma forma de
guiar os professores na adaptação da instrução para melhor atender às necessidades dos alunos.
A avaliação pode também ser um instrumento que além de instruir professores e alunos, revisa
cursos e programas (Bateman, 2015).
Uma das coisas mais importantes para se ter em mente ao se efetuar um teste que envolve
a língua é entender que estes testes e outras avaliações são na realidade ferramentas para nos
guiar na avaliação dos alunos e/ou na avaliação de um curso. Devemos usar um teste ou uma
avaliação sempre com um objetivo em mente e o mesmo deve estar alinhado com o currículo
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ensinado em sala de aula (favor referir ao Apêndice B para tabela das atividades alinhadas ao
currículo/avaliação). Portanto é necessário sempre ter em mente que este é o ponto crucial na
criação e desenvolvimento de uma avaliação. Tal pensamento deve ser levado em consideração
antes mesmo de começarmos a planejar um teste. Esta decisão, naturalmente, deve determinar a
maneira com que projetamos nossos testes (Mislevy, 2007).
Escrever itens, principalmente relacionados à vida real, pode ser tarefa um tanto difícil. O
que mais tive dificuldade em encontrar foram textos ou áudios dos mais variados tópicos que
apresentassem o padrão de linguagem desejado. Os itens precisavam incluir: gênero,
concordância verbal, concordância nominal, adjetivos possessivos etc.
No processo da criação das lições e avaliações tive que decidir o que esperava obter
como resultado, o que estava buscando com isso, que tipo de informação esperava que o teste
fosse fornecer ao ser criado e administrado. Tive que levar em consideração se o que queria
avaliar poderia ser observado diretamente ou não. Por exemplo, não é possível julgar o nível de
capacidade de leitura de um estudante somente olhando ou observando, tão pouco podemos abrir
suas cabeças para tentar observá-las por dentro (Carr, 2011). Com este propósito, criei lições
com o intuito de observar quão bem os alunos seriam capazes de usar a língua fora do contexto
de um teste. Por isso foi tão importante incluir os mais diversos textos dos mais diferentes tipos
de assuntos e gêneros (favor referir ao Apêndice A para o planejamento das atividades).
Segundo Carr (2011), quando criamos uma avaliação, a mesma deve de alguma forma
“imitar” como seria no mundo real, ou como os alunos usariam a linguagem dentro de alguns
contextos como cursos ou programas. Consequentemente também é esperado que o que se passa
na sala de aula esteja de alguma forma ligado com o uso da linguagem real fora da sala de aula.
Além do mais, é importante que, se possível, os objetivos de um curso estejam também ligados
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aos objetivos de uma avaliação. Quando criei uma avaliação para alunos de nove e dez anos,
busquei os mais diversos textos nas áreas já mencionadas anteriormente e que são geralmente
abordadas tanto em sala de aula quanto fora dela, na linguagem real e criada, não somente
ensaiada.
Em contrapartida, é preciso levar em consideração o nível de proficiência de cada item
escolhido (os textos) ou escritos (as lições). Quando procurei textos do nível intermediário tive a
escala da ACTFL em mente. Então procurei por materiais conectados muito simples, com uma
linguagem contendo apenas os padrões estruturais de maior frequência e vocabulário. Os textos
escolhidos poderiam incluir narrativas simples ou comportamento de rotina e descrições
altamente previsíveis acerca de coisas ou pessoas. Os textos poderiam conter também folclore,
cultura, tirinhas, músicas, parlendas ou poemas, assim como explicações fáceis que são
geralmente simplificadas para turistas.
Partes de músicas infantis também foram escolhidas como “textos” para algumas lições.
Dr. Blair Bateman, doutor na Universidade da BYU, lecionou durante o inverno de 2015 que, na
hora da escolha de um áudio para uma avaliação da escuta, devemos evitar textos que são
escritos e estão sendo somente sendo lidos em voz alta. Se possível, a escolha do tópico deve
estar relacionada ao tema. Se a avaliação for formativa como, por exemplo, ao final de um
capitulo, isso ajudará a minimizar o problema de vocabulário. Segundo Bateman (2015), é
necessário também evitar o discurso que é muito rápido, porém deve haver a preocupação de não
abrandar o discurso artificialmente.
É preciso experiência e treinamento para desenvolver a capacidade de criar boas
perguntas e opções de resposta. Existem preocupações com relação e este formato de teste e na
sua eficácia em avaliar a capacidade da linguagem dos alunos. Existem pesquisas que apoiam
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este tipo de avaliação, como por exemplo Rupp, Ferne e Choi (2006). Favor referir ao Apêndice
D para cópia final do teste escrito que foi usado tanto como avaliação prévia no início do ano,
como também para o teste final, a fim de medir o quanto os alunos melhoraram no seu domínio
da concordância nominal e verbal. A avaliação constituiu-se de 119 pontos para obtenção de seu
resultado bruto, sem filtros ou ajustes. A pontuação mínima aceitável, para considerar o aluno
como suficiente na avaliação final, foi de 80%. Os dados foram coletados e analisados no mês de
maio de 2017. A avaliação diagnóstica foi aplicada no mês de janeiro de 2017, logo após o
retorno das aulas.
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CAPÍTULO 4
Resultados
Estatísticas Descritivas
Devido ao pequeno universo de análise e não sendo este trabalho uma tese científica, uma
vez que carece de alguns fundamentos como o grupo de controle, optei pela aplicação das
analises mais básicas e fundamentais. Media, desvio padrão, desvio médio, moda e mediana
foram as medidas obtidas. Finalizando, apliquei o teste t e o cálculo do índice p. Foi aplicado
também a avaliação prévia e pós para medir o aperfeiçoamento obtido pelos alunos.
No geral, os gráficos e tabelas apresentados permitem suportar as conclusões exaradas e
indicam que é de grande importância o desenvolvimento de estudos mais abrangentes
envolvendo um universo de diversas classes e maior número de alunos.

Figura 2. Avaliação prévia e final – classe verde.
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Observa-se aqui as tabelas de porcentagem e de notas, utilizadas tanto para a avaliação
prévia quanto para a avaliação final. As Figuras 2 e 3 e a Tabela 2 contém a listagem das notas
obtidas e seu percentual de acertos em relação ao total de questões administradas (119).

Figura 3. Avaliação prévia e final – classe azul.
Como pode ser visto nas Figuras 2 e 3, todos os alunos melhoraram da avaliação prévia
para a avaliação final na porcentagem de itens corretos. A Tabela 2 contém a listagem das notas
obtidas e seu percentual de acertos em relação ao total de questões administrado (119),
classificada segundo a coluna Notas Pós.
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Tabela 2
Listagem das Notas Obtidas pelos Alunos de Ambas as Classes

Número
do Aluno

Notas Pré

%

Notas Pós

%

Diferença

#14
#39
#31
#32
#17
#45
#49
#10
#2
#42
#23
#37
#5
#33
#11
#36
#15
#12
#29
#4
#43
#21
#22
#46
#30
#27
#28
#1
#18
#3
#47
#19
#34
#48

106
110
83
97
104
72
79
97
104
81
95
97
105
78
80
86
86
96
65
89
97
72
97
81
59
65
70
80
78
52
61
64
76
68

89,1%
92,4%
69,7%
81,5%
87,4%
60,5%
66,4%
81,5%
87,4%
68,1%
79,8%
81,5%
88,2%
65,5%
67,2%
72,3%
72,3%
80,7%
54,6%
74,8%
81,5%
60,5%
81,5%
68,1%
49,6%
54,6%
58,8%
67,2%
65,5%
43,7%
51,3%
53,8%
63,9%
57,1%

119
119
118
118
118
117
117
117
117
116
116
116
116
115
115
115
114
114
113
113
113
112
112
111
110
110
110
110
109
108
108
108
108
106

