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RESUMO 

 

CANÁRIO, Maria Goreti Martinez. Cantando, brincando, ouvindo histórias: o lúdico no 

ensino-aprendizagem de espanhol para crianças. 2019. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Especialização em Educação Linguística e Práticas Docentes em Espanhol) – Colégio Pedro 

II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

Este trabalho tem por objetivo uma reflexão sobre o ensino-aprendizagem da língua espanhola 

por meio do lúdico, para crianças do 1º e 2º ciclos (1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental, com 

base em autores consagrados na área da psicopedagogia como Piaget, Vygotsky, Wallon e 

Fröbel. O estudo das teorias da aprendizagem desses autores propiciou uma maior compreensão 

do desenvolvimento cognitivo, afetivo/emocional, físico e social da criança. O trabalho está 

respaldado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), em sua perspectiva 

sociointeracional e interdisciplinar, nos objetivos de formação cidadã contidos em seu texto e 

na teoria de Krashen, acerca da aquisição da segunda língua através de input, de forma natural, 

semelhante à aquisição da língua materna. Contamos ainda com a contribuição de Gardner, com 

sua teoria das inteligências múltiplas, que permite ao docente ter uma visão ampliada do 

conceito de inteligência e das peculiaridades de cada educando em sua forma de aprender. As 

experiências de Boéssio (2010) e Pinto (2017) com o ensino de línguas estrangeiras para 

crianças contribuíram de forma significativa para o estudo do tema e para a elaboração de 

atividades lúdicas para o ensino do espanhol para crianças.  

 

 

Palavras-chave: Ensino. Espanhol. Crianças. Lúdico.



 
 

 
 

RESUMEN  

 

 

CANÁRIO, Maria Goreti Martinez. Cantando, brincando, ouvindo histórias: o lúdico 

no ensino-aprendizagem de Espanhol para crianças. 2019. 68.  Trabalho de Conclusão 

de Curso (Especialização em Educação Linguística e Prática Docentes em Espanhol) – 

Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura,  Rio de 

Janeiro, 2019. 

 

 

 

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

española a través de lo lúdico, para niños de los 1º y 2º ciclos (1º al 5º año) de la Enseñanza 

Fundamental, basado en autores consagrados en el área de la psicopedagogía como 

Piaget, Vygotsky, Wallon y Fröbel. El estudio de las teorías de aprendizaje de estos 

autores proporcionó una mayor comprensión del desarrollo cognitivo, 

afectivo/emocional, físico y social del niño. El trabajo también está respaldado en los 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), en su perspectiva, sociointeraccional e 

interdisciplinaria, en los objetivos de formación ciudadana contenida en su texto y en la 

teoría de Krashen, sobre la adquisición de la segunda lengua a través de input, de forma 

natural, semejante a la adquisición de la lengua materna. Tenemos también la 

contribución de Gardner, con su teoría de inteligencias múltiples, que permite al docente 

tener una visión más amplia del concepto de inteligencia y las peculiaridades de cada 

alumno en su forma de aprendizaje. Las experiencias de Boéssio (2010) y Pinto (2017) 

con la enseñanza de lengua extranjera para los niños contribuyeron significativamente al 

estudio del tema y a la elaboración de actividades lúdicas para la enseñanza del español 

para niños.  

 

Palabras Chaves:  Enseñanza. Español. Niños. Lúdico 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por meio do presente estudo, objetiva-se promover uma reflexão sobre a 

importância da ludicidade no ensino de língua estrangeira para o público infantil.  

O tema do brincar está associado à criança, à infância e tem sido objeto de 

pesquisas e estudos nas últimas décadas. Há publicações em diversas áreas sobre o 

universo infantil e sobre o brincar e não se pode falar do brincar, do jogo, do lúdico, sem 

discutir o conceito de infância. 

Não existe uma única concepção de criança, segundo Ariès (1978), que 

desenvolveu a historicidade desse conceito. Almeida e Jardim (2003) a veem como um 

ser que pensa, sente, que pode ter uma participação mais ativa, criativa, crítica no 

processo de ensino-aprendizagem.   

Neste trabalho, utilizaremos o conceito de criança do Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil (RCNEI, 1998), considerando-a como um ser social, 

cultural e histórico, que está inserida em uma sociedade,  que exerce sobre ela influências.  

Trazendo o lúdico para a área da educação, que é a inserção do ensino por meio 

de jogos, brincadeiras, envolvendo ações educativas prazerosas, aguçando a curiosidade 

e o desejo de aprender, nos dedicaremos à leitura e estudo de autores/pesquisadores como 

Fröbel (2010), o primeiro a introduzir a brincadeira na educação; Antunes (2010), que 

baseado na teoria das inteligências múltiplas de Gardner (2010), nos falará dos jogos 

lúdicos no ensino-aprendizagem e Jardim (2003), que desenvolveu estudos sobre a 

ludicidade na educação infantil.  

 Neste estudo reflexivo, contaremos ainda com Piaget (2010, 2018), Vygotsky 

(2007, 2010) e Wallon (2010), que contribuirão para a compreensão da aprendizagem e 

do desenvolvimento da criança.  

Revisitaremos, também, os conceitos de aprendizagem/aquisição de língua 

estrangeira/segunda língua, através de Rinaldi (2006). 

Basearemo-nos em Nicholls (2001), que desenvolveu estudos sobre a teoria de 

Krashen (1995), em que a aquisição da língua estrangeira deve ocorrer através de input, 

assim como ocorre na língua materna, de forma natural, com ênfase na oralidade.  

Sobre o tema supracitado, relataremos a experiência de duas professoras 

pesquisadoras. A primeira, Boéssio (2010), embasou sua prática pedagógica do ensino de 

espanhol para crianças na teoria de Krashen, incluindo o lúdico como forma de 

sensibilizá-las para essa aprendizagem. A segunda, Pinto (2017), desenvolveu, com 
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crianças de 6 a 8 anos, o ensino de francês por meio de jogos, considerando as 

inteligências múltiplas de Gardner.  

Este trabalho tem como objetivo, também, a apresentação de uma proposta de 

atividades lúdicas no ensino de espanhol para crianças, com base nos estudos teóricos 

realizados e no relato de experiência das professoras pesquisadoras com o ensino de 

língua estrangeira.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Promover uma reflexão sobre a importância da ludicidade no ensino de língua 

estrangeira para o público infantil.  

 

2. 2 Objetivos Específicos  

 

1. Definir os conceitos de criança e ludicidade; 

 

2. Contribuir para a compreensão sobre a aprendizagem e o desenvolvimento da criança; 

 

3. Revisitar os conceitos de aprendizagem/aquisição de língua estrangeira/segunda 

língua; 

 

4. Apresentar a experiência de professoras pesquisadoras com o ensino de língua 

estrangeira para crianças;  

 

5. Elaborar uma proposta de atividades lúdicas no ensino de espanhol para crianças.   
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3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho foi motivado pela experiência adquirida no magistério, ao longo de 

22 anos, começando com turmas do 1º segmento do Ensino Fundamental (doravante EF),  

depois com o berçário e a creche, seguindo com a Educação Infantil, o 2º segmento do 

EF  e o Ensino Médio (doravante EM). 

Apesar de ser longa minha experiência docente, a prática com o ensino do 

espanhol só ocorreu nos últimos quatro anos, com turmas do 6º ano até o EM da rede 

pública de ensino.  

Todos os conhecimentos advindos dessa experiência como professora em distintos 

segmentos de ensino, somados aos adquiridos no curso de pós-graduação do Colégio 

Pedro II, suscitaram o desejo de pôr em prática essas aprendizagens, acrescidas de uma 

visão ampliada, repleta de novos questionamentos e com a oferta de novas possibilidades 

– a teoria associada à prática.   

Em minha docência, utilizava parte do que havia aprendido no curso de formação 

de professores de 1ª a 4ª série. No entanto, foram efetivamente minha intuição e 

sensibilidade que guiaram minhas ações e nortearam essa  prática. 

Anos mais tarde, com os estudos na faculdade e no curso de pós-graduação, 

identifiquei, nos textos lidos, relatos de experiências semelhantes às minhas e encontrei, 

ainda, outras leituras que me fizeram refletir sobre aspectos que poderiam ser melhorados. 

Um mundo abria-se a minha frente. O que fazer com tudo isso? Tinha a experiência e, 

agora, a teoria. 

O trabalho pedagógico com as crianças era exitoso quando se dava por meio de 

atividades lúdicas, que englobavam tanto as brincadeiras espontâneas, quanto aquelas que 

objetivavam uma aprendizagem específica. Haveria diferença com o ensino de espanhol 

para essa faixa etária? 

Com base nesse questionamento, dediquei-me à pesquisa de textos acadêmicos 

que relatassem experiências com o ensino do espanhol para crianças e pude constatar que 

o ensino baseado na ludicidade – base do meu trabalho na educação infantil – estava 

presente em muitos de tais relatos. 

Motivada por um projeto pessoal e profissional, pretendo aqui desenvolver uma 

proposta de atividades lúdicas no ensino de espanhol/língua estrangeira para alunos do 1º 

ciclo do EF, cabendo a ressalva de que não foram embasadas em minha experiência com 

esse segmento, visto nunca ter atuado como professora de espanhol para crianças. 
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Desejo que, de alguma forma, este trabalho possa contribuir com outros 

educadores, que os auxilie e estimule nessa tarefa nada fácil de ensinar um novo idioma 

ao público infantil.  
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4    PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A metodologia empregada neste trabalho, após a definição do tema – o lúdico no 

ensino de espanhol para crianças – é a realização de uma pesquisa qualitativa, constituída 

de um levantamento de dados de autores/pesquisadores que abordam o tema. A seleção 

de artigos acadêmicos, livros, sites na Internet, vídeos, deve ter como foco o 

aprofundamento de questões relacionadas à criança e ao lúdico no processo de ensino-

aprendizagem em geral e, mais especificamente, do espanhol como língua estrangeira.    

Após a aquisição desse material, foram realizados fichamentos e resumos dos 

textos teóricos para a posterior produção textual da monografia. Tivemos como pontapé 

inicial a conceituação de criança por autores como Jardim (2003) e Almeida (2003) e 

seguimos a pesquisa com base em Rinaldi (2006), que apresenta questões relacionadas à 

aprendizagem/aquisição de língua estrangeira/segunda língua para crianças.  

O estudo das teorias de aprendizagem de autores como Piaget, Vygotsky e Wallon 

tem por objetivo uma maior compreensão do desenvolvimento cognitivo, 

afetivo/emocional, físico e social da criança.  

Contamos ainda com a contribuição de Gardner (2010), com sua teoria das 

inteligências múltiplas, que permite ao docente ter uma visão ampliada do conceito de 

inteligência e das peculiaridades de cada educando em sua forma de aprender.  Almeida 

(2003) debate a questão da ludicidade nas práticas pedagógicas, englobando jogos e 

brincadeiras com fins pedagógicos e Antunes (2010) apresenta jogos como ferramenta 

didática de estímulo às distintas inteligências, e que podem ser adaptados ao ensino não 

somente do espanhol, mas de quaisquer disciplinas.  

