PORTUGUÊS

LoCALL activity Template

Público-alvo

1º CEB (6-9)
alunos do 4º
ano de
escolaridade
(facilmente
adaptável a
outros níveis)

Duração

2 horas

O que mudarias na tua cidade?
Materiais e
Organização
Abordagens
Recursos
dos
pedagógicas
participantes
- Materiais de - grupos
- Reflexãodesenho,
síntese dos
recorte e
conteúdos das
atividades
pintura
anteriores (em
- Computador
grupo)
- Dicionários

- Escrita de
palavras e
expressões em
diversas línguas
- Construção de
elementos de
PL (sinalização)
-Desenho da
cidade de
Aveiro

Local da
atividade
- na escola

Articulação
curricular
- Português
- Estudo do Meio
- Expressão
Artística
- Cidadania e
Desenvolvimento

Resumo da
Atividade

Objetivos de
aprendizagem

Atividades
prévias

Descrição
detalhada da
atividade

Esta atividade consiste na criação de imagens para ilustrar uma notícia que os alunos escreveram,
alertando para as dificuldades que os imigrantes encontram na cidade de Aveiro. Os alunos
desenham a cidade de Aveiro e criam elementos de paisagem linguística que gostariam de integrar
na cidade para a tornar mais inclusiva.
Explorar a PL – Trabalhar de forma criativa com a PL, recorrendo a várias técnicas de expressão
plástica (desenho, pintura, recorte) – Promover uma compreensão ampla de PL – Aumentar a
consciência da diversidade linguística – Refletir sobre as suas próprias experiências de língua no
contexto de PL
Anteriormente a esta atividade, os alunos fizeram uma visita ao centro da cidade de Aveiro,
recolhendo imagens e fotografias da PL, pesquisaram dados sobre residentes estrangeiros na
região de Aveiro, elaboraram e realizaram uma entrevista (via Zoom) a imigrantes venezuelanos
e brasileiros a residir na cidade, tendo-se deparado com o facto de que a PL da cidade de Aveiro
não está preparada para receber imigrantes de diferentes nacionalidades, nomeadamente
daquelas com maior expressividade em termos de número de residentes. Após as entrevistas, os
alunos mostraram-se preocupados com as dificuldades sentidas pelos imigrantes, relacionadas
com a língua, com a dificuldade de comunicação, com o facto de não encontrarem jornais nas suas
línguas e recordam o que disse uma das entrevistadas: “Quando cheguei senti dificuldade em me
orientar pela cidade e não sabia onde me dirigir”.
Esta sessão inicia-se com a seguinte pergunta que o professor coloca aos alunos: “O que mudariam
na cidade de Aveiro para os imigrantes se sentirem mais integrados?”. Os alunos podem referir
elementos da PL como “a sinalização”, “menus dos restaurantes” e “jornais e livros que estão nos
quiosques”. Posteriormente, divide-se a turma em três grupos e cada grupo tem uma tarefa. Um
grupo deve desenhar a cidade de Aveiro como a viu quando fizeram a visita à cidade, num papel
cavalinho A3. Outro grupo, tem de realizar a mesma tarefa, mas em papel cenário, com grandes
dimensões, com tintas e pincéis. O último grupo deve criar elementos para se acrescentar à cidade
de Aveiro de forma a torná-la mais inclusiva para imigrantes e turistas.

Adaptações
possíveis
Competências a
desenvolver

Competências
prévias

Exemplos de
implementação

Esta atividade pode ser facilmente desenvolvida em qualquer cidade e em várias áreas
curriculares.
Linguagem
Conhecimen- Competências do século XXI
- reconhecimento de outras tos
Uso do computador – criatividade – interação –
línguas
- Sociedade e descrição – reflexão – trabalho de grupo –
Migrações
cidadania
Linguagem
Conhecimen- Competências do século XXI
- Escrita
tos
Interação - descrição - reflexão - trabalho de
- reconhecimento de outras -não aplicável grupo - cidadania
línguas

Reações/
feedback do
professor

“Foi uma atividade muito interessante, os alunos partilharam ideias, chegaram a conclusões e
perceberam que a cidade de Aveiro não está preparada para receber imigrantes.”
“Quando se depararam com as dificuldades, sugeriram que deveriam mudar a cidade e foi o que
fizeram com esta atividade.”
“Gostei muito de ver o trabalho dos alunos e empenho e dedicação nesta atividade, sempre com
o pensamento nas dificuldades dos imigrantes.”

Reações/
feedback dos
alunos

“No final do projeto desenhámos a cidade de Aveiro e acrescentámos alguns elementos para
tornar a PL mais completa e inclusiva. Porque é que isto é importante?”
- “Para recebermos pessoas de todo o mundo”.
- “Para os habitantes se sentirem integrados.”
- “É importante porque assim vamos mostrar aos outros como a cidade ia ser.”
- “Para conhecermos melhor a nossa cidade.”
- “Para mostrar às pessoas como a cidade pode ser.”
- “Porque a PL de todas as cidades é muito importante.”
Atividade concebida por: Rosalba Graterol e Filomena Martins (Univ. Aveiro)