100,0%
100,0%
99,2%
99,2%
99,2%
98,3%
98,3%
98,3%
98,3%
97,5%
97,5%
97,5%
97,5%
96,6%
96,6%
96,6%
95,8%
95,8%
95,0%
95,0%
95,0%
94,1%
94,1%
93,3%
92,4%
92,4%
92,4%
92,4%
91,6%
90,8%
90,8%
90,8%
90,8%
89,1%

13
9
35
21
14
45
38
20
13
35
21
19
11
37
35
29
28
18
48
24
16
40
15
30
51
45
40
30
31
56
47
44
32
38
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#24
#40
#16
#38
#13
#6
#41
#25
#44
#7
#35
#26
#20
#8

100
71
66
69
77
83
76
48
69

84,0%
59,7%
55,5%
58,0%
64,7%
69,7%
63,9%
40,3%
58,0%

50
52
51
41

42,0%
43,7%
42,9%
34,5%

106
105
104
102
102
102
101
99
95
93
90
89
84
67

89,1%
88,2%
87,4%
85,7%
85,7%
85,7%
84,9%
83,2%
79,8%
78,2%
75,6%
74,8%
70,6%
56,3%

6
34
38
33
25
19
25
51
26
40
37
33
26

A tabela representa o universo de 47 alunos das duas classes, denominadas como azul e
verde, que são identificados por sua cor de fundo. Os alunos foram classificados conforme a nota
pós obtida por cada um, da máxima possível (119 em fundo amarelo) para a menor. As colunas
de % indicam o percentual de acertos obtidos em relação ao máximo.
Observamos que os dois alunos que obtiveram a nota máxima de 119 pontos são distintos
entre si. O aluno número 39 é um falante nativo e havia chegado do Brasil no inicio do ano
letivo, já o aluno número 14 não tem quaisquer relação com a língua portuguesa fora do
ambiente escolar.
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Figura 4. Simples plotagem das notas obtidas no Pré e no Pós Teste.
Na Figura 4, a plotagem do valor das notas da Tabela 1, classificadas em ordem
ascendente, permite de imediato as seguintes observações:
1. Foi apontado um diferencial real da ordem de 38% entre as medias dos dois conjuntos de
notas Pré e Pós (1).
2. As notas abaixo do critério de 80% de acerto foram obtidas por 35 alunos no teste pré (2)
e por apenas 5 no teste pós (3), gerando uma redução de 86% nesta classificação.
3. Houve expressivo aumento nos alunos que alcançaram nota acima de 100 pontos. Com
uma melhora de 242%, ao passar de 12 ocorrências no teste pré (4) para 41 no teste pós
(5).
4. Não ocorreu nenhum caso de redução da nota de um aluno entre um teste e o outro.
A Tabela 3 mostra as estatísticas básicas para as duas classes combinadas.
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Tabela 3
Cálculo de Medidas Estatísticas Básicas Acerca do Universo Analisado
Estimativa
Média
Desvio Padrão
Desvio Médio
Moda
Mediana

Notas Pré
78,36
17,46
14
97
78

%
65,9%
14,7%
11,8%
81,5%
65,5%

Notas Pós
108,27
10,39
8
110
110,5

%
Diferença
91,0%
30,23
8,7%
-7,07
6,3%
-6,57
92,4%
13,00
92,9%
32,50

A Tabela 3 nos indica que:
1. Houve melhora expressiva em todos os indicadores.
2. O desvio padrão e o desvio médio, reduzidos em mais de 40% indicam uma maior
homogeneidade do universo Pós, nas notas observadas neste universo.
3. A moda e principalmente a mediana acima de 100 pontos indicam a maior ocorrência
igual ou superior a este valor no conjunto de notas Pós.
4. Os percentuais da Tabela 4 avalizam as afirmações feitas:
5. A proximidade dos valores da moda, mediana e média no universo pós informam a
consistência dos dados analisados.
Tabela 4
Análise das Variações Pré vs. Post
Média
Desvio Padrão
Desvio Médio
Moda
Mediana

38,17%
-40,48%
-46,66%
13,40%
41,67%

Os valores referendaram e deixaram ainda mais claro o expressivo aumento no
desempenho nos segmentos que haviam obtido notas inferiores no teste Pré.
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Executamos o teste t para finalizar as análises estatísticas básicas efetuadas no universo
das duas classes. Como premissa utilizamos o pressuposto de duas amostras com variância
diferente e hipótese da diferença de média =0.
Tabela 5
Teste t: Duas Amostras Presumindo Variâncias Diferentes

Média
Variância
Observações
graus de liberdade
Stat t
P(T<=t) bi-caudal
t crítico bi-caudal