O trabalho está respaldado também nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998), em sua perspectiva sociointeracional e interdisciplinar, nos objetivos de formação 

cidadã contidos em seu texto. Com base nos documentos oficiais (RCNEI, PCNs, LDB) 

referentes ao ensino de espanhol para alunos na faixa etária de 6 a 11 anos, que 

correspondem aos 1º e 2º ciclos do EF, constatou-se a inexistência de uma abordagem 

específica para esse público. Entretanto, as experiências desse ensino com as crianças nos 

mostraram essa possibilidade, por meio de atividades lúdicas. Para elaborar tais 

atividades, baseamo-nos na teoria de Krashen acerca da aquisição da segunda língua 

através de input, de forma natural, semelhante à aquisição da língua materna. As 

experiências de Boéssio (2010) e Pinto (2017) com o ensino de línguas estrangeiras para 
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crianças também contribuíram para o estudo do tema e para a elaboração de atividades 

lúdicas para o ensino do espanhol para essa faixa etária.   
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5.  A CRIANÇA E O LÚDICO NO ENSINO-APRENDIZAGEM DE ESPANHOL 

5.1 Conceito de criança 

“Lápis, caderno, chiclete, pião/Sol, bicicleta, skate, calção/ Esconderijo, avião, correria, 

tambor, gritaria, jardim, confusão/Bola, pelúcia, merenda [...] Criança não trabalha, 

criança dá trabalho[...]” (ANTUNES; TATIT, 1998, faixa 3). 

 

Quando se pensa em criança, imaginamos o lado suave da vida, de alegria, de 

brincadeiras; a música de Antunes e Tatit nos transporta a esse mundo tão especial. 

Porém, nos leva também a uma reflexão sobre as diferenças na vida de cada uma delas, 

dependendo da classe social a que pertençam, pois há crianças cuja mão de obra é 

explorada pelos adultos e cujos direitos e peculiaridades não são respeitados. Criança não 

trabalha, não é essa a sua função.   

Houve época em que a criança era considerada um pequeno adulto: 

Até o século XVII a criança era vista como um adulto em miniatura e tratada 

com um certo descaso, recebendo um amor similar ao de um bichinho de 

estimação, que diverte e ajuda a passar o tempo. As crianças não possuíam um 

mundo próprio e oscilavam entre o mundo animal e o dos adultos. (JARDIM, 

2003, p. 14 apud ARIÈS, 1978, p. 51) 

 

Nesse período, a criança aprendia a trabalhar tal qual um adulto e dela eram 

cobrados comportamento e amadurecimento precoces, e isso era prejudicial para o seu 

desenvolvimento e formação.  

Jardim (2003), embasada em pesquisas realizadas pelo historiador social francês 

Philippe Ariès (1978) acerca do conceito de infância, tece o seguinte comentário: 

[...] a criança viveu durante vários séculos de maneira pouco diferenciada das 

outras ‘idades’ da vida. Em um espaço de aproximadamente quatro séculos 

(XVII, XVIII, XIX, XX) a infância foi conquistando uma especificidade como 

categoria e investida de um interesse jamais presenciado historicamente. Esse 

processo teve início na vida escolar e em seguida estendeu-se ao espaço familiar, 

com a presença de médicos e higienistas, chegando a tornar-se meta de produção 

e consumo das sociedades capitalistas. (JARDIM, 2003, p. 10) 
 

Portanto, o conceito de criança reflete os valores da sociedade, a cultura do povo; 

passando de um período em que não havia distinção entre ‘ser criança’ e ‘ser adulto’, ao 

de um ser ingênuo, incompleto, desconsiderando o seu potencial e o seu entendimento da 

realidade. O ingresso dessa criança na escola teve uma forte influência na maneira de 

enxergá-la, fortalecida pela presença e participação da família nesse processo, assim 

como os cuidados médicos que assegurariam sua vida e saúde.  

Entretanto, em pleno século XXI, nos deparamos ainda com uma realidade que 

nem sempre favorece às crianças mais pobres, tratadas diferentemente em relação às que 
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possuem mais recursos. A vida de crianças que vivem nas áreas rurais, por exemplo, que 

enfrentam inúmeras dificuldades para frequentar uma escola, são muito maiores do que 

as da área urbana. A luta por seus direitos compete a toda a sociedade, porque ela é o 

adulto de amanhã.  Almeida (2003, p. 12) comenta em relação a essa realidade que “[...] 

o acesso ao conhecimento acadêmico é possibilitado apenas a uma minoria pertencente à 

classe de renda mais alta. A dualidade entre ‘quem pode e quem deve ter acesso ao saber’ 

é que garante a permanência do poder dominador sobre o dominado.[...]” 

Há muito o que refletir sobre a forma como a criança é idealizada e o que 

encontramos em nossa realidade. 

Buscamos no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) 

a conceituação de criança: 

A criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de 

uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente 

marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. A 

criança tem na família, biológica ou não, um ponto de referência fundamental, 

apesar da multiplicidade de interações sociais que estabelece com  outras 

instituições sociais. (BRASIL, 1998, p. 21) 

Essa citação nos leva a pensar na relevância atribuída à família. Nessa fase, em 

que a personalidade e o caráter estão sendo formados, a maneira como os valores - 

cooperação, solidariedade, amor, amizade e generosidade - são adquiridos no seio 

familiar pela criança e a sua percepção dos limites e regras para uma boa convivência irão 

contribuir enormemente para a sua formação cidadã, refletindo-se na vida adulta.  

Então, assim como os adultos, a criança sente, pensa, tem seus conflitos. É através 

da convivência com o outro que ela aprenderá a lidar com as diferenças, as frustações, as 

superações e as emoções. Em muitas situações de brincadeira, a criança exterioriza o que 

está sentindo, raiva, medo, dor e apresenta um comportamento mais agressivo ou mais 

retraído, porque não sabe verbalizar o que vai no seu interior.  

Por isso, cabe ao professor ter um olhar atento e cuidadoso ao relacionar-se com 

crianças dessa faixa etária, para não fazer julgamentos e nem cobranças que estejam além 

de suas possibilidades. Buscar parceria com os responsáveis o ajudará a compreender essa 

criança de modo mais abrangente, podendo direcionar mais eficientemente sua prática 

pedagógica. A construção de seus conhecimentos ocorrerá por meio das interações 

sociais,  brincadeiras e ações pedagógicas que visam desenvolver as potencialidades do 

educando considerando os aspectos físico, cognitivo, afetivo-emocional, social, ou seja, 

um desenvolvimento integral.  Portanto, compete ao professor propiciar um ambiente de 
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diversas possibilidades, estimulando a curiosidade e o ato de pensar o que se aprende;  

valorizando a autoestima,  a autonomia e o autoconhecimento, a consciência de quem são, 

a sua identidade. 

No entanto, como a crianças se desenvolvem e aprendem?  

 

5.2 A criança e a aprendizagem  

 

5.2.1 Perspectiva de Piaget  

 

Segundo Jean Piaget (1896–1980), a construção do conhecimento na infância se 

dá através da assimilação, acomodação e equilibração. Para melhor elucidar esses 

conceitos, lançaremos mão de um exemplo, presente no artigo de ROQUE (2010), de 

forma resumida.  

Uma criança de dois anos e meio que conhece cachorros de vários tamanhos, com 

várias cores de pelos, com rabo curto, longo, etc., encontra certo dia, um cavalo. Ela faz 

associação com os poucos animais que conhece, buscando uma similaridade, mas a 

imagem que mais se aproxima do cavalo é a do cachorro. O professor, realizando algumas 

perguntas, induzirá a criança a perceber que não se trata mais de um cachorro, que ele 

não se enquadra nesse esquema mental. Isso representa a assimilação. Por meio de 

atividades diversificadas, a criança poderá realizar comparações que a ajudem a 

estabelecer a diferença entre os dois animais e assim, criar a nova categoria – cavalo.  

O reconhecimento do cavalo equivale ao conceito de acomodação. Agora a 

criança já sabe o que é cachorro e o que é cavalo. Essa sequência de ações envolvendo o 

raciocínio que permitiu a construção de um novo conhecimento é definido como 

‘processo de equilibração’, para Piaget.  

Por meio desse exemplo desenvolvido por Roque, podemos concluir que a criança 

se depara com algo novo, acessa nos arquivos mentais registros semelhantes, estabelece 

comparações, percebe a não similaridade com o seu conhecimento prévio, ocorrendo 

então a ‘assimilação’. Configura-se um momento de confusão mental, porque houve uma 

quebra do esquema mental já criado, caracterizando o ‘desequilíbrio’. Ao reorganizar as 

novas informações, reestruturando o pensamento, um outro esquema é construído. O 

conflito cessa, e então surge o que Piaget denominou de ‘acomodação’.  

A consequência disso é a ‘equilibração’, ou seja, uma adaptação à nova situação. 

Segundo Piaget, a construção do conhecimento perpassa esse ciclo.  
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Buscamos em Roque (2010) e Souza (2018) embasamento para compreender os 

estágios do desenvolvimento da criança, propostos por Piaget.  

Piaget dividiu o desenvolvimento da criança em estágios: o sensório-motor (0 a 2 

anos), o pré-operatório (2 a 7 anos), operatório-concreto (7 a 11 ou 12 anos) e o operatório 

formal (11 ou 12 anos em diante). 

Sendo assim, no sensório-motor, a criança, logo nos primeiros meses, estabelece 

comunicação com os adultos através do choro, resmungo, para expressar suas 

necessidades básicas. Ela vai construindo conhecimentos através do contato físico com o 

meio externo. Então, à medida que vai crescendo, se desenvolvendo fisicamente, 

ganhando autonomia nos movimentos de locomoção, vai também aumentando sua 

capacidade de interagir com o outro, ampliando gradativamente seu conhecimento de 

mundo. 

Na sequência, no período pré-operatório, a criança encontra-se na fase do 

egocentrismo. Nessa fase,  as dificuldades de compartilhar seus brinquedos, de perceber 

e se colocar no lugar do outro estão presentes. Inicia-se o processo de simbolismo, 

representação mental do objeto em contato – o conhecido jogo simbólico. Ela faz 

associações com o mundo real, ressignificando os elementos em ‘seu mundo’. 

Para maior entendimento, faremos uma ilustração: a criança pode por exemplo, 

imaginar um ‘trenzinho’ a partir do enfileiramento de cadeiras; uma caixa de papelão se 

transforma num ‘carrinho’. Ela dá vida aos seres inanimados, denominado de ‘animismo’ 

na teoria piagetiana. Os fenômenos da natureza podem ser explicados por meio de 

comportamentos humanos. É a famosa fase dos ‘porquês’; necessita de resposta para 

todas as suas perguntas. 

 No terceiro período, o das ‘operações concretas’, a criança começa a diferenciar 

o real do imaginário e  constrói o conhecimento através de ações interativas com os 

adultos e demais pessoas de seu convívio. Sua capacidade de socialização melhora, 

compreende e segue as regras sociais. Já tem desenvolvidas algumas noções em relação 

ao espaço, tempo, noções de causa e efeito, etc. 

E, por fim, o período operatório formal, iniciando-se na adolescência. A 

capacidade de criar hipóteses, de abstração está bem mais alargada nessa etapa do 

desenvolvimento.  

Piaget, em sua teoria, explica a evolução da inteligência, o desenvolvimento 

cognitivo, considerando as etapas do desenvolvimento físico, a maturação biológica, que 
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é conhecida por “epistemologia genética’ ou ‘psicogenética’. Em relação a isso, Souza 

(2018) expõe que: 

Para Piaget, o comportamento dos seres vivos não é inato, nem resultado de 

condicionamentos. Para ele, o comportamento é construído numa interação 

entre o meio e o indivíduo. Esta teoria epistemológica (epistemo = 

conhecimento; e logia = estudo) é a caracterizada como interacionista. A 

inteligência do indivíduo, como adaptação a situações novas, portanto, está 

relacionada com a complexidade desta interação do indivíduo com o meio. Em 

outras palavras, quanto mais complexa for esta interação, mais ‘inteligente’ 

será o indivíduo. (SOUZA, 2018, não paginado) 

 

Portanto, a construção do conhecimento está ligada às estruturas do indivíduo  e 

ocorrerá através da interação com o meio em que está inserido. Daí os termos  

‘sociointeracional’ e ‘construtivismo’ ligados à sua teoria.  

 

5.2.2 Perspectiva de Vygotsky 

 

Segundo Ivic (2010, p. 15): “[...] a teoria de Vygotsky é uma ‘teoria socio-

histórico-cultural do desenvolvimento das funções superiores’, ainda que ela seja 

chamada mais frequentemente de ‘teoria histórico-cultural’.” Portanto, o homem como 

um ser social, interage com o outro, e ao estabelecer essa interação, vai assimilando os 

conhecimentos que fazem parte da cultura do seu meio, intermediado pela linguagem, 

desenvolvendo, assim, a parte cognitiva.  

Para o desenvolvimento da criança, em particular na primeira infância, os 

fatores mais importantes são as interações assimétricas, isto é, as interações 

com os adultos, portadores de todas as mensagens da cultura. Nesse tipo de 

interação, o papel fundamental cabe aos signos, aos diferentes sistemas 

semióticos, que do ponto de vista genético, têm, em primeiro lugar, uma função 

de comunicação, depois uma função individual: eles começam a ser utilizados 

como instrumentos de organização e de controle do comportamento individual. 

(IVIC, 2010, p. 16) 

 

Por isso, a linguagem tem um papel importante nesse processo de 

desenvolvimento cognitivo, já que é através dela que a criança obtém informações e 

expressa seus pensamentos. Ela sofre a influência do meio social, recebe diversos tipos 

de estímulos que vão despertando sua atenção e, consequentemente, propiciando a 

aprendizagem, por meio dos sistemas simbólicos.  

Vygotsky faz uma analogia entre a função dos signos/símbolos e a dos 

instrumentos de trabalho:   

A invenção e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar um dado 

problema psicológico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher etc.) é 

análoga à invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico. 

O signo age como um instrumento da atividade psicológica de maneira análoga 

ao papel de um instrumento no trabalho. (COLE et al, 2010, p. 52) 
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O professor assume na educação uma função mediadora e, ao elaborar um 

planejamento, deve considerar o conhecimento prévio do aluno, agir na zona proximal do 

desenvolvimento, auxiliando o desabrochar do que possui potencialmente.  

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas 

funções poderiam ser chamadas “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, em 

vez de “frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real 

caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 

desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 

prospectivamente. (COLE et al, 2010, p. 98) 

  

Essa comparação nos permite entender o conceito de desenvolvimento real, que é 

o que a criança já aprendeu, o que tem construído, é o que pode ser percebido pelos 

professores, por meio da observação direta e por outros instrumentos de avaliação. 

Considerar esse nível de desenvolvimento é de extrema relevância no processo ensino-

aprendizagem. E, conhecendo o degrau alcançado, é possível criar as estratégias para 

alcançar o próximo. 

 

5.2.3 Perspectiva de Wallon 

Henri Wallon (1879–1962) contribuiu de forma inovadora a respeito do 

desenvolvimento infantil e a gênese do pensamento humano. Seus conhecimentos sobre 

neurologia e o desenvolvimento humano foram incrementados com a experiência em uma 

clínica de atendimento a crianças com deficiência neurológica e por sua atuação como 

médico na Primeira Guerra Mundial.  

A teoria psicogenética do desenvolvimento da personalidade de Henri Wallon 

integra a afetividade e a inteligência. Sempre destacando que essa dinâmica é 

marcada por rupturas e sobreposições, elucida que ela acontece por meio do 

mecanismo de ‘alternâncias funcionais’, esclarecendo que as mudanças de 

fases não se dão de forma linear, como compreende, por exemplo, Piaget.  

Para Wallon, o surgimento de uma nova etapa do desenvolvimento implica na 

incorporação dinâmica das condições anteriores, ampliando-as e 

ressignificando-as. A criança atravessa diferentes estágios que oscilam entre 

momentos de maior interiorização e outros mais voltados para o exterior, sendo 

possível demarcar alguns deles ao longo do desenvolvimento infantil [...] 

(GRANDINO, 2010, p.34) 

 

Segundo Grandino (2010), Wallon entende a criança como um todo integrado, ou 

seja, dentro do corpo tem um ser que pensa e sente. O meio social afeta a criança no seu 

desenvolvimento físico, emocional e mental. Ao nascer, ela necessita de cuidados básicos 

para sobreviver e, a princípio, por instinto, o bebê estabelece uma comunicação (choro, 



22 
 

 

gestos); o adulto, ao interagir com essa criança, ao observá-la, aprende a decifrar seus 

sinais, suas formas de expressão e busca atender as suas carências. O desenvolvimento 

cognitivo começa na infância  a partir desses momentos interativos e segue por toda a 

vida. Ele está associado à afetividade. A criança, ao receber carinho, atenção, sentindo-

se amada, aciona todas as demais funções  e desenvolve-se melhor, de forma mais 

autônoma.  

Segundo Henri Wallon, o desenvolvimento se dá através de etapas, com 

características próprias, que vão se alternando, ora mais introspectivas (denominadas 

centrípetas), ora com maior extroversão (denominadas centrífugas). São consideradas 

etapas centrípetas: a ‘emocional’, a do ‘personalismo’ e a da ‘adolescência’; são 

essencialmente afetivas, de reorganização interna do indivíduo, na tentativa de 

compreender a si mesmo e o outro, ou mesmo, as coisas do mundo.  As etapas centrífugas 

são caracterizadas nos estágios do ‘impulsivo’, do ‘sensório-motor’ e do ‘categorial’. 

Essas etapas são mais intelectuais, em que há uma busca de maior interação com o meio. 

(GRANDINO,  2010, p. 31-36)  

Vale destacar aqui as características do 4º estágio, que equivale à faixa etária do 

1º e 2º ciclos do EF, público ao qual se destinam as atividades pedagógicas propostas 

neste trabalho.  

Estágio 4 – Categorial (6 a 11 anos) 

Mais uma vez predominando a inteligência e a exterioridade, no estágio 

categorial, que se estende até por volta dos onze anos de idade, a criança passa 

a pensar conceitualmente, avançando para o pensamento abstrato e raciocínio 

associativo. (GRANDINO, 2010, p. 36)  
 

Nessa etapa, a experimentação da realidade vai passando da concreta para a 

abstrata; a criança realiza comparações, faz associações, diferenciações e vai construindo 

seus conhecimentos.  

 

5.2.4 Teoria das Inteligências Múltiplas (IM) 

 

Howard Gardner (1934 até os dias atuais) desenvolveu a teoria das inteligências 

múltiplas (IM, como é conhecida).  Sua experiência com crianças normais, superdotadas 

e também com aquelas que haviam sofrido algum dano cerebral, o levou a confrontar seu 

aprendizado acadêmico. 

Se não tivesse trabalhado junto dessas populações – crianças normais e 

superdotadas e as que haviam sido normais e sofreram dano cerebral – eu 

nunca teria concebido minha teoria das inteligências múltiplas (IM, como veio 
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a ser chamada depois). Como a maioria das pessoas leigas e a maior parte dos 

outros psicólogos, teria continuado a acreditar na ortodoxia do quociente de 

inteligência (QI): na existência de algo único chamado inteligência, que nos 

permite fazer uma série de coisas mais ou menos bem, dependendo do quanto 

somos “inteligentes”. Nascemos com um determinado potencial intelectual 

que é, em grande parte, herdável (ou seja, nossos pais biológicos são os 

principais determinantes de nossa inteligência), e os psicometristas são capazes 

de nos dizer nosso nível de inteligência administrando testes nesse campo. 

(GARDNER,  2010, p. 16).                                        

Gardner questiona a medição da inteligência desenvolvida pelo francês Alfred 

Binet (1857 – 1911), o teste de QI (quociente de inteligência), realizado através de 

questões de raciocínio lógico-matemático, para verificar se o nível de inteligência do 

aluno era compatível com sua idade. O parâmetro para medir isso era o grau de 

dificuldade dessas questões de raciocínio lógico em relação àquelas que envolviam as 

palavras, para determinar que um aluno era mais inteligente que o outro.  

Uma situação que o levou a discordar dessa premissa foi o resultado obtido com 

pessoas que eram ‘normais’ e que tiveram um dano cerebral com dificuldades em termos 

espaciais e que conseguiam realizar todos os tipos de tarefas linguísticas; outras cuja 

linguagem havia sido prejudicada, mas que conseguiam bons resultados em outros 

contextos.  

O autor desenvolveu estudos acerca das inteligências do ser humano e reuniu-as 

num grupo de oito tipos (linguística, musical, lógico-matemática, espacial, corporal-

cinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista).   

Cada pessoa possui um ou mais tipos de inteligência, algumas mais desenvolvidas 

que outras. Pensando nos alunos, não se pode julgar um mais inteligente que outro, por 

causa dessas diferenças.  

Em relação às inteligências em si, já mencionei as duas geralmente valorizadas 

nas escolas seculares modernas e invariavelmente avaliadas pelos testes de 

inteligência: habilidade em língua (inteligência linguística) e em operações 

lógico-matemáticas. As outras inteligências são a inteligência musical, a 

espacial, a corporal-cinestésica (uso do próprio corpo ou de partes dele para 

resolver problemas ou fazer algo), a interpessoal (entendimento dos outros), 

intrapessoal (entendimento de si mesmo), a naturalista e uma possível nona 

inteligência, a inteligência existencial (a que gera e tenta responder às maiores 

perguntas sobre natureza e preocupações humanas).  (GARDNER, 2010, p. 19) 

 

 

A primeira inteligência, a linguística, pode ser percebida no aluno pelo interesse 

que demonstra pela leitura e audição de histórias; desejo de conhecer o significado das 

palavras, facilidade para expressar-se oralmente e através da escrita, etc.  

Em relação à inteligência lógico-matemática, a busca do desenvolvimento do 

raciocínio lógico deve ser uma constante em nossa prática pedagógica: provocar 
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questionamentos, levantar hipóteses, buscar constatações, reformular o pensamento, 

ressignificar o que se está aprendendo. Esse exercício deve estar presente em todos os 

tipos de atividades.  

A respeito da inteligência espacial, podemos relacionar  seu desenvolvimento  ao 

conceito de lateralidade trabalhado com as crianças desde a pré-escola, continuando nas 

séries posteriores e, mais do que saber o que é ‘esquerda’ e ‘direita’, é a compreensão de 

que seu corpo é o referencial para localizar-se em determinado espaço físico, com 

autonomia e segurança.  

Outro tipo de inteligência relevante neste estudo é o da inteligência interpessoal. 

Como já foi mencionado na perspectiva sociointeracionista, é através dos trabalhos 

desenvolvidos em grupo que os alunos desenvolverão esse tipo de inteligência, por meio 

da interação com os demais componentes, em que cada um terá uma parcela de 

contribuição. O professor deve observar aqueles cujas características são mais 

introspectivas e estimular a sua participação, não permitindo a liderança dos mesmos 

alunos, mas a promoção de um revezamento, o que será de grande valia para que todos 

sejam beneficiados igualmente.  

Na inteligência intrapessoal, o aluno que tem esse tipo de inteligência mais 

desenvolvida pode ter uma participação bastante significativa, valendo-se da intuição, 

para buscar soluções para as questões mais difíceis do grupo.  

No que se refere à inteligência naturalista, as crianças que possuem esse tipo de 

inteligência são observadoras, sensíveis, têm um trato diferenciado com animais e plantas. 

Está presente nas pessoas que exercem a profissão de jardineiros, paisagistas, amantes 

ambientalistas, geógrafos, zoólogos, veterinários, etc.  

Quanto à inteligência corporal-cinestésica,  é nas séries iniciais que haverá maior 

ênfase em desenvolvê-la,  levando-se em consideração cada etapa de desenvolvimento do 

aluno, suas características e necessidades. Crianças ainda na fase da pré-escola 

necessitam de atividades de coordenação motora ampla, como correr, saltar, equilibrar-

se, pular corda, etc., e também atividades de coordenação motora fina, que se refere ao 

desenho, pintura, modelagem com argila, massinha, recorte e colagem, etc. Porém, o 

conhecimento deverá passar pelos sentidos concretamente.  