Pre Post
78,33 108,23
311,69 110,31
46
47
73
-9,90
0,001%
1,99

O Teste t corrobora as observações anteriores:
1. Grande redução para 35% do valor anterior, ou menos 182%, na Razão de Variância
entre as duas medições, indicando a maior uniformidade do conjunto Pós.
2. O índice p tendendo a zero, confirmando a validade do conjunto analisado, ou seja, a
melhora nas pontuações dos alunos do pré-teste para o pós-teste foi altamente
significativa, com probabilidade praticamente zero de que esses resultados pudessem
ter sido obtidos por acaso.
3. O t crítico bicaudal indica a inexistência de pontos fora da curva normal de
distribuição.
Resumo das Conclusões
As seguintes conclusões foram obtidas a partir das análises efetuadas.
1. Melhora da ordem de 38% entre as medias obtidas nos exames pré e pós.
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2. Redução em 86% das notas abaixo do critério de 80% correto de 35 alunos no teste pré para
5 alunos no teste pós.
3. Expressivo aumento de 242% nos alunos que alcançaram acima de 100 pontos, dos 119
possíveis, passando de 12 no teste pré para 41 no teste pós.
4. O desvio padrão e o desvio médio foram reduzidos em mais de 40% entre os dois testes,
indicando uma maior homogeneidade do universo Pós.
5. Aumento médio de 60% nas notas pós dos três primeiros quartis do grupo analisado. O 1º
Quartil apresentou um incremento de 70% na comparação entre a ∑ das notas obtidas.
6. O teste t indica redução de 182% na razão de variância entre os resultados dos testes,
confirmando uma maior homogeneidade do conhecimento dos alunos no teste pós, validado
pelo índice p próximo a zero.
Análise dos Alunos que Não Alcançaram o Critério de 80%
Entre a classe e verde e a classe azul, somente cinco alunos não alcançaram a pontuação
mínima aceitável de 80% e que ainda assim conseguiram obter uma melhora que variou de 22%
a 44% entre as duas avaliações. Destes cinco, somente um aluno, o 44 (ver Tabela 1) não faz
parte do grupo de alunos de necessidades especiais ou problemas de comportamento sérios. Seu
desafio pode ter sido a situação familiar.
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Figura 5. Alunos da classe verde que não alcançaram o critério de 80%.
Foram obtidos resultados consistentes na retenção do conhecimento conceitual pela
grande maioria dos alunos, com exceção dos seguintes números de ambas as classes que não
alcançaram o critério de 80%, que estabeleci como critério para o domínio do material. Estes
foram os números 7, 8 e 20 para a classe verde (Figura 5) e 26, 35 e 44 para a classe azul (Figura
6). Analisando a Tabela 1 com informações dos alunos, é fácil notar que os números 7, 8 e 20
são alunos que se enquadram nos assim denominados casos especiais. Por exemplo: o aluno 7
deixou o programa ao final da 3a série (maio de 2016), voltando somente na primeira semana de
março da 4a série (março de 2017). Em todas as tabelas nota-se que este aluno não fez a
avaliação prévia em janeiro (há um espaço em branco) já que não estava presente. Mesmo assim,
apesar do mesmo ter tido uma instrução de quase dois meses ao invés dos quatro meses normais,
decidi que ele seria a avaliado a fim de obter uma ideia de onde o aluno estaria. Apesar de suas
dificuldades, este aluno esteve muito próximo de alcançar o critério de 80% com somente 1,8% a
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menos. Sua porcentagem final foi de 78,2%, e com este resultado tão próximo, é provável
antecipar que se ele tivesse feito parte do projeto desde o início teria alcançado ou ultrapassado o
critério de 80%.
O aluno 8 também é um aluno de necessidades especiais. Além de não poder estar
presente durante todo o tempo de instrução em português, por necessitar atender suas outras
classes no auxilio de suas necessidades, foi um aluno que teve muitas faltas por causa de seu
estado de saúde na época. Ele frequentou a escola em um cadeira de rodas por mais da metade do
ano letivo e a outra metade usando muletas. Seu estado emocional também foi um ponto
importante levantado para nós professores pelos profissionais da escola. Ele foi extremamente
afetado emocionalmente devido ao seu estado de saúde. Sem grande surpresa a sua nota na
avaliação final foi a menor de todas.
No entanto é importante apontar que esta criança, mesmo com todos os contratempos em
sua vida na saúde física e emocional, e sua grande quantidade de faltas neste ano letivo, ainda
assim obteve uma melhora de 21,8% entre a avaliação prévia e a avaliação final.
Finalmente, o aluno 20, também é um estudante com necessidades especiais. Sua nota na
avaliação final foi de 70,6% enquanto na avaliação prévia foi de 42,9%, havendo uma melhora
de 27,7% em sua nota final. Analisando um pouco mais afundo sua avaliação, este foi um aluno
que obteve ganhos maiores na parte de concordância nominal do que na parte de concordância
verbal. Durante o estudo deste trabalho de tese, foi observado que os alunos precisam dominar a
concordância nominal primeiro, para daí, ganharem a concordância verbal. Todo aluno pode e irá
aprender, porém alguns somente levam mais algum tempo, principalmente um aluno com
necessidades especiais.
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Figura 6. Alunos da classe azul que não alcançaram o critério de 80%.
O aluno 26 é um aluno com sérios problemas de comportamento. Um dos seus maiores
problemas, que afeta as suas notas e desempenho em sala de aula, é o foco. Contudo, houve uma
melhora de 31,1% entre a sua avaliação previa e a final. Na avaliação prévia, este aluno
praticamente não flexionou os verbos deixando a sua grande maioria no infinitivo. Porém, na
avaliação final ele conjugou todos os verbos, mesmo que confundindo a primeira pessoa do
pretérito perfeito no singular, com a terceira pessoa, algo bem comum dentre os alunos de
imersão. Por vezes o aluno não conseguiu identificar as diferenças entre as variadas terminações,
primeira conjugação ou segunda e terceira conjugações que variam entre –ei e –i (e.g. caminhei,
dormi) usando somente a terminação –ei que é a mais comum.
O aluno 35, mesmo falando espanhol dentro de casa, é um aluno com sérios problemas de
aprendizado. Além de precisar frequentar as aulas de auxilio para suas necessidades especiais,
por causa de seus problemas familiares vive pulando de lar em lar devido a seus pais ainda
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estarem lutando pela sua guarda juntamente com uma das avós. Como há muita inconsistência na
sua vida pessoal e familiar isto é refletido também na vida acadêmica. Este aluno não obteve
bons resultados em todas as disciplinas cursadas durante esse ano letivo.
Finalmente, o único aluno que não faz parte do grupo de alunos com necessidades
especiais, é o aluno 44. Ele obteve 58,0% na avaliação prévia e 79,8% na avaliação final, ficando
somente a 0,2% de alcançar a pontuação mínima aceitável. Infelizmente este aluno também
passou por uma situação delicada dentro de casa, durante esse ano letivo, com o divorcio dos
pais. Esta situação pessoal pode ter contribuído para a queda significativa no seu progresso
acadêmico, porém não podemos ser taxativos
Em resumo, os alunos que não alcançaram o critério de 80% de acertos no exame final
foram todos prejudicados por acontecimentos extra-classe. Esses fatos envolvem sempre a saúde
do indivíduo – física e emocional – devido aos acontecimentos vividos por eles. Porém, apesar
de todos estes desafios, pode ser observada uma expressiva melhora em seu desempenho na
classe (variando de 22 a 44%), conforme demonstram os gráficos apresentados. Esta observação
permite concluir que a metodologia aplicada pode ajudar até mesmo indivíduos que estão
passando por situações pessoais desafiadoras.
Análise dos Cinco Melhores Alunos de Cada Classe
Foram efetuadas algumas análises prévias com relação aos cinco melhores alunos no
desempenho da avaliação prévia e final levando em consideração alguns dados apresentados na
tabela abaixo, tanto com relação a etnia quanto a conexão com a língua portuguesa usada dentro
de casa.
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Figura 7. Os cinco melhores alunos da classe verde, avaliação prévia.
Os alunos números 2, 5, 14, 17, e 24 foram os cinco melhores alunos na avaliação prévia
da classe verde (Figura 7), sendo a maior porcentagem de 89,1% e a menor de 84%. Somente os
alunos números 5 e 24 são falantes por herança em português e espanhol respectivamente, o que
faz com que normalmente seja esperado que eles tenham uma boa nota na avaliação prévia.
Porém, é interessante destacar que a maior nota tanto na avaliação prévia quanto na avaliação
final vem de uma aluna que não tem qualquer relação com a língua portuguesa em família.
Porém, ela é uma aluna com um desempenho acadêmico exemplar, tendo notas A+ não somente
em português, mas também e em todas as outras disciplinas de ambas as partes.
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Figura 8. Os cinco melhores alunos da classe verde, avaliação final.
As cinco maiores notas da classe verde para a avaliação final (Figura 8) foram
praticamente os mesmos alunos que atingiram as cinco maiores porcentagens na avaliação
prévia, com exceção do aluno número 24, sendo o número 10 agora parte do grupo seleto que
teve as cinco maiores notas A maior porcentagem dos cinco melhores alunos foi de 100% e a
menor 97,5%. Das cinco maiores notas da avaliação final, somente um aluno é falante de
herança, sendo que todo o restante não tem qualquer relação com a língua portuguesa dentro de
casa, a não ser desenhos, lições de casa, etc.
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Figura 9. Os cinco melhores alunos da classe azul, avaliação prévia.
Interessantemente, na classe azul os resultados foram um pouco diferentes da classe
verde, levando-se em consideração os alunos que têm um contato tanto com a língua portuguesa
quanto com a língua hispânica em casa. Como é possível observar, os alunos da classe azul que