Finalmente, a inteligência musical, que é caracterizada na criança pela facilidade 

em gravar as melodias e suas letras. Crianças com essa inteligência desenvolvida têm 

normalmente a audição bem aguçada, permitindo a percepção de diversos tipos de sons; 
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gostam de cantar e aprendem as canções facilmente; têm interesse por instrumentos 

musicais, etc.  

Considerando os autores acima mencionados, destacaremos de Piaget, as 

características da criança no estágio de desenvolvimento operatório-concreto (7 a 11 ou 

12 anos), a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky  e o conceito da integralidade 

do indivíduo de Wallon, com ênfase na afetividade.  

Os três autores possuem uma perspectiva sociointeracional da aprendizagem, 

consideram o conhecimento prévio do aluno como ponto de partida no processo ensino-

aprendizagem por meio de ações pedagógicas de interação de aluno x aluno e professor 

x aluno; o professor é um mediador nesse processo.  

Agregaremos, neste trabalho, a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, em 

que o professor, por meio de atividades lúdicas, poderá alcançar um maior número de 

alunos, pois sabe que possuem diferentes tipos de inteligências, portanto, aprendem de 

maneira diferente.  

Todo esse conhecimento é importante para o professor de língua 

estrangeira/espanhol para  crianças, que estão tendo um primeiro contato com o idioma.  

Quando o emocional é ativado, por meio de atividades pedagógicas que lhes dão 

prazer, ou seja, de forma lúdica, o professor poderá despertar nelas o interesse e o desejo 

de conhecer uma outra cultura, diferente da sua.  

 

 5.3   Língua estrangeira para crianças 

 

Considerando-se a criança como um ser social e cultural, sabemos que ela tem 

contato com línguas e culturas diferentes da sua, no seu cotidiano e em diversas situações, 

por exemplo, por meio de nomes de lanches, de jogos da Internet, de produtos que são 

comercializados, muitas vezes com destaque para a língua inglesa. É importante que a 

criança amplie seu conhecimento de mundo através do estudo da(s) língua(s) 

estrangeira(s), principalmente nas escolas, pois nem todos têm condições de pagar um  

curso para aprendê-las. 

Rinaldi (2006), em sua dissertação de mestrado, esclarece a distinção entre ‘língua 

estrangeira’ e ‘segunda língua’. Segundo a autora, “qualquer língua que se queira ensinar 

no território nacional é considerada estrangeira por não se tratar de idioma de 

comunicação presente no cotidiano dos brasileiros. (RINALDI, 2006, p. 26) 
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Já a segunda língua ou L2 refere-se à situação em que a língua estudada em sala 

de aula é a mesma falada pela comunidade da qual faz parte o estudante, o que não é o 

caso da maioria dos brasileiros.  

Outro ponto relevante para este estudo é a distinção entre ‘aprendizagem’ e 

‘aquisição’ feita por Krashen. A esse respeito, Rinaldi (2006), comenta que:   

 [...] Segundo o linguista S.D. Krashen (1995: 10), a aprendizagem de um 

idioma acontece de maneira formal e consciente, por meio da qual o aprendiz 

pode explicitar regras gramaticais desse idioma. Já a aquisição se dá de forma 

natural (o contato com o idioma acontece porque há uma necessidade de 

comunicação, o que desloca o foco da forma para a mensagem)  e de maneira 

inconsciente, ou seja, o indivíduo não faz um esforço consciente para que 

ocorra a aquisição.[...] (RINALDI,  2006, p.26) 

 

Traremos, para este contexto, o relato de Boéssio (2010), baseada em Krashen 

(1982, 1985), em sua prática de ensino de espanhol para crianças.  “A proposta para este 

tipo de ensino é que não sejam trabalhadas regras de LE, nem uma sistematização dos 

conteúdos, apenas uma exposição à língua meta, tentando “aproximar” de um contexto 

que propicie a aquisição da língua numa ordem natural.” (BOÉSSIO, 2010, p. 70) 

Vimos o relato de Boéssio em relação a esse ensino para crianças, porém há 

questionamentos da sua adequação para essa faixa etária. Acerca da idade ideal para a 

aprendizagem de língua estrangeira, Rinaldi (2006) comenta:  

Quando se referem ao aspecto etário, pesquisadores como Krashen (1995), 

Jalles (2003), Schültz (2004) e Rodrigues (2005) concordam que as crianças 

até por volta de seus 11 anos apropriam-se da língua estrangeira de forma mais 

rápida e eficiente do que os adultos, mas tanto Krashen quanto Rodrigues 

chamam a atenção para alguns aspectos que acrescentam ressalvas a essa 

afirmativa. (RINALDI, 2006, p. 27) 

 

 

A ressalva a que se refere Rinaldi é a de que as crianças aprendem melhor que os 

adultos a longo prazo, segundo Krashen.  No entanto, para esse autor, elas se saem melhor 

que os adultos no quesito ‘pronúncia’. Rodrigues concorda com Krashen nesse aspecto, 

e acrescenta que os adultos, por outro lado, se sobressaem na aprendizagem dos aspectos 

formais da língua (morfológicos e sintáticos). (RINALDI, 2006, p. 27) 

Portanto, chegamos à conclusão de que o ensino de língua estrangeiras para 

crianças é mais produtivo se não abordar conhecimentos gramaticais da língua, o que 

seria mais adequado para os adolescentes e adultos.  
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Nicholls (2001) apresenta as cinco hipóteses de Krashen, linguista norte-

americano que é conhecido por sua teoria de aquisição da L2, “Modelo do Monitor” ou 

“Modelo do Input1”. 

A primeira hipótese de Krashen tem como referencial a aquisição de língua 

materna, que ocorre num nível inconsciente, de forma natural, através do contato contínuo 

com o novo idioma, cujo objetivo está centrado na mensagem a ser compreendida ou 

transmitida. “O alcance de proficiência e da competência é por ensaio e erro, por 

autocorreção e por mera intuição.”(NICHOLLS,  2001, p. 31) 

Na segunda hipótese, a aquisição dos conhecimentos da segunda língua, ocorre 

numa ordem diferente da aquisição da língua materna.  

Essa diferença ocorre por causa dos conhecimentos da língua materna que 

interferem na aquisição da língua-meta. Em função dessa diferença, o autor 

propõe que a apresentação dos conhecimentos linguísticos devem seguir a 

fórmula i + 1 (input mais 1), onde i é o conteúdo ou informação conhecida e 1 

constitui o que é acrescentado a esse conhecimento prévio. (NICHOLLS,  

2001, p. 31) 

Portanto, essa aquisição dar-se-á gradativamente, partindo do conhecimento já 

adquirido.  

A terceira hipótese da aquisição da segunda língua de Krashen, a hipótese do 

monitor, parte do grau de conhecimento sistemático do novo idioma pelo aluno, em que 

ele se   vigia constantemente no momento da fala, prendendo-se aos conhecimentos das 

regras gramaticais e isso  limita sua capacidade, sua espontaneidade ao tentar comunicar-

se na língua-meta. (NICHOLLS, 2001, p. 32) 

A quarta hipótese é a da aquisição da segunda língua através de input. O aluno 

tem contato com a língua de forma natural, sem que haja a preocupação com os aspectos 

gramaticais, regras, sintaxe. Vai conhecendo a língua, se familiarizando com a sua 

estrutura, ampliando o seu vocabulário, com ênfase na oralidade.  

Nicholls (2001, p.33) comenta que um aspecto desfavorável dessa hipótese no 

processo de aquisição de segunda língua.  

[...]  o fator tempo dificulta a aplicação dessa hipótese. Isso não quer dizer que 

não pode ser aplicada, mas apenas que a aquisição de regras indutiva ou 

intuitivamente é um processo demorado e, portanto, pouco econômico, quando 

se leva em conta a duração do curso. Entretanto, quaisquer resultados obtidos 

são duradouros e efetivos.  

                                            
1 Input é uma expressão da língua inglesa que significa entrada. <https://www.significados.com.br/input/> 

Acesso em: 21 de fev. 2019. Krashen emprega esse termo à aquisição da segunda língua, que deve ocorrer 

de forma natural,  semelhante à aquisição da língua materna.  

 

https://www.significados.com.br/input/
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Portanto, essa forma de ensino não seria a escolhida pelos dirigentes de um curso 

de idiomas, em que o objetivo fosse um aprendizado num curto espaço de tempo. Porém, 

no caso do ensino de língua estrangeira para crianças, seria bastante adequado, pois o 

quesito tempo não é tão fechado.  

Finalizando as hipóteses de Krashen, temos a quinta hipótese, a do filtro afetivo 

que Nicholls assim nos apresenta: 

 [...] O filtro afetivo compreende os fatores emocionais e atitudinais, 

condicionantes da aquisição, tais como a motivação, a auto-confiança (sic), 

num extremo; e a ansiedade, o medo, no outro. A hipótese trata da forma como 

o filtro afetivo influencia o processo de aquisição da segunda língua. Alunos 

bem motivados e dotados de auto-confiança apresentam um melhor 

desempenho do que aqueles ansiosos ou temerosos de se expor. O aluno que 

corre riscos tem mais possibilidade de sucesso do que aquele que não se arrisca 

e, assim, abdica das oportunidades de praticar. (NICHOLLS, 2001, p. 33). 

Krashen nos traz grandes contribuições para o ensino de língua estrangeira, que 

podem ser aplicados pelos professores de língua espanhola para crianças, pois baseia-se 

na oralidade, no input, tem como ponto relevante a motivação e o conhecimento prévio 

do aluno.  

Embora tenhamos visto que nem todos concordam com o ensino de língua 

estrangeira para as séries iniciais, apresentaremos o relato de experiências de Boéssio e 

Pinto, que foram bem-sucedidas.  
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6 EXPERIÊNCIAS COM O ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA 

CRIANÇAS  

 

6.1 Ouvindo músicas e cantando em espanhol 

 

  BOÉSSIO (2010), em sua tese de doutorado, relata a experiência do ensino do 

espanhol com turmas de 3º e 4º. Anos do EF da Escola Mario Quintana, Pelotas/RS. Essa 

escola fica na divisa com o Uruguai e a autora justifica o ensino de espanhol para esses 

educandos por fazer parte da sua realidade, de seu contexto social. As crianças que ali 

residiam tinham  contato com pessoas que falavam outra língua, o espanhol, e possuíam 

uma cultura diferente da sua. Portanto, era uma necessidade para o conhecimento de 

mundo do aluno  que soubesse se comunicar na língua do país fronteiriço. “Sendo assim, 

o acesso à língua propicia um reconhecimento mais profundo do outro e de si mesmo, 

possibilitando maior conhecimento, respeito e valorização das diferenças.”. (BOÉSSIO, 

2010, p.17) 

A autora menciona algumas dificuldades encontradas, como o desconhecimento 

do trabalho com esta faixa etária, além da falta de material didático a partir da perspectiva 

da oralidade, de forma lúdica, para crianças de 7 a 9 anos.   

Baseada na teoria de Krashen sobre a aquisição da segunda língua, utilizou-se da 

música como meio de sensibilização das crianças ao aprendizado do espanhol, que 

deveria ocorrer de forma natural, assim como o da língua materna, que ocorre num nível 

subconsciente,  através de muito ‘input’.  

Boéssio comenta que “a aprendizagem é, por outro lado, um processo consciente, 

através do qual regras explícitas são assimiladas e observadas.” (BOÉSSIO, 2010, p. 17) 

Ela desenvolveu essa prática pedagógica por meio de distintas canções, de forma 

interdisciplinar e lúdica, abordando conteúdos variados (meios de transporte, numerais, 

alimentação saudável), assim como a oralidade e habilidades de coordenação motora 

(com a confecção de objetos por parte dos alunos). As crianças ouviam as músicas, 

aprendiam o novo vocabulário e sua pronúncia; memorizavam-no através de jogos, 

brincadeiras. Em último plano estava o contato com o texto escrito.  
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6.2 Aprendendo francês com base nas inteligências múltiplas 

 

A segunda experiência relevante para nossos estudos é a de PINTO (2017), 

apresentada no II SELE2, na UFRJ. Trata-se de um trabalho em que pôs em prática a 

teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Para tal, realizou uma oficina experimental 

com crianças de 6 a 8 anos, em fase de alfabetização, que nunca tinham tido contato com 

a língua francesa. Nessa oficina, utilizou diversos tipos de jogos, apresentando o léxico 

da língua francesa (nomes de frutas, animais, números, objetos, etc.), em grupos e 

individualmente. (PINTO, 2017, p. 168 – 169).  

Sobre a experiência,  a autora comenta que:  

Considerando a importância da teoria das Inteligências Múltiplas, torna-se 

imprescindível a compreensão de que com base em uma visão pluralista da 

mente, a inteligência é, na verdade, constituída de oito inteligências que estão 

intimamente ligadas à aprendizagem infantil, o que pode em muito auxiliar a 

escola, os professores, a entenderem o processo. (PINTO, 2017, p. 169). 

 

Dessa experiência,  Pinto elaborou um quadro em que apresenta, para cada tipo 

de inteligência, sugestões de atividades, assim como os materiais que poderiam ser 

utilizados.  

Tabela 1 – Atividades para cada tipo de inteligência 

INTELIGÊNCIA  MATERIAIS ATIVIDADES 

 

Linguística 

 

Livros, revistas, tablets, 

notebooks, cruzadinhas, 

jornais, caça-palavras, 

vídeos(para resumir) 

 

 

Estudar textos orais e 

escritos/escrever 

poemas/criar diálogos fazer 

ditados/incentivar as 

crianças a dizerem o que 

aprenderam (soletrar, 

nomear, resumir) 

 

 

Musical 

 

Músicas, instrumentos 

musicais, objetos diversos 

que possam se transformar 

em instrumentos, vídeos, 

gravações de sons diversos 

 

Recorrer à música, ao ritmo 

para ajudar na 

memorização/discriminar os 

sons nas palavras/ fazê-las 

ilustrar uma história com 

barulhos, onomatopeias, 

músicas/criar rimas/inventar 

letras de música para 

melodias conhecidas/cantar 

                                            
2 II Simpósio de Ensino de Línguas Estrangeiras da URFJ, que ocorreu nos dias 08 e 09 de novembro de 

2017, na Faculdade de Letras/UFRJ.  
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Lógico-matemática 

 

Receitas, manuais de 

instrução, quebra-cabeças, 

bingo 

 

Preparar algo para 

comer/brincar com quebra-

cabeças/propor jogos de 

dedução e enigmas/ fazê-las 

explicar a lógica do que 

aprenderam fabricar, um 

objeto a partir de uma ficha 

de instruções 

 

 

Espacial  

 

Imagens, fotos, mapas, 

jogos de tabuleiro, imagens 

de ilusão de ótica, objetos 

em diferentes formatos 

 

Utilizar imagens e esquemas 

durante explicações/ realizar 

enquetes/construir gráficos/ 

fazê-las desenhar o que 

ouvem ou leem/utilizar as 

artes visuais/criar 

caligramas/ sentir objetos 

com olhos vendados e 

descrevê-los 

 

 

 

Corporal-cinestésica 

 

Músicas, jogos, argila, 

massa de modelar, papéis 

diversos, lápis de cor, giz de 

cera, fantoches 

 

Propor atividades de dança, 

coreografia e 

encenação/brincar de 

mímica e jogos de 

coordenação 

motora/fabricar jogos/criar 

esculturas/brincar com 

fantoches/ solicitar 

percepções corporais 

 

 

Interpessoal 

 

Atividades de cooperação, 

reuniões, simulações 

 

Criar uma relação de 

confiança/valorizar o 

respeito ao outro/sentar-se 

em roda/ estimular os 

trabalhos em grupo/fazer 

entrevistas, atividades 

teatrais/brincar com 

jogos/praticar a avaliação 

coletiva/ comunicar-se com 

crianças francófonas 
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Intrapessoal  

 

Materiais de autoavaliação, 

objetos pessoais 

 

Estimular a 

criatividade/esperar o tempo 

de cada um para realização 

de atividades/valorizar as 

conquistas/praticar a 

autoavaliação/incentivá-las 

a falar de si/contar histórias 

pessoais 

 

 

Naturalista 

 

 

Plantas, frutas, histórias de 

animais e natureza, vídeos, 

câmera fotográfica, celular, 

cartas cm imagens de 

elementos da natureza 

 

Fazer descobrir o mundo 

animal/classificar os 

animais por lugar de 

habitação, alimentação, 

reprodução/reconhecer e 

classificar frutas/desenhar e 

fotografar elementos da 

natureza/criar projetos de 

contribuição ao meio 

ambiente/utilizar textos e 

vídeos sobre a natureza 

 
 Fonte: (PINTO, 2017, p. 167). 

 

Constatamos que o lúdico foi o meio utilizado por essas duas 

professoras/pesquisadoras no ensino de espanhol para crianças.  

E como se dá a aprendizagem através do lúdico? 
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7  O LÚDICO NA APRENDIZAGEM INFANTIL 

 

O Novo Dicionário Aurélio define lúdico como “referente a, ou que tem caráter 

de jogos, brinquedos e divertimentos” (FERREIRA, 1975, p.855). Essa definição nos 

remete à ideia do brincar. De acordo com o RCNEI, a brincadeira envolve a imaginação 

e a capacidade em recriar a realidade, através do simbolismo. “Toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade 

anteriormente vivenciada”. (BRASIL, 1998, p.27).  

A criança, nesse brincar espontâneo, escolhe seus companheiros e os papéis que 

cada um vai assumir, imitando pessoas do seu convívio, refletindo seus valores e crenças.  

 Nessa perspectiva não se deve confundir situações nas quais se objetiva 

determinadas aprendizagens relativas a conceitos, procedimentos ou atitudes 

explícitas com aquelas nas quais os conhecimentos são experimentados de uma 

maneira espontânea e destituída de objetivos imediatos pelas crianças. 

(BRASIL, 1998, p. 29) 

 

Isso não quer dizer que nas brincadeiras espontâneas não ocorra aprendizagem, 

porém, não se objetiva nesse momento trabalhar um conteúdo programático, desenvolver 

uma habilidade operatória específica.  

Celso Antunes, no seu livro Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências, 

estabelece a seguinte diferença: 

O que separa um jogo pedagógico de um outro de caráter apenas lúdico é que 

os jogos ou brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção 

explícita de provocar uma aprendizagem significativa, estimular a construção 

de um novo conhecimento e, principalmente, despertar o desenvolvimento de 

uma habilidade operatória.  (ANTUNES, 2010, p. 38).  

 

Em relação ao vocábulo ‘jogo’, o Novo Dicionário Aurélio o define como 

“atividade física ou mental organizada por um sistema de regras que definem a perda ou 

o ganho” (FERREIRA, 1975, p.803). É, portanto, um brincar, mas com regras 

preestabelecidas, envolvendo um ganhador e um perdedor.  

Vygotsky observa que a relação de ‘perda’ e ‘ganho’ em situações de ‘brincadeira’  

causa ‘desprazer’ à criança.  

 (...) existem jogos nos quais a própria atividade não é agradável, como por 

exemplo, predominantemente no fim da idade pré-escolar, jogos que só dão 

prazer à criança se ela considera o resultado interessante. Os jogos esportivos 

(não somente os esportes atléticos, mas também outros jogos que podem ser 

ganhados ou perdidos) são, com muita frequência, acompanhados de 

desprazer, quando o resultado é desfavorável para a criança.  (VIGOTSKY, 

2010, p. 107) 

 

Porém, faz parte do processo educativo o desenvolvimento na área 

afetiva/emocional da criança lidar com a frustação, mas isso ocorrerá gradativamente, à 
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medida que aumentar a sua compreensão da relação com seus pares.  Na interação com 

os colegas, a criança vai desenvolvendo o respeito às vontades do outro e vai conhecendo 

modos de pensar e sentir diferentes do seu; aprenderá a cooperação, a partilha, dividindo 

o que tem e somando o que o outro tem e pode oferecer; aprenderá a não excluir os que 

têm mais dificuldades, ou ainda não estão maduros o suficiente para executar determinada 

tarefa . O sentido de tolerância às diferenças começa a partir dessas vivências e é uma 

aspecto importante na formação do caráter e da personalidade que está sendo construída. 

A definição de jogo, segundo Antunes (2010), vai ao encontro do que pensa 

Vygotsky “como um estímulo ao crescimento, como uma astúcia em direção ao 

desenvolvimento cognitivo e aos desafios do viver, e não como uma competição entre 

pessoas ou grupos que implicam em vitória ou derrota” (ANTUNES, 2010, p.11). 

O reforço do que é positivo criará na criança uma predisposição para as futuras 

propostas de trabalho, que envolvam a brincadeira; representará um incentivo e haverá 

motivos para que ela continue a ter uma participação mais ativa.  

Porém, existem na pedagogia mais tradicional pensamentos equivocados em 

relação à abrangência do lúdico nas ações pedagógicas. Almeida (2003) cita que 

A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, 

brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança, no 

adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como uma forma 

transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração 

constante do pensamento individual em permutações com o pensamento 

coletivo. (ALMEIDA, 2003, p. 13) 

 

A educação por meio de jogos existe desde os povos primitivos. Era assim nas 

famílias, em que os mais velhos transmitiam os conhecimentos que faziam parte da sua 

cultura, da tradição, de sua história aos mais jovens. Aprendizagens como a caça, a pesca, 

a luta; tudo que julgavam importante era repassado a eles. Entretanto, o objetivo não era 

apenas o lúdico, no sentido de prazer, divertimento, havia um propósito maior, preparar 

as crianças desde cedo para a autodefesa e para a sobrevivência.  

Desde tempos remotos, como na Grécia Antiga, Platão (427 a 347 A.C.) defendia 

a ideia do uso de jogos no desenvolvimento cognitivo. Mais adiante, Rabelais (1484–

1553) pensava o ensino por meio de jogos, enfatizava o incentivo da leitura às crianças, 

assim como o desenho e até a geometria. (ALMEIDA, 2003, p. 19-20) 

O primeiro educador a utilizar o brinquedo como atividade lúdica nas escolas foi 

Fröbel (1782-1852). A terminologia “jardim de infância” é proveniente de sua prática 

pedagógica, que incluía atividades com as crianças nos jardins cuidando das plantas, 
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observando o seu crescimento e despertando nelas o mesmo amor que ele tinha pela 

natureza.  

Faziam parte dessa prática também os jogos com materiais simples como bolas, 

esferas, cubos, bastões e os jogos de movimento  como a corrida, as danças, as atividades 

em roda, mímicas, que estão ligados aos movimentos com o corpo, sem o auxílio de 

materiais, objetos. (HEILAND, 2010, p. 35) 

Sua pedagogia do jardim de infância associava o aspecto sociopedagógico do 

acolhimento e a educação elementar pelo jogo, preparando assim a criança para 

a etapa posterior da escolarização sem lhe impor esforços intelectuais 

excessivos. (HEILAND, 2010, p. 38) 

 

O ‘jardim de infância’ de outrora corresponde atualmente à Educação Infantil 

(crianças de 4 e 5 anos) e Fröbel já defendia o uso do lúdico no ensino-aprendizagem com 

essa faixa etária como forma de preparo dessas crianças para a fase escolar, o Ensino 

Fundamental de hoje. Ele dá ênfase ao aspecto afetivo/emocional como propulsor do 

desenvolvimento físico, cognitivo e social da criança. 