tiveram o melhor desempenho na avaliação prévia foram os alunos de números 32, 36, 37, 39 e
43 (Figura 9).
Das cinco maiores notas da avaliação prévia, somente dois alunos não são falantes de
herança de português ou de espanhol. Como foi mencionado anteriormente, normalmente seria
esperado que todos os alunos que fossem falantes por herança de português ou espanhol tivessem
um desempenho melhor na avaliação prévia. Porém, isto não foi a nossa realidade porque as
cinco melhores notas de ambas as classes não pertenciam somente aos falantes por herança.
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Figura 10. Os cinco melhores alunos da classe azul, avaliação final.
Dentre as cinco maiores notas da classe azul para a avaliação final encontram-se quatro
alunos ( 31, 32, 37 e 39) que se qualificaram nos cinco melhores, tanto para a avaliação prévia
quanto para avaliação final (Figura 10). A maior porcentagem dos cinco melhores alunos foi de
100% ou 99,2%. A menor nota dos cinco melhores alunos foi de 98,3% ou de 97,5%. Das cinco
maiores notas da avaliação final, um aluno é falante nativo, dois são falantes de herança em
espanhol e um é falante de herança em português. Neste contexto, a classe azul teve resultados
ligeiramente diferentes da classe verde, tendo mais alunos nos cinco melhores que falam
português ou espanhol como suas primeiras línguas, em família. Todavia, este fato não pode ser
considerado tendência ou mesmo verdade factual devido ao pequeno, porém representativo,
espaço amostral disponível.
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Resumo
Ao examinarmos as análises estatísticas que apoiam as conclusões obtidas acerca dos
resultados desse projeto de tese, é rapidamente percebido que os valores dos indicadores obtidos
são estatisticamente relevantes. Este projeto foi implantado em um pequeno período de quatro
meses. Os resultados da avaliação escrita são os resultados que qualquer educador ansiaria obter.
Entretanto, os mesmos resultados não foram observados quando nos referimos ao processo de
falar. Mesmo que tivesse havido uma melhora na fala, os mesmos resultados da avaliação escrita
não puderam ser observados durante a comunicação espontânea e involuntária dos alunos. É
também importante ressaltar que o texto de ambas avaliações era o mesmo, primeiramente para
medir os resultados prévios e posteriormente para obtenção dos resultados finais apontados.
Quiçá esse fato tenha ajudado os resultados obtidos. Os alunos também tiveram a oportunidade
de trabalhar nos itens a serem avaliados quando praticavam as atividades programadas para esse
projeto.
O ambiente controlado durante uma avaliação em sala de aula permite que aluno tenha
mais tempo de concentração para escolher a resposta correta ou ter tempo de formular melhor a
escrita. Este ambiente não é a mesma realidade do ambiente natural quando a comunicação
espontânea está ocorrendo. Existe a necessidade de um trabalho mais analítico e detalhado, feito
em um estudo longitudinal, acompanhando os alunos desde a 1a série sendo ensinados com o
foco nos padrões da língua durante todo o ensino fundamental. Antecipo que talvez os resultados
na fala sejam melhores quando o foco na forma da língua acontecer desde o inicio do processo
da educação em imersão.
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CAPÍTULO 5
Conclusões e Implicações Pedagógicas
Esse projeto objetivou verificar os resultados do incremento na fluência na língua
portuguesa, adquirida através da execução cuidadosa de uma proposta de conexão do conteúdo à
forma através de atividades em classe vinculadas ao currículo. Constitui-se de um projeto
exploratório realizado na 4a série da escola Lakeview Elementary com 48 alunos, sendo 23
meninos e 25 meninas. Após as lições, observei se existia uma melhora significativa nos
domínios mencionados, com a percepção geral dos alunos na língua falada e escrita, no ambiente
controlado e não controlado através de uma avaliação somativa. A mesma avaliação foi aplicada
no começo do ano tendo a função de uma avaliação diagnóstica.
Questões de Pesquisa
Ao retomar as questões de pesquisa encontradas no Capítulo 3, foram feitas algumas
conclusões e implicações pedagógicas. As perguntas foram as seguintes:
1. Como o ciclo de counterbalance pode auxiliar a melhorar a precisão linguística dos
alunos no português, principalmente no quesito da concordância nominal e verbal?
2. Que tipos de atividades podem ser criadas para ajudar os alunos a descobrirem a forma da
língua de uma maneira mais intuitiva?
3. Como as atividades criadas podem auxiliar os alunos a serem cognitivamente mais
conscientes da forma e função da língua?
Questão 1: Precisão Linguística. Como vimos no Capítulo 4, foi obtido um resultado
significativo no aperfeiçoamento do uso da língua falada e escrita. Isto ocorreu
principalmente no que concerne ao uso adequado dos verbos mais comuns de primeira
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conjugação na primeira pessoa do presente do indicativo e do pretérito perfeito, assim como
na escolha do gênero adequado para os substantivos.
Questão 2: Atividades. Durante a criação das atividades para esse projeto de tese, tive
em mente o conceito de backward design, tendo como meta final a obtenção de correção na
concordância verbal. O foco foi na primeira e terceira pessoa do singular, assim como na
primeira pessoa do plural. Portanto, ficou claro que enquanto os alunos não tivessem um domínio
mínimo, ou mesmo somente a consciência da concordância nominal, seria muito mais trabalhoso
chegar à concordância verbal. Desenhei um mapa (favor referir ao Apêndice F para visualização
da cópia do mapa) para entender onde gostaria que os alunos chegassem e o que era necessário
que eles entendessem para atingirem a meta final.
Foram criadas atividades para cada pequeno segmento da língua que era preciso dominar
antes existir a possibilidade avançar para o próximo conteúdo. A linha de pensamento foi a
seguinte: Para atingir a concordância verbal, é preciso passar pela nominal. Para a compreensão
da concordância nominal é preciso que os alunos entendam a diferença entre um substantivo, um
adjetivo e um verbo. E assim por diante, passando por gêneros, números, artigos, preposições e
pronomes, até as diferentes terminações de verbos de primeira, segunda ou de terceira
conjugação.
Questão 3: Metacognição. Promover a consciência metacognitiva e a autorregulação foi
uma das metas colocadas durante o processo de desenvolvimento do currículo desse projeto de
tese. Não foi possível estabelecer um processo controlado para a medição da evolução da
consciência metacognitiva durante o processo educativo. Não obstante, ela pôde ser observada
algumas vezes. Durante as discussões das apresentações das lições em sala de aula,
propositalmente, eram feitas perguntas para auxiliar no desenvolvimento da metacognição, tendo
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o intuito de aumentar a qualidade da aprendizagem e auxiliar os alunos a desenvolverem a
capacidade de realizar suas próprias conclusões de um modo intuitivo, porém guiado. No
momento da construção do conhecimento, é o educador quem pode guiar de forma a auxiliar os
alunos a organizarem este conhecimento ou informação adquirida que irá se tornar metacognitiva
ao longo do tempo.
Durante a prova final, foram observados alguns sinais desta aprendizagem, ou seja, o
“conhecer sobre o conhecer” ou a “cognição sobre a cognição.” Um dos alunos escreveu os
artigos singulares o e a acima do verbo é e os artigos os e as acima do verbo são (favor referir ao
Apêndice E, para fotos do mesmo). Esta foi a forma como o aluno demonstrou que aprendeu.
Trazendo o conhecimento prévio e aplicando ao novo conceito, demonstrando que estava
entendendo como entender! Outro aluno, no mesmo exercício, durante a avaliação final,
escreveu um tracinho “I” acima do verbo é, tentando demonstrar singularidade, e dois tracinhos
“II” acima do verbo são, demonstrando pluralidade.
Muitas crianças também utilizaram de cores diferentes durante a avaliação final,
demonstrando sinais claros da consciência cognitiva (ver Apêndice E para exemplo). Porém, um
aluno em particular se destacou quando lhe perguntei o porquê da escolha de suas cores. No
exercício número 12 da avaliação final é necessário escolher entre os pronomes seu, sua ou seus
e suas para serem ligados a seus respectivos substantivos. Um dos alunos utilizou as cores azul e
verde para os pronomes masculinos seu e seus, e vermelho e rosa para os pronomes femininos
sua e suas. Quando lhe perguntei o porquê, ele disse: "Porque tudo que é azul é masculino, então
escolhi azul para seu e verde para seus, e tudo que é feminino é vermelho então escolhi vermelho
para sua e rosa para suas."
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Todas os substantivos masculinos encontrados no mural de palavras da nossa classe estão
acompanhados com o artigo masculino destacado de azul, consequentemente, todos os
substantivos femininos do mural de palavras da classe, também estão acompanhados de seus
artigos femininos, agora destacados de vermelho.
No processo de auxiliar os alunos a ganharem a consciência metacognitiva, desenhei a ordem
das lições de modo que os alunos fossem capazes de ganhar um novo conhecimento, como o
passo inicial. Uma vez que esse primeiro passo é concretizado, eles adquirem a capacidade de
transferir este “novo” conhecimento. Deste modo o que era o novo torna-se o prévio, na medida
em que os novos conceitos são aprendidos ou apresentados. Comecei o processo apresentando
um dos conceitos mais básicos da língua portuguesa: a indicação de que todos os substantivos
masculinos vêm acompanhados de artigos masculinos e consequentemente todos os substantivos
femininos vêm acompanhados de artigos femininos. Após os alunos dominarem esse novo
conhecimento da aplicação dos artigos o, a, os, e as, pode-se notar claramente a aplicação do
conhecimento prévio para aquisição do novo conhecimento. Para que o aprendizado fosse um