Nessas atividades, o professor tem um papel importante que Antunes (2010) 

destaca: 

Elemento indispensável e imprescindível na aplicação dos jogos é o professor. 

Um profissional que assume sua crença no poder de transformação das 

inteligências, que desenvolve os jogos com seriedade, que estuda sempre e se 

aplica cada vez mais, desenvolvendo uma linha de cientificidade em seu 

desempenho, mas que essa linha não limita sua sensibilidade, alegria e 

entusiasmo. Um promotor de brincadeiras, que sabe brincar. (ANTUNES, 

2010, p.11-12) 

 

 

O entusiasmo e envolvimento do professor nas atividades com jogos é muito 

importante, incentivando e estimulando o interesse e a participação dos alunos. Seu 

planejamento deve ser flexível, direcionado às necessidades e especificidades dos alunos. 

É por isso que o jogo é considerado uma ferramenta ideal da aprendizagem. (ANTUNES, 

2010, p. 36).  

Esse direito é assegurado às crianças no Princípio 7º da Declaração dos Direitos 

da Criança (1959), no qual se afirma que “A criança terá ampla oportunidade para brincar 

e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autoridades 

públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direto.” 
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 8  BASES LEGISLATIVAS PARA O ENSINO DE ESPANHOL PARA 

CRIANÇAS 

 

Vítima das políticas governamentais, o ensino do espanhol como língua 

estrangeira vem sofrendo mudanças, oscilações, ao longo de sua história, ora com 

presença obrigatória na grade curricular, ora facultativa.  

De acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC),  o inglês é a 

única língua de oferta obrigatória nas escolas brasileiras. A medida provisória no. 746 de 

2016 (convertida na Lei no. 13.415, de 2017)  dispõe que:  

Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo de língua 

inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, 

preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, 

locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. (BRASIL, 2017, não 

paginado) 

 

Portanto, falando especificamente do espanhol como língua estrangeira, o seu 

ensino não é mais obrigatório em nenhum dos níveis da Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

Sabemos que, atualmente, muitas escolas brasileiras da rede privada oferecem o 

ensino de línguas estrangeiras nas séries iniciais do Ensino Fundamental, seja do inglês 

e/ou espanhol, e se utilizam dos Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante PCNs), na 

parte referente ao ensino de Línguas Estrangeiras para o 3º e 4º Ciclos do Ensino 

Fundamental,  para embasar esse ensino. Ainda que não trate especificamente do 1º e 2º 

ciclos do EF, lançaremos mão desse documento para nortear a elaboração das atividades 

lúdicas para o ensino de espanhol nas séries iniciais desse segmento. 

 Ainda que os PCNs deem ênfase ao desenvolvimento da habilidade leitora, a 

proposta  deste trabalho, voltado para as séries iniciais do EF, não é a leitura propriamente 

dita, mas o seu incentivo, sensibilizando o aluno para a aquisição de novos conhecimentos 

em língua espanhola  através da ludicidade.  

Os conteúdos curriculares de todas as áreas e/ou disciplinas poderão estar 

articulados entre si, através da interdisciplinaridade, aumentando as chances de que os 

objetivos gerais da educação sejam alcançados. Isso envolve a formação integral  dos 

alunos, para que tenham uma participação ativa na sociedade;  possuam um pensamento 

crítico, sejam independentes, autônomos – a construção da cidadania. Com relação aos 

objetivos para o ensino fundamental, consta na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no artigo 

32: 
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I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que fundamenta a sociedade;  

no art. 32. “O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo 

a formação básica do cidadão, mediante:  

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição do conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos lações de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 

1996, não paginado) 

 

Sendo assim, todas as disciplinas devem ter claramente em suas propostas 

pedagógicas esses objetivos, como um pilar comum a todas elas, norteando as ações 

pedagógicas.  

Segundo os PCNs, “As concepções teóricas que têm orientado os processos de 

ensinar e aprender Língua Estrangeira têm se pautado no desenvolvimento da psicologia 

da aprendizagem e de teorias linguísticas específicas” (...) (BRASIL, 1998, p. 55)  

O documento ressalta a influência de três perspectivas para a aprendizagem de 

Língua Estrangeira. São elas a visão behaviorista, a cognitivista e a sociointeracional. 

Na visão sociointeracional, concepção adotada neste trabalho, o ensino-

aprendizagem é resultado da interação entre o professor e o aluno, e dos alunos entre si. 

“Aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em um contexto histórico, 

cultural e institucional”. (BRASIL, 1998, p. 57).   

Assim, é fundamental que desde o início da aprendizagem de Língua 

Estrangeira o professor desenvolva, com os alunos, um trabalho que lhes 

possibilite confiar na própria capacidade de aprender, em torno de temas de 

interesse e interagir de forma cooperativa com os colegas. As atividades em 

grupo podem contribuir significativamente no desenvolvimento desse 

trabalho, à medida que, com a mediação do professor, os alunos aprenderão a 

compreender e respeitar atitudes, opiniões, conhecimentos e ritmos 

diferenciados de aprendizagem.  

(...)  

Contudo, a demanda de conhecimento de língua estrangeira na sociedade de 

hoje, coloca para o professor o desafio de partir da heterogeneidade de 

experiências e interesses dos alunos para organizar formas de desenvolver o 

trabalho escolar de maneira a incorporar seus diferentes níveis de 

conhecimento e ampliar as oportunidades de acesso a ele. (BRASIL, 1998, p. 

54)  

 

Na perspectiva sociointeracional, as diferenças individuais quanto ao ritmo de 

aprendizagem, os interesses dos alunos, suas necessidades, são relevantes no percurso a 

ser tracejado pelo professor. O conteúdo programático deve ser flexível. O aluno tem uma 

participação ativa, ao interagir com o professor ou com os colegas, expondo sua forma de 

ser, de pensar e sentir a realidade, aprendendo a ouvir o outro e exercitando a tolerância 

através dessa troca.  
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Portanto, este trabalho está pautado nas orientações desses documentos oficiais da 

educação do EF, em que será enfatizado o incentivo à leitura, envolverá a 

interdisciplinaridade e a formação cidadã da criança numa perspectiva sociointeracional.  
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9 PROPOSTA DE ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE ESPANHOL PARA 

CRIANÇAS 

 

Considerações gerais  

 

Esta proposta de atividades lúdicas foi pensada para uma turma de 3º ou 4º ano do EF. 

Ainda que tais atividades tenham sido elaboradas em espanhol, cabe ao professor avaliar 

se a turma acompanha bem a proposta. Caso contrário, recomenda-se a utilização da 

língua materna para, gradativamente, introduzir a língua espanhola, de acordo com o 

avanço e interesse dos estudantes.  

A sequência de atividades está organizada em onze aulas de cinquenta minutos.   

Para a elaboração desta proposta, foram selecionados três clássicos infantis: Pinóquio, 

Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos. A justificativa para a escolha dos contos 

é o fato de as crianças estarem familiarizadas com esse tipo de narrativa e demonstrarem 

interesse pela leitura dessas histórias.   

São nossos objetivos:  incentivar o hábito da leitura; ampliar o vocabulário e familiarizar 

a criança com a pronúncia da língua espanhola; desenvolver as habilidades cognitivas: 

atenção, concentração, o raciocínio lógico; refletir sobre os valores da honestidade, da 

amizade, do amor, da solidariedade e sua importância para uma boa convivência. Esses 

valores estão relacionados com o objetivo dos PCNs, relativos à formação cidadã do 

aluno. Por meio de jogos e brincadeiras interativas, os alunos terão uma participação 

ativa, individualmente e em grupo. Visamos reforçar a ideia da importância do trabalho 

em equipe, em que todos os participantes serão vencedores nesses jogos e brincadeiras. 

Respaldamo-nos na perspectiva sociointeracional dos PCNs, em que o professor será o 

intermediador no processo de aprendizagem de língua estrangeira. Serão considerados os 

conhecimentos prévios dos alunos e seus interesses.  

Consideramos, para a elaboração das atividades, as características das crianças dessa 

faixa etária, o período-operatório concreto; a zona de desenvolvimento proximal de 

Vygotsky; as inteligências linguística, interpessoal, corporal-cinestésica, espacial e 

lógico-matemática apresentadas por Gardner e a teoria da aquisição da segunda língua, 

de Krashen.  
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CLASE 1  

A proposta desta aula é interdisciplinar, envolvendo a língua espanhola e artes. As 

atividades objetivam: ampliar o vocabulário em espanhol; desenvolver a criatividade, a 

coordenação motora fina, as inteligências linguística e corporal-cinestésica.   

O professor poderá iniciar a aula criando uma expectativa nos alunos quanto ao seu tema.  

Para isso, ele solicitará a participação espontânea de dois ou três alunos, que irão montar, 

sobre a mesa do professor, um quebra-cabeças com a imagem de Pinóquio. Quando 

terminarem de montá-lo, descobrirão o tema da aula e o tornarão conhecido pelo restante 

da turma.  

O livro com a história de Pinóquio será mostrado para os alunos, que poderão manuseá-

lo depois.  

                                       Figura 1  Pinóquio e o Grilo Falante 

 

Fonte:   < https://www.chiquipedia.com/images/cuento-leer-pinocho.jpg>.  Acesso em 11 de fev. 2019. 

Em seguida, o professor fixará no quadro a imagem igual à do quebra-cabeças e fará 

algumas perguntas aos alunos. Exemplos: 

 

> ¿Quiénes son los personajes que aparecen en esta imagen?  

(escribir en la pizarra: PINOCHO Y GRILLITO)  

> ¿Quién se acuerda de este cuento? > ¿Quién les contó? o ¿dónde han visto/ oído por 

primera vez?  

> ¿Qué están haciendo Pinocho y Grillito? > ¿Quién era El Grillito en la vida de 

Pinocho?  

> ¿En nuestra vida, ¿qué persona hace el papel de Grillito? > ¿Cómo era Pinocho en el 

inicio de la historia?  

> ¿Qué han aprendido con él? ¿Cuál es la moraleja de ese cuento? 

https://www.chiquipedia.com/images/cuento-leer-pinocho.jpg
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Observación: Explicar el significado del vocablo ‘moraleja’ 

 

Nessa aula, daremos início à confecção do livrinho intitulado “PINOCHO Y YO”, com a 

montagem da capa.  

O professor deverá preparar antecipadamente um para cada aluno. Poderá ser feito com 

TNT ou folha A4. 3 

Figura 2  Pinóquio 

 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/417638565427834482/ >. Acesso em: 1 de março de 2019. 

Os alunos receberão uma folha com a figura de Pinóquio, que será colorida, recortada e 

colada no livrinho. Farão a decoração da capa conforme sua criatividade, podendo utilizar 

cola colorida, pontas de lápis, papel picado, etc.  

O professor, ao dar as instruções sobre a realização da tarefa, irá introduzindo o novo 

vocabulário, que estará relacionado aos nomes dos materiais que serão utilizados e às 

ações. Ao terminar a atividade, os livrinhos serão recolhidos pela professora. 

 

 

Acciones: recortar, colorear, adornar, etc.  

 

Materiales: pegamento, lápices de color, hoja blanca, etc.  

 

 

                                            
3 O TNT é conhecido como “tecido não tecido”, pois não é feito da maneira convencional. Fonte: < 

http://www.temasi.com.br/tecidotnt/>. Acesso em: 9 de março 2019. Nas escolas, esse material  é bastante 

usado por ser de fácil aquisição,  baixo custo e possuir inúmeras utilidades.   
3 Tamanho A4 é a configuração da medida de uma folha de papel que normalmente é utilizada em 

documentos oficiais e acadêmicos. Em centímetros, a dimensão do papel A4 é 21cm x 29.7cm. Disponível 

em: < https://www.significados.com.br/tamanho-a4/>. Acesso em: 9 de março de 2019.  
 

https://br.pinterest.com/pin/417638565427834482/
http://www.temasi.com.br/tecidotnt/
https://www.significados.com.br/tamanho-a4/
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CLASE 2  

 

Nessa aula, as crianças assistirão um vídeo da história de Pinóquio de curta duração, com 

o espanhol em um nível básico. Os objetivos específicos desta aula são: ampliar o 

vocabulário em espanhol; desenvolver as habilidades de compreensão auditiva, a 

expressão oral e a coordenação motora fina, além das inteligências linguística e 

interpessoal. 