processo intuitivo sempre foram utilizadas diferentes cores para destacar o feminino do
masculino.
Por exemplo, quando aprendemos sobre as contrações no, na, nos e nas, os alunos
rapidamente conectaram o conhecimento, agora prévio, sobre os artigos masculinos, femininos,
singulares ou plurais e aplicaram o conceito ao novo conhecimento. Parece óbvio que a conexão
que os alunos fizeram tanto para as contrações no, na, nos e nas quanto para os adjetivos
possessivos seu, sua, seus e suas fosse feita com os artigos o, a, os e as. Porém, uma conexão
não muito óbvia foi percebia quando aprendemos sobre a diferença do uso das conjugações é e
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são do verbo ser. Alguns alunos mostraram sinais de metacognição quando conectaram a
conjugação é com os artigos o e a e a conjugação são com os artigos os e as.
Claro que uma falante nativa do português, como eu, jamais pensaria na língua desta
maneira. Foi visivelmente observado que os alunos passaram a espelhar o que a professora fazia
na hora da apresentação da lição. Desse modo os alunos passaram a pintar o que era masculino
de azul e o que era feminino de vermelho. Outras vezes, eles grifavam ou circulavam palavras
chave de uma sentença, seguindo exatamente o formato que era apresentado na hora da lição. As
crianças passaram naturalmente a utilizar as mesmas estratégias que eram usadas durante a
apresentação das lições, codificando por cores, reinventando novas cores para o feminino plural
ou o masculino plural. Algumas vezes os alunos também faziam entre si as mesmas perguntas
que eram efetuadas mais uma vez, na hora em que a lição era apresentada. Por exemplo, quando
aprendemos sobre como alguns verbos são conjugados, eram feitas perguntas no intuito de
orientar os alunos a pensarem em quem está praticando a ação, ou quem está falando, a fim de
determinar qual seria a terminação do verbo flexionado. O mesmo foi observado entre os alunos
quando davam feedback uns para os outros ou quando estavam praticando o aprendizado ao
desenvolverem as atividades criadas para este projeto.
Durante a realização desse projeto, foram também observados alguns sinais de
metacognição dos alunos através das legendas criadas espontaneamente pelas próprias crianças,
sem quaisquer orientações da professora. Essas legendas demonstraram como os alunos
aprendiam a aprender ou estavam entendendo o novo conceito, espelharam o que a professora
fazia e sugeriram como os mesmos haviam entendido. Esses sinais de metacognição dos alunos
se faziam presentes quando estes espelhavam exatamente o processo de como a professora fazia
durante o ciclo das lições. Sinais de metacognição foram também observados através da
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utilização de outras cores, o uso do negrito ou do itálico, a aplicação de um destaque ou círculos
no final ou no começo de palavras, assim como a conexão do conhecimento prévio com o novo
através de anotações dos alunos nas provas ou na hora da execução do exercício. O mesmo foi
ainda constatado quando os alunos davam-se mútuo feedback. Eles assumiam o papel de mini
professores uns dos outros e utilizavam as mesmas perguntas reflexivas que haviam sido feitas
para que eles pensassem intuitivamente na hora da lição. Estes foram alguns dos momentos mais
gratificantes durante este projeto.
Contribuições do Projeto no Campo de Imersão
Este projeto de tese já tem mostrado alguns sinais de contribuição no campo do ensino de
imersão de português em Utah e alguns outros estados. Os exercícios criados durante esse
projeto já foram adicionados no caderno de exercícios que acompanha o livro texto, ou seja, o
livro didático Linguagens (Tiepolo & Juhas, 2015), adotado para as salas de aula de imersão. Os
exercícios foram revisados por Silvia Juhas, coautora do livro. Além das lições criadas durante
esse projeto de tese para a 4a série, também foram desenvolvidas atividades parecidas, usando o
mesmo ciclo de Lyster (2007), para todas as outras séries. Estas atividade foram criadas por
Silvia Juhas e Jamie Leite, líderes do time de imersão em português no estado de Utah.
Juntamente com elas, tive a oportunidade de fazer parte do comitê que criou as atividades a
serem utilizadas na 6a série de imersão onde a língua sua forma, funções e sentido foram
priorizados. Durante esse projetos, criou-se uma maior consciência entre os membros do time de
português quanto à existência de uma grande necessidade dos nossos alunos com relação a
precisão (consistência) e não somente no que se refere a fluência na língua.
A consciência de que algo precisaria ser feito foi tão impactante que criamos um
documento chamado sequência gramatical para que pudéssemos alinhar o currículo
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verticalmente de modo a saber onde cada função da língua seria ensinada. Se fosse possível
voltar atrás refazer este projeto, eu provavelmente criaria o dobro de atividades. Como tive a
oportunidade de aplicar esse projeto novamente ano passado, vi a necessidade de criar outras
lições e desenhei um mapa de cada conceito usando a ideia de backward design, objetivando
alcançar a meta final de falar a língua com fluência e precisão – obtendo consistência.
Conclusões e Implicações Pedagógicas
Acredito que esse projete de tese pode ser facilmente reproduzido por outros educadores
aplicando o ciclo de Lyster (2007) e criando atividades com foco na língua. Hoje, todas as vezes
que estou me preparando para uma aula, penso como posso aproveitar a mesma lição para ter um
objetivo de língua e não somente de conteúdo. A cada texto que leio, cantigas que ouço,
parlendas novas que aprendo, minha mente quase que automaticamente está tentando achar um
padrão linguístico que poderia ser aproveitado. Esta metodologia de ensino foi a melhor maneira
que achei para provocar o pensamento do aluno na hora da instrução visando obter tanto a
fluência quanto a precisão da linguagem.
Ficou claro que os alunos realizam muito mais o seu potencial quando sabem o que é
esperado deles. Ao fazê-los saber claramente o que esperamos deles, nós permitimos que exijam
de si mesmos. Tenho observado no dia a dia o valor da avaliação diagnóstica formativa e
somativa. Elas são realmente importantes para ajudar o professor acompanhar de perto o nível de
compreensão dos alunos.
Ao ensinar, foi efetuada uma avaliação mais formativa. Observei então que, quando
alguns conceitos são mais difíceis de entender, até mesmo porque são mais abstratos, é
importante praticá-los também na sala de aula e não somente na hora da avaliação. Após análise
das amostras apresentadas nesse projeto, aprendi o quanto é importante monitorar o aprendizado
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dos alunos de perto e em detalhes. Percebi também que usando uma variedade de estratégias
instrucionais em cada lição, posso alcançar mais estudantes, pela adaptação de cada lição aos
diferentes níveis de aprendizado ou desempenho, podendo assim ajudar os alunos que mais
necessitam. Todo aluno merece aprender e é o trabalho do professor, o meu trabalho, garantir
que isso aconteça em todos os casos.
Mesmo que o ensino seja exigente e o tempo esteja curto, cada criança precisa ter as
mesmas oportunidades de aprendizado. Trabalhei muito para diferenciar ainda mais minha
instrução, procurando assim atingir todos os alunos em seu próprio nível de aprendizado e
linguagem. Descobri que todos os alunos podem aprender algo mesmo quando não atendem aos
critérios padrão para análise do seu desempenho. Cada aluno precisa ser comparado a si próprio
e não a todos os demais. Ao fazê-los saber o que é esperado deles: qual é o objetivo da lição,
qual o desempenho de compreensão desejado e o critério de sucesso, isso permite que eles
também sejam responsáveis pelo seu próprio aprendizado. O que é uma salutar divisão de
responsabilidades com sua mestra!
Mais uma vez, pude ver o valor da avaliação formativa. Elas são realmente muito
importantes para ajudar o professor a monitorar de perto a compreensão dos alunos. Doravante
terei sempre em mente as avaliações mais formativas ao ensinar. Ficou agora claro que, como
alguns conceitos são mais difíceis ou abstratos para entender, é importante investir neles a
quantidade adequada de tempo. Tive que terminar meu projeto um pouco depois do que tinha
planejado, devido à necessidade de ajudar cada criança a aprender individualmente e para isso
tive que concentrar-me individualmente em alguns deles.
Este projeto de tese me ajudou a perceber que eu sou capaz de projetar uma unidade,
aprender sobre ela e, em seguida, ensinar com sucesso. No geral, sinto que esse projeto me
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ajudou a perceber onde posso melhorar no ensino diário e também a importância fundamental de
planejar a instrução e alinha-la com os objetivos de conteúdo e linguagem.
Limitações e Recomendações para Pesquisas no Futuro
É importante enfatizar que este não foi um estudo científico, uma vez que não havia
nenhum grupo de controle para eliminar as ameaças à validade interna. Porém, a natureza
significativa dos resultados sugere que as atividades e a instrução fizeram uma grande diferença.
Mais pesquisas são necessárias para determinar como e quanta instrução counterbalance pode
melhorar a precisão (consistência) dos alunos na fala.
Finalmente, mesmo com resultados significativos na avaliação final escrita, o mesmo não
foi observado na fala dos alunos. Com certeza, na hora da prova, os alunos estão em um
ambiente de sala de aula com maior concentração e têm uma chance maior de poder pensar antes
de formular a resposta. Futuras pesquisas são necessárias para medir a correlação entre a melhora
não somente na avaliação final escrita, mas também na hora da fala espontânea e não ensaiada.
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APÊNDICE A
Atividades para Projeto de Mestrado
Capítulo 2
(Página 17 e 18)