 

Exibição do vídeo de Pinóquio. 

 

Figura 3  Vídeo de Pinóquio 

 

Fonte:  < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 

Durante a exibição do vídeo, o professor fará algumas pausas e realizará perguntas 

relativas à imagem pausada. Por exemplo:  

Figura 4  Pinóquio e a Raposa 

 

Fonte: < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 

 

Pinocho encuentra, en su camino a la escuela, un zorro que se presenta amigable y le 

invita a ir al circo de marionetas a divertirse y ganar mucho dinero. En ese momento, 

Pepe Grillo aparece y le recuerda de su promesa de portarse bien. 

https://youtu.be/mW92gIr6FaI
https://youtu.be/mW92gIr6FaI
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> Aclaración del vocablo ‘zorro’, si necesario.  

> ¿El Zorro ha dado buenos consejos a Pinocho? 

> ¿Pinocho cumplió su promesa a Papá Gepetto?  

 

Figura 5 Pinóquio e o Dono do Circo 

 

Fonte: < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 

 

 

> ¿Por qué razón Pinocho estaba en la jaula? 

> ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Pinocho?  

> ¿Cómo se siente Pinocho ahora?  

 

Poderá ser feita uma reflexão sobre a desobediência e as consequências que podem ter 

nossas ações sob as más influências de estranhos que se dizem amigos. 

Figura 6  Pinóquio e a Fada Azul 

 

Fonte: < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 

 

El Hada Azul apareció y le preguntó a Pinocho lo que había pasado. Él le dijo una 

mentira y su nariz empezó a crecer.  El Hada da una nueva oportunidad a Pinocho, para 

demostrar que era un buen niño. 

> ¿Pinocho ha dicho la verdad?  

https://youtu.be/mW92gIr6FaI
https://youtu.be/mW92gIr6FaI
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> ¿Qué piensan que va a ocurrir ahora? ¿Pinocho cambiará su comportamiento para 

convertirse en un niño de verdad?  

 

 

Figura 7 Gepetto está na boca da baleia 

 

Fonte: < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 

 

Pinocho fue a la Isla de Juguetelandia, donde no había escuelas. Ganó orejas y cola de 

burro. Su papá Gepetto va a su encuentro y se queda preso en la boca de la ballena. 

Cuando vio que su padre podría morir, se lanzó al agua a rescatarle. 

> Aclaraciones de las palabras ‘Juguetelandia’, ‘cola’, ‘juguete’. 

> ¿Qué piensan de la actitud de Pinocho?  ¿Ha demostrado un verdadero amor por su 

papá? 

 

Figura 8  Pinóquio dançando com Gepetto 

 

Fonte: < https://youtu.be/mW92gIr6FaI>. Acesso em: 11 de fev. 2019. 
 

 

 

El Hada Azul dijo a la ballena que soltase a Pinocho y Gepetto. La ballena obedeció. 

Ella trasforma Pinocho en un niño de verdad por haber sido bueno, generoso y valiente. 

Un niño que sabe que el amor es el mejor camino a la felicidad.  

https://youtu.be/mW92gIr6FaI
https://youtu.be/mW92gIr6FaI
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Pinocho, Papá Gepetto, el Grillito regresaron a su casa muy felices, llenos de alegría.  

> ¿Pinocho demostró haberse arrepentido? > ¿Por qué Pinocho fue transformado en un 

niño de verdad? 

 

Quando terminarem de assistir ao vídeo, os alunos serão divididos em grupos e receberão 

figuras das partes principais da história.  Eles as observarão e tentarão colocá-las na ordem 

dos fatos da narrativa. Será dado um tempo para que descubram qual a sequência correta. 

Terão a liberdade para circularem pela sala, observando as figuras dos outros grupos e 

tentarão descobrir em que posição/ordem ficará a imagem de seu grupo. 

Figura 9 Gepetto pintando Pinóquio 

 

Fonte: <https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0HB9lgr2MFgxhw9_Tr6dNJl0MwMJjsXVNi5Lx-Pyy-ox9rv-

bCA>. Acesso em: 11 fev. 2019. 

Figura 10  A Fada Azul dá vida à Pinóquio 

 

Fonte: <http://imgpt.hellokids.com/_uploads/_tiny_galerie/20120623/rj_la-fee-bleue-n-2-18029.jpg>.  

Acesso em:  11 fev. 2019. 

 

 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0HB9lgr2MFgxhw9_Tr6dNJl0MwMJjsXVNi5Lx-Pyy-ox9rv-bCA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0HB9lgr2MFgxhw9_Tr6dNJl0MwMJjsXVNi5Lx-Pyy-ox9rv-bCA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0HB9lgr2MFgxhw9_Tr6dNJl0MwMJjsXVNi5Lx-Pyy-ox9rv-bCA
http://imgpt.hellokids.com/_uploads/_tiny_galerie/20120623/rj_la-fee-bleue-n-2-18029.jpg


46 
 

 

Figura 11  Pinóquio vai à escola 

 

Fonte: <https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW7tRGjxkWCX2wgYZ6qcrG9u8vbrpau5ZQCJt-

20VhnsxkjJlN >.Acesso 11 fev 2019. 

Figura 12  A Raposa com Pinóquio na escola 

 

Fonte:<https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLOC5rHpRIrrwTZm8DADHalP1ub-

OdVQvzK8G_QYXHgvN0Fx2O-Q>. Acesso em: 11 fev. 2019. 

Figura 13  Pinóquio com orelhas e rabo de burro 

 

Fonte: <http://azcolorir.com/desenhos/4iz/KyA/4izKyA9i7.jpg >. Acesso em: 11 fev. 2019. 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW7tRGjxkWCX2wgYZ6qcrG9u8vbrpau5ZQCJt-20VhnsxkjJlN
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW7tRGjxkWCX2wgYZ6qcrG9u8vbrpau5ZQCJt-20VhnsxkjJlN
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSW7tRGjxkWCX2wgYZ6qcrG9u8vbrpau5ZQCJt-20VhnsxkjJlN
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLOC5rHpRIrrwTZm8DADHalP1ub-OdVQvzK8G_QYXHgvN0Fx2O-Q
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLOC5rHpRIrrwTZm8DADHalP1ub-OdVQvzK8G_QYXHgvN0Fx2O-Q
http://azcolorir.com/desenhos/4iz/KyA/4izKyA9i7.jpg
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Figura 14  Gepetto dentro da baleia 

 

Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-

T9d72FdC25g/U_KjbUfGwnI/AAAAAAAAYRY/QxT3nUzhzxQ/s1600/14-3.jpg>. Acesso  em: 11 fev. 

2019. 

Figura 15  Pinóquio, Gepetto e o Gato 

 

Fonte: <http://imgpt.hellokids.com/_uploads/_tiny_galerie/20120623/n8_un-vrai-petit-garcon-97648.jpg 

>. Acesso em: 11 fev. 2019. 

Terminado o tempo, o professor perguntará que grupo tem a primeira imagem da história.  

Essa imagem será fixada no quadro. Os demais grupos irão colocando as figuras no 

quadro, conforme suas escolhas. Nesse momento, não haverá intervenção do professor.   

Quando a atividade estiver concluída, os alunos serão parabenizados, se tiverem acertado 

e, caso contrário, serão levados a relembrar a história, reorganizando a disposição das 

imagens.   

Quando as imagens estiverem na ordem correta, o professor fará perguntas sobre cada 

imagem e irá fixando as novas palavras em espanhol no quadro. 

http://1.bp.blogspot.com/-T9d72FdC25g/U_KjbUfGwnI/AAAAAAAAYRY/QxT3nUzhzxQ/s1600/14-3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-T9d72FdC25g/U_KjbUfGwnI/AAAAAAAAYRY/QxT3nUzhzxQ/s1600/14-3.jpg
http://imgpt.hellokids.com/_uploads/_tiny_galerie/20120623/n8_un-vrai-petit-garcon-97648.jpg
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NUEVAS PALABRAS 

 

Gepetto – Hada Azul – Grillito - escuela - zorro – burro - cola – orejas – 

 

ballena – muñeco – madera – hijo – padre – carpintero 

 

 

Ao concluírem essa etapa, ainda em grupo, colorirão as imagens que ficarão fixadas no 

mural. Isso dependerá do tempo que resta para terminar a aula.  

 

CLASE 3 

A partir desta aula, os alunos realizarão atividades com o livro de TNT que receberam na 

primeira aula. Cada aula terá um título. Esta aula será intitulada: Así es Pinocho. 

São objetivos específicos: ampliar o vocabulário; desenvolver a coordenação motora fina 

e as inteligências linguística e corporal-cinestésica.  

Esta aula será iniciada com a exposição de um cartaz no quadro com alguns versinhos, 

que serão lidos pelo professor e repetidos pelos alunos.  

Voy cantando alegremente, 

a la escuela ya me voy. 

Soy un chico obediente 

soy un chico encantador. 

Niños, niños, mis amores,  

hagan pronto, por favor, 

un muñeco tan hermoso, 

tan hermoso como yo. 4 

Os versos acima contêm a proposta da aula 3: o professor irá sugerir a montagem de 

Pinóquio e dar-lhes-á uma folha com as partes do corpo do personagem para que sejam 

recortadas e coladas no livrinho. 

 

 

 

 

                                            
4 Essas quadrinhas são da autoria de Maria Goreti Martinez Canário.  
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Figura 16  Partes para a montagem de Pinóquio 

 

Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/417638565428715929/>. Acesso em: 11 de fev. 2019.  

Quando Pinóquio estiver montado, o professor fará algumas perguntas sobre o que está  

vestindo o boneco e, dessa forma, os alunos conhecerão novas palavras em espanhol.  

Essas palavras poderão ser coladas na folha do lado esquerdo do livro, para que consultem 

quando necessário. 

 

NUEVAS PALABRAS 

 

sombrero - corbata - pluma - zapato - pantalones cortos - amarillo – rojo 

marrón - azul – naranja 

CLASE 4 

Título: Así soy yo  

A proposta para esta aula é uma atividade interdisciplinar, que envolve as disciplinas de 

espanhol e ciências. Visa o desenvolvimento das habilidades oral e auditiva e da 

coordenação motora ampla, estabelecendo relação com as seguintes inteligências 

múltiplas: musical, linguística e cinestésico-corporal.  

Esta aula será iniciada com a paródia de uma música de domínio público 5 e, através dela, 

as crianças conhecerão as partes do corpo em espanhol. Seu título será: Así soy yo.  

 

> Cabeza, hombro, rodilla y pie, rodilla y pie. (2 veces)  

                                            
5 Paródia de música infantil de domínio público: Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho e pé.  

https://br.pinterest.com/pin/417638565428715929/
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¿Alguien tiene “chulé”? 6 

 

Elas cantarão a música fazendo gestos, tocando as partes do corpo e, à medida que forem 

citadas na canção, os alunos as repetirão e uma nova parte do corpo será incluída.  

Exemplo:  

 

Cabeza, hombro, nariz y pie 

 

Nariz y pie (dos veces)  

 

¿Alguien tiene “chulé”? 

 

 

Cabeza, hombro, ojos y pie 

 

ojos y pie (dos veces)  

 

¿Alguien tiene “chulé”? 

 

 

O professor poderá apresentar um desenho do corpo humano em uma cartolina ou papel 

40 kg., escrever os nomes das partes em espanhol e deixar fixado no mural.  