Masculino vs feminino
(trabalhando o e a)

Capítulo 2
Página 18
Capítulo 3
(Página 26)

É vs são
Produção de texto com bancos
de palavras

Marcadores temporais
(advérbios de tempo e
locuções adverbiais de
tempo)

Capítulo 4
(Página 34)

Reescrever um texto mudando
o gênero

Concordância nominal

Capítulo 5
(Página 39, 40, 41)
Capítulo 7
(Página 61 e 62)

Masculino feminino
(trabalhando no e na)
Variação dos adjetivos em
gênero e número

Concordância nominal

Capítulo 7
(Página 63)
Capítulo 7
(Página 67, 68)

1a pessoa singular do pretérito
perfeito
Música “Depois que acordar”
Retomar 1a pessoa pretérito
perfeito

Capítulo 8
(Página 74)
Capítulo 11
(Página 96)
Capítulo 12
(Página 102, 103)

A = uma
0 = um
Pretérito imperfeito

Capítulo 13
(Página 112, 113)

Meu – minha
Um – uma
Gênero

Seu – sua
Seus – suas

Concordância nominal
(artigo substantivo
adjetivo)
Concordância verbal

Concordância nominal
*adjetivos
caracterizando
substantivos
Concordância verbal
Concordância verbal
(Mudar os verbos do
infinitivo para o
pretérito perfeito)
Concordância nominal
Concordância verbal
Pronomes possessivos
Concordância em gênero
e numero com o
substantivo
Concordância nominal
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APÊNDICE B
Tabela de Atividades Alinhadas ao Currículo/Avaliação

Linguagens

Tópico

Capítulo 2
(Página 17)

Masculino vs
feminino
(trabalhando o e a)

Capítulo 2
(Página 18)
Capítulo 3
(Página 26)

É vs são

Capítulo 4
(Página 34)

Reescrever um
poema mudando o
gênero dos
personagens
contração da
preposição em +
artigo a ou o
(trabalhando no e
na)

Capítulo 5
(Página 39, 40, 41)

Produção de texto
com bancos de
palavras

Capítulo 7
(Página 61 e 62)

Variação dos
adjetivos em gênero
e número

Capítulo 7
(Página 63)
Capítulo 7
(Página 67, 68)

3a pessoa singular do
pretérito perfeito
Música “Depois de”
Retomar 1a pessoa
pretérito perfeito
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Avaliação

Concordância
nominal (artigo
substantivo
adjetivo)
Concordância
verbal
Marcadores
temporais
(advérbios de
tempo e
locuções
adverbiais de
tempo)
Concordância
nominal
gênero

Exercício 1

Concordância
nominalgênero e
número
preposição de
lugar +
substantivo
Concordância
nominal
*adjetivos
concordando
em gênero e
número com
substantivos
Concordância
verbal
Concordância
verbal
(Mudar os
verbos do
infinitivo para

Exercícios 4 e 5

Exercício 2
Não será adicionado
a avaliação

Exercício 3

Exercício 6

Exercício 7
Exercício 8

Capítulo 8
(Página 74)

Pronomes definidos
e indefinidos
A = uma
0 = um

Capítulo 11
(Página 96)
Capítulo 12
(Página 102, 103)

Pretérito imperfeito1a pessoa do singular
Seu – sua
Seus – suas

Capítulo 13
(Página 112, 113)

Meu – minha
Um – uma
Gênero
concordância
pronomes (umuma/meu/minha)substantivosadjetivos
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o pretérito
perfeito)
Concordância
nominal
concordância
de gênero substantivo e
artigos
definidos e
indefinidos
Concordância
verbal
Pronomes
possessivos
Concordância
em gênero e
número com o
substantivo
Concordância
nominal
gênero e
número

Exercícios 9 e 10

Exercício 11
Exercício 12 e 13

Exercício 14

APÊNDICE C
Atividades
Atividades páginas 17 e 18, Capítulo 2 (Concordância nominal – artigo, substantivo e
adjetivo)
6) Releia a tirinha do Cascão e depois, observe a tabela abaixo:
As

mãos

O

chão

A

bola

Os

amigos

7) Você já aprendeu que usamos o singular quando nos referimos a um só elemento e o plural
quando nos referimos a muitos elementos. Volte à tabela e escreva nos quadradinhos em branco
P se a palavra estiver no plural e S se estiver no singular.
8) Que padrão você observou entre as palavras que estão no plural e entre as que estão no
singular? Fale para um colega.
9) Aplique o padrão que descobriu e complete a tabela abaixo. Uma dica, olhe sempre para a
palavra que já esta preenchida.
Artigo

Substantivo

O

Adjetivo
limpo

A
Os
As

sujas

A
amarela
preto
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10) Agora, complete as frases abaixo usando as palavras exercício 3. Veja o modelo:
a. A camisa é amarela.
b. ____ ___________ é preto.
c. Os ____________ são _______________.
d. _____ ________________ são sujas.
e. A __________ é ________________.
f. ______ ____________ é limpo.
g. A ______________ é ______________.
11) Forme quatro frases que tenham artigo, substantivo e adjetivo e troque o caderno com um
colega. Seu amigo vai conferir se você fez tudo bem certinho!
1_____ ____________________ ____________________.
2_____ ____________________ ____________________.
3_____ ____________________ ____________________.
4_____ ____________________ ____________________.
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Atividade página 34, Capítulo 4 (Concordância nominal - gênero)
1) Volte ao poema Amigos do Peito e troque todos os nomes de meninas por nomes
Todo dia eu volto da escola
com a Ana Lúcia da esquina.
Da esquina não é sobrenome,
é o endereço da menina.
Todo dia eu volto da escola
com ____Lúcio da esquina.
Da esquina não é sobrenome,
é o endereço d__ ________.

o Bruno do prédio da frente,
o Ricardo do sétimo andar,
o irmão da Lúcia da esquina,
o filho do dono do bar.
____ Bruna do prédio da frente,
____ Rafaela do sétimo andar,
____ ________ d__ Lúcio da esquina,
____ ________ d__ don__ do bar.
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Atividades páginas 39, 40 e 41 (Concordância nominal – preposições que indicam lugar nona)
Leia o texto abaixo:
Na China se fala mandarim ou chinês
No México se fala espanhol
Na França se fala holandês
No Canada se fala inglês e francês
No Japão se fala japonês
E na escola falamos português
1) Complete os espaços em branco conforme mostra o modelo. Se precisar, consulte as frases
acima.
A China
A Franca
O México
O Japão
A escola

___China
___França
___México
___Japão
___escola

2) Converse com um colega e descubram a regra para usar corretamente no e na depois,
complete os espaços em branco abaixo:

Quando a palavra que indica o lugar for feminina devo usar antes
dela_________. Quando a palavra que indica o lugar for masculina devo usar
___________para indicar lugar.
3) Mostre que é fera e sabe tudo sobre as línguas faladas no mundo! Complete as frases abaixo
com no ou na e a língua falada em cada país.
_____Austrália se fala _________________.
_____Paquistão se fala ________________.
_____Rússia se fala ___________________.
_____Itália se fala ___________________.
_____Egito se fala ____________________.
63

_____Alemanha se fala _________________.
_____Chile se fala ____________________.
_____Marrocos se fala _________________.

4) Agora que você já sabe que as palavras na e no indicam lugar, vamos fazer um jogo. Forme
uma dupla com um colega. Um de vocês deve dizer um lugar da escola ou de casa e o outro deve
dizer se antes desse lugar deve vir na ou no. Depois, vocês devem trocar. Quem perguntou deve
responder e quem respondeu deve perguntar:
Se precisar, consulte o banco de lugares ao lado.
Banco de lugares
Casa
Sala
Cozinha
Banheiro
Quarto
Quintal
Garagem
_______
_______

Escola
Sala de aula
Ginásio
Refeitório
Quadra
Pátio
Escritório
_______
_______
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Atividades páginas 61 e 62 (Concordância nominal adjetivos caracterizando substantivos)

Além de nos ajudar a descrever pessoas, lugares, objetos e animais, os
adjetivos também nos ajudam a dar opinião sobre algo ou alguém.
a) Copie no quadro os adjetivos das sinopses acima e os substantivos a que a eles correspondem.
Observe os modelos
Substantivo

Adjetivo

Contos

indianos

Oportunidade

boa

b) Os adjetivos encontrados variam em gênero (masculino e feminino)? Comprove sua resposta
com exemplos do quadro.
c) Eles variam em número (singular e plural)? Copie exemplos do quadro para comprovar sua
resposta.
7) Complete o quadro com adjetivos e substantivos
Artigo

Substantivo

Adjetivo

menina
o

menino
divertida
desenhos
casa

assustadora

olhos
longas
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Os adjetivos e substantivos concordam em gênero e número?
( ) Não

( ) Sim

Os adjetivos devem sempre concordar com o substantivo. Por exemplo: se um
substantivo está no singular; o adjetivo também deve estar no singular; se
esta no feminino, o adjetivo também deve estar no feminino, e assim por
diante.
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Atividade página 63 (Concordância verbal – 1a pessoa singular, pretérito perfeito, 1a
conjugação)
5) Leia a história completando os espaços em branco. Uma dica: os verbos nos parênteses vão
ajudá-lo.
Os bolinhos de arroz rolantes
Era uma vez um velhinho que vivia com sua esposa, também muito idosa. Um dia ele
disse: - Vou cortar a lenha hoje. Por favor, faca alguns bolinhos de arroz para o meu almoço.
Assim, a esposa fez os bolinhos de arroz, ____________-os (embrulhar) e ____________-os
(entregar) ao seu marido. Então, o velhinho saiu de casa.
Ele ____________(caminhar) até bem longe, dentro da floresta, e ____________(cortar)
lenha a manhã inteira. Quando o sol estava a pino, ele se ____________(sentar) para comer e
abriu o embrulho, dizendo: - Bem, vou saborear alguns dos deliciosos bolinhos de arroz feitos
por minha velha senhora.
Mas de repente, ele ____________(gritar): - Minha nossa! – um dos bolinhos de arroz
caiu, e ele o viu rolando para longe, até cair em buraco no chão.
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Atividade páginas 67 e 68 (Concordância verbal – 1a pessoa singular, pretérito perfeito, 2a
e 3a conjugação)
Acompanhe a letra da música que seu professor vai tocar e depois que aprender, cante junto.
Depois De
Depois de acordar, mamar
Depois de mamar, sorrir
Depois de sorrir, cantar
Depois de cantar, comer
Depois de comer, brincar
Depois de brincar, pular
Depois de pular, cair
Depois de cair, chorar
Depois de chorar, falar
Depois de falar, correr
Depois de correr, parar
Depois de parar, ninar
Depois de ninar, dormir
Depois de dormir, sonhar
Sandra Peres, Paulo Tatit e Edith Derdyk
1) Circule todas as ações na letra da canção.
2) Quem você acha que realiza essas ações? Assinale a alternativa correta:
( ) bebê ( ) criança ( ) adulto ( ) velho
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3) Agora, complete os espaços em branco e mude a letra canção escrevendo ações que uma
criança mais ou menos com a sua idade poderia praticar.
Depois de acordar, ________________
Depois de ___________________, sair
Depois de sair, ___________________
Depois de __________________, sentar
Depois de sentar, __________________
Depois de __________________, brincar
Depois de brincar, _________________
Depois de __________________, dormir
Depois de dormir, _________________.
4) Imagine agora que você esteja contando para alguém o que fez ontem. Sua canção ficaria
assim:
Depois que acordei, ________________
Depois que ___________________, saí
Depois que saí, ___________________
Depois que __________________, sentei
Depois que sentei, __________________
Depois que __________________, brinquei
Depois que brinquei, _________________
Depois que __________________, dormi
Depois que dormi, _________________.
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Atividade página 74 (Concordância nominal – artigos o-a / um-uma)
1) Leia a tabela abaixo, as palavras que estão na coluna da esquerda foram retiradas do mito
indígena Como Surgiu a noite.
Texto

Par

o povo

um povo

o lugar

um lugar

os filhos

uns filhos

as redes

umas redes

a porta

umas portas

a casa

uma casa

1 O que mudou quando comparamos a 1a e a 2a coluna? Fale para um colega e depois para todos
os colegas da classe.

2 Complete os espaços em branco, conforme o que descobriu no exercício anterior.

a ______________
uma

____ meninas

______________

os ______________
____

______________

____ caderno
____

______________

____ meninos
____

______________

uns ______________
____ cadeiras
____

______________
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as ______________

____

______________

____

______________

____

______________

____

______________

____

______________

____

______________

____

______________
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Atividade página 96 (Concordância verbal – Pretérito imperfeito)
Releia este trecho da historia do João Papinho
“João Papinho estava em pleno espaço! Nem precisava mexer as pernas
para andar. Mas não andava, corria, voava numa velocidade louca!”
1 As palavras destacadas são ações que João Papinho fazia no inicio de sua viagem.
2 Releia o 5º paragrafo e circule outras ações que o menino fazia durante sua viagem.

“João Papinho pensava em tudo isso quando ouviu uma voz que o
chamava, uma voz sumida, e, voltando o rosto, viu uma libélula que
voava a seu lado. Parecia um aeroplano de asas abertas.”

3 Complete as frases abaixo com ações que você costumava fazer quando você era pequeno.
a. Quando eu tinha _______ anos, eu ___________________.
b. Quando eu era pequeno, eu ________________________.
c. Quando eu ________________, eu ___________________.
d. ________________________________________________.
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Atividades páginas 102 e 103 (Concordância nominal – pronomes possessivos seu-sua/seussuas)

Releia o trecho do conto Formosa Vassilissa

“...Passado algum tempo a mãe de Vassilissa faleceu e seu pai, preocupado por não ter com
quem deixa-la sempre que viajava, casou-se com uma viúva que tinha duas filhas. Ele
pensou que assim, Vassilissa ficaria amparada e protegida. Ledo engano!
A madrasta e suas filhas odiaram a menina.
1) Observe os pares abaixo:
Seu pai

sua mãe

Suas filhas

seus filhos

2) Agora forme novos grupos e complete com seu, sua, seus ou suas, como no
exemplo abaixo:

seu pai
sua mãe
seus pais
_______ tio

________ irmão

________ irmãos

______ __________

________ tios

______ primo

________ irmã

_____ __________

_______ avó

_____ __________

_____ amiga

________ avós

______ __________

________ ____________

______ __________
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_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4) Escolha dois pares que formou e escreva um parágrafo com eles. Mas, os verbos
que escolher devem estar no passado.

boca

professora

vizinhos
violão

Suas

anel

casa

Seus

professor

mochila

Seu

sapato

Sua

carro

coisas

3) Agora, que já descobriu a regra, ligue as palavras da 1a coluna às da 2a coluna:

Atividade página 112 (Concordância verbal – Pretérito imperfeito)
1) Reescreva os trechos fazendo todas as mudanças necessárias para fazer todas as
concordâncias necessárias.
Trecho 1

O que assustou os meus pais, a família toda, foi quando eu sumi
durante uma tarde inteira (Trecho adaptado.)

a) Troque a palavra pais por: TIAS

Troque a palavra família por: GRUPO
Troque a palavra tarde por: DIA
O que assustou ___s m______ tias, ___ grupo tod__, foi quando eu sumi durante
u___ dia inteir___.
Trecho 2

[...] Acontece que o filme era bárbaro, uma maravilha para meus
olhos: “As Mil e Uma Noites.” Em cores lindas, costumes
estranhos, ação, aventura, romance. [...]

b) Troque a palavra filme por: FESTA
Troque a palavra cores por: TONS

Troque a palavra costume por: CULTURA
[...] Acontece que ___ festa era bárbar___, uma maravilha para meus olhos: “As
Mil e Uma Noites.” Em tons lind____, cultura estranh___, ação, aventura,
romance. [...]
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APÊNDICE D
Avaliação de Português
Avaliação pré e pós teste
1)
Complete as frases abaixo usando as palavras do quadro.
Veja o modelo:
As mãos
O shorts
O cabelo
Os pés
A camisa

a.

A camisa do Cascão é amarela.

b.

____

c.

____ ____________ são sujos.

d.

_____ ________________ são sujas.

e.

_____ __________ é vermelho.

___________ do cascão é preto.

2) Complete as lacunas somente com os verbos é ou são:
a. A camisa ____ amarela.
b. Os barcos ____ vermelhos.
c. Ela ____ minha amiga.
d. Você ____ brasileiro?
e. Ele ____ feliz.
f. As cadeiras ____ grandes.
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3) Leia alguns trechos do poema Amigos do Peito. Agora, imagine
se todos os nomes das meninas, fossem trocados por nomes de
meninos, e os nomes de meninos por nomes de meninas, como
ficaria? Complete as lacunas com os ajustes necessários:
Todo dia eu volto da escola
com a Ana Lúcia da esquina.
Da esquina não é sobrenome,
é o endereço da menina.
Todo dia eu volto da escola
com ____Lúcio da esquina.

Da esquina não é sobrenome,
é o endereço d__ ________.

o Bruno do
o Ricardo
o irmão da
o filho

prédio da frente,
do sétimo andar,
Lúcia da esquina,
do dono do bar.

____ Bruna do prédio da frente,
____ Rafaela do sétimo andar,

____ ________ d__ Lúcio da esquina,
____ ________ d__ don__ do bar.

4)

Complete os espaços em branco conforme mostra o modelo.

A
A
O
O
A

China
Franca
México
Japão
escola

na China
___França
___México
___Japão
___escola
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5) Complete as frases abaixo com no ou na e com a língua falada
em cada país.
_____Austrália se fala _________________.
_____Paquistão se fala ________________.
_____Rússia se fala ___________________.
_____Itália se fala ___________________.
_____Egito se fala ____________________.
_____Alemanha se fala _________________.
_____Chile se fala ____________________.
_____Marrocos se fala _________________.
6) Complete o quadro com adjetivos que concordem com os
substantivos e artigos.
Artigo

Substantivo

Adjetivo

menina
o

menino
divertida
desenhos
casa

assustadora

olhos
longas
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7) Leia a história completando os espaços em branco. Uma dica:
os verbos nos parênteses vão ajudá-lo.
Os bolinhos de arroz rolantes
Era uma vez um velhinho que vivia com sua esposa, também

muito idosa. Um dia ele disse: - Vou cortar a lenha hoje. Por

favor, faca alguns bolinhos de arroz para o meu almoço. Assim, a
esposa fez os bolinhos de arroz, ____________-os (embrulhar) e

____________-os (entregar) ao seu marido. Então, o velhinho saiu
de casa.

Ele ____________(caminhar) até bem longe, dentro da

floresta, e ____________(cortar) lenha a manhã inteira. Quando o
sol estava a pino, ele se ____________(sentar) para comer e
abriu o embrulho, dizendo: - Bem, vou saborear alguns dos

deliciosos bolinhos de arroz feitos por minha velha senhora.

Mas de repente, ele ____________(gritar): - Minha nossa! –

um dos bolinhos de arroz caiu, e ele o viu rolando para longe,
até cair em buraco no chão.

8) Imagine que você esteja contando para alguém, o que fez
ontem. Preencha os espaços em branco da canção.
Depois que acordei, __________________.

Depois que ___________________________, saí.
Depois que saí________________________.

Depois que ___________________________, sentei.
Depois que sentei,____________________.

Depois que ___________________________, brinquei.
Depois que brinquei, _________________.

Depois que ___________________________, dormi.
Depois que dormi,_____________________.
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9) Relacione a coluna da esquerda com a coluna da direita:
um

os filhos

um

as redes

umas

a casa

uma

as portas

uns

o povo

umas

o lugar

10) Complete os espaços em branco conforme o exemplo:

____ cadeiras

o menino
um menino

____

______________

as ______________

____

______________

____

______________

uns ______________

os ______________
____

____ menina

______________

____ caderno
____

______________
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____

______________

____

______________

____

______________

11) Complete as frases abaixo com ações que você costumava fazer
quando era pequeno:
a) Quando eu tinha ____ anos, eu
______________________________.
b) Quando eu era pequeno, eu
_________________________________.
c) Quando eu tinha ____ anos, eu também
_______________________.
d) __________________________________________________________.
12) Ligue as palavras da 1a coluna às da 2a coluna.

sapato

coisas

seu

carro

sua

mochila

seus

professor

suas

anel

casa

violão

vizinhos

professora

boca
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13) forme grupos completando com seu, sua, seus ou suas conforme
o exemplo abaixo.

seu pai – sua mãe

_____irmão – _____ irmã

seus pais

_____ irmãos

_____ tio – ____ _________

_____ _________ – _____ avó

_____ tios

_____ avós

_____ ________ – _____ prima

_____ amigo – ____ _________

_____ __________

_____ amigos
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APÊNDICE E
Sinais de Consciência Metacognitiva na Avaliação Final
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APÊNDICE F
Mapa
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