No livrinho, eles farão um desenho de si mesmos e colorirão e enfeitarão o desenho, 

conforme sua criatividade.  

O professor poderá pedir-lhes que tragam para a próxima aula uma foto deles para que 

seja colada nessa página.  

As novas palavras serão coladas no livrinho.  

 
NUEVAS PALABRAS 

 

cabeza – mano – ojo - hombro – nariz- 

brazo - rodilla – boca – piernas - pie        

cuerpo 

 

 
ASÍ SOY YO 

 

 

CLASE 5  

Esta aula será iniciada com uma canção. São objetivos específicos:  ampliar o vocabulário 

e desenvolver as inteligências linguística, corporal-cinestésica e musical. O título no livro 

será ‘Pinocho va a la escuela’. 

O professor formará uma fila e sairá circulando pela sala entoando a canção.  

Yo voy, yo voy/ a la escuela ahora voy…. 

 (parará timbum… parará timbum) 

Yo voy, yo voy, yo voy. 7 

                                            
6 A palavra ‘chulé’ foi acrescentada à letra para que os alunos entrem no clima da brincadeira. 
7 Paródia da música de domínio público dos Sete Anões.  
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> Gepetto compró para Pinocho los materiales para empezar los estudios. ¿Desean 

conocerlos?  

 

Neste momento, o professor fixará, no quadro, figuras dos seguintes materiais escolares: 

apontador, borracha, cadeira, caderno, caneta, carteira, livro, caixa de lápis de cor, lápis, 

mochila.  

Os alunos receberão de forma aleatória os nomes desses objetos em espanhol. Ao sinal, 

deverão colocar ao lado do objeto o nome que pensam ter essas figuras.  

O professor irá desvirando cada figura e verificando se o nome escolhido é o mesmo que 

está escrito atrás da figura, fazendo os acertos necessários. 

Ao término dessa atividade, o professor pedirá aos alunos que observem bastante as 

figuras com seus respectivos nomes em espanhol.  

Solicitará em seguida,  a três voluntários, que se retirem da sala de aula. 

Na sala, o professor muda a ordem das figuras e troca alguns nomes. Pede, na sequência, 

que os alunos retornem à sala.  

Eles deverão descobrir quais são os nomes trocados. A turma baterá palmas para os 

acertos e ficará em silêncio se errarem. Assim, por tentativa, irão encaixar os nomes nos 

devidos lugares.  

As figuras serão coladas num cartaz com as novas palavras e esse ficará no mural da sala.  

Como tarefa de casa, os alunos deverão trazer recortes de propaganda de materiais 

escolares com os valores da loja pesquisada.   

 

NUEVAS PALABRAS 

 

sacapuntas – goma de borrar – silla – cuaderno – bolígrafo – pupitre - libro – lápices 

 

de color – lápiz – regla – tijeras - mochila 

 

              

CLASE 6  

A proposta para esta aula é uma atividade interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de 

matemática e espanhol e tem como objetivos: ampliar o vocabulário; desenvolver a 

coordenação motora final, a criatividade e as inteligências linguística,  corporal-

cinestésica e a lógico-matemática.  O título no livro será: Los materiales escolares de 

Pinocho. 
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O professor colocará no quadro as imagens de uma cola, tesourinha, lápis preto, caderno 

e uma mochila. Relembrará com eles os nomes desses objetos em espanhol e, em seguida, 

realizarão operações de adição, multiplicação e subtração. Para facilitar os cálculos, o 

professor poderá arredondar os valores. 

Figura 17  Cola de isopor 

 

Fonte: <https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/715001.jpg>. Acesso em: 1º de março de 2019. 

Figura 18 Tesoura pequena 

 

Fonte: <https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/675310.jpg>. Acesso em: 1º de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/715001.jpg
https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/675310.jpg
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Figura 19  Lápis preto comum 

 

Fonte: < https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/410661.jpg>. Acesso em: 1º de março  de 2019. 

 

Figura 20  Caderno espiral 

 

Fonte: < https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/123503.jpg>. Acesso em: 1º de março de 2019.  

Figura 21  Mochila 

 

Fonte: <https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/440673.jpg>. Acesso em: 1º de março de 2019.  

https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/410661.jpg
https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/123503.jpg
https://img.kalunga.com.br/FotosdeProdutos/440673.jpg
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Gepetto fue a una tienda de materiales escolares y compró para Pinocho:  

 

4 cuadernos grandes - 1 tijeras - 3 lápices negros   - 1 pegamento   - 1 mochila  

 

¿Cuánto gastó?  

  

 

Nessa atividade, os alunos irão multiplicar e adicionar. Quando estiverem realizando a 

comparação de valores, utilizarão a subtração. Essa última operação será feita por meio 

de comparação com os preços de materiais que eles pesquisaram. (Isso foi pedido na aula 

5).  

¿Qué materiales escolares Gepetto no compró? 

 

¿Por qué el papá de Pinocho no compró todos los materiales? 

 

 

Alguns questionamentos poderão ser feitos com os alunos, para levá-los a pensar sobre 

as possíveis dificuldades financeiras dos pais; sobre ser compreensivos e pacientes diante 

dos obstáculos; sobre a valorização e cuidado com todos esses materiais. 

Após essa atividade, os alunos recortarão as figuras dos seguintes materiais escolares:  

sacapuntas, goma de borrar, silla, cuaderno, bolígrafo, pupitre, libro, lápices de color, 

lápiz, regla, tijeras y mochila, que estarão em uma folha fotocopiada com seus respectivos 

nomes em espanhol. 

 

NUEVAS PALABRAS 

 

dinero – tienda de materiales escolares 

 

 

CLASE 7  

A proposta desta aula é desenvolver atividades a partir da história da Chapeuzinho 

Vermelho. Fazendo uma relação com a história de Pinóquio, o professor dirá que isso 

aconteceu na sua escola. Título no livro:  Pinocho conoce el cuento de La Caperucita 

Roja. 

Os objetivos a serem alcançados são: ampliar o vocabulário, desenvolver as habilidades 

oral e auditiva e as inteligências linguística, cinestésico-corporal, espacial e interpessoal. 
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O professor mostrará um capuz vermelho e perguntará aos alunos se reconhecem aquela 

vestimenta, se sabem de que história se trata. A resposta provável é: Chapeuzinho 

Vermelho. Em seguida, ele colocará uma figura no quadro e ao lado escreverá ‘La 

Caperucita Roja’. Em seguida, fará algumas perguntas: 

 

Figura 22  A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo 

 

Fonte: < https://www.chiquipedia.com/images/cuento-leer-caperucita-roja.jpg>. Acesso em: 3 de março 

de 2019.  

 

 

> ¿Quiénes son estos personajes?        > ¿Qué ocurre en esta historia? 

> ¿Quién les contó por primera vez?  

> ¿Qué han aprendido con ese cuento? ¿Cuál es su moraleja? 

 

 
Em seguida, o professor sugere à turma um teatrinho da “Caperucita Roja”. Ele lerá o 

texto da história e irá explicando o vocabulário desconhecido. Depois, pedirá a 

participação de cinco alunos para fazerem a encenação. O professor fará a leitura das falas 

mais longas e as menores, ele os incentivará a se expressarem oralmente. Quando 

estiverem mais familiarizados com as falas, o professor os auxiliará para que eles mesmos 

o façam. O capuz que o professor apresentou no início da aula será utilizado agora, mais 

uma cesta contendo um pão, bolo e um pote de plástico com mel.  

O professor deverá ter uma máscara para o lobo e um rabo, uma roupa para o lenhador, 

roupas para a vovozinha e um colchão ou cobertor onde ficará a vovó. Poderá usar algum 

tecido para representar a casa da vovó.  

 

https://www.chiquipedia.com/images/cuento-leer-caperucita-roja.jpg
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Título: Caperucita Roja.8 

Autor: Hermanos Grimm. 

Personajes: (6 niños). 

Narrador / Caperucita Roja / Madre / Lobo / Abuelita / Leñador 

Categoría: Obra de teatro 

Narrador: Había una vez hermosa niña llamada Caperucita Roja… 

Madre: La abuela está enferma. Sé una buena niña y llévale algo de comer, ¿de 

acuerdo? 

Caperucita: De acuerdo, mami. Allí iré con mi canasta. 

Madre: Aquí tienes un pastel, algo de pan y miel. 

Caperucita: De acuerdo, mami.  Seguiré el sendero del bosque. 

Madre: Sí. Por favor vete directo a la casa de la Abuela y ¡no hables con ningún 

extraño!. 

Narrador: Caperucita está buscando flores para su abuelita cuando se encuentra con 

un lobo… 

Lobo: ¿Hacia dónde vas, dulzura? 

Caperucita: A visitar a mi Abuelita que está enferma. Vive en la casa amarilla del otro 

lado del bosque. 

Lobo: ¡No me digas! Déjame acompañarte. Nunca se sabe qué puedes encontrar en el 

bosque.  

Caperucita: ¡Gracias! Es usted muy amable, Sr. Lobo.  

Lobo: Oh ¡Mira estas hermosas flores! ¿Por qué no recoger algunas? Sabes, a las 

abuelas les encantan las flores.  

Caperucita: ¡Gracias, buena idea! Recogeré unas flores para abuelita.  

Narrador: Pero mientras Caperucita Roja recogía un hermoso ramo, el hábil lobo 

corrió a la casa de la abuela y golpeó a su puerta… 

Abuelita: ¿Quién es?. 

Lobo: Soy yo, tu “deliciosa”…. Uhhm querida nieta.  

Abuelita: ¡Ah! entra, querida. La puerta está sin llave.  

Lobo: Hola Abuelita. ¡¡¡¡Sorpresa!!!. 

                                            
8  Disponível em: < https://pt.scribd.com/doc/90886879/Obra-infantil-CAPERUCITA-ROJA>.  Acesso 

em: 3 de março de 2019 
 

 

https://pt.scribd.com/doc/90886879/Obra-infantil-CAPERUCITA-ROJA
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Abuelita: ¡Ohhhh! ¡¡¡¡Socorro!!!! ¡¡¡¡Socorro!!!!. 

Narrador: Pero el Lobo se devoró a la abuelita sin vueltas.  Luego se puso su gorro de 

dormir y se metió en la cama. Caperucita Roja golpeó a la puerta… 

Lobo: (Ahí llega mi postre...) ¿Quién es? 

Caperucita: Soy yo, tu nietecita. 

Lobo: Entra, querida. La puerta está sin llave.  

Caperucita: ¡Hola! Ohhh, Abuelita, ¡¡qué ojos tan grandes tienes!! 

Lobo: Para verte mejor, tesoro. 

Caperucita: Y Abuelita, ¡¡qué brazos tan largos tienes!! 

Lobo: Para abrazarte mejor, tesoro. 

Caperucita: Pero Abuelita, ¡¡qué dientes tan grandes tienes!! 

Lobo: ¡¡Para COMERTE mejor, tesoro!! 

Narrador: Y el Lobo se devoró a Caperucita Roja sin vueltas. Estaba tan satisfecho 

que pronto se quedó dormido y empezó a roncar ruidosamente. Pero un leñador que 

por allí pasaba se alarmó… 

Lobo: (roncando) Grrrrrrrrrr Grrrrrrr    sssssssss... 

Leñador: Ese sonido no parece de la abuela. Entraré a ver qué está pasando.  

Narrador: Y así fue que el valiente leñador entró, mató al lobo que dormía, le abrió la 

panza y, de un salto, salieron la abuelita y Caperucita Roja… 

Caperucita: ¡¡Muchísimas gracias!!. 

Abuelita: ¡¡Le estaremos siempre agradecidas!!. 

Leñador: ¡¡Ese malvado Lobo no las volverá a molestar!!. 

Narrador: Caperucita Roja prometió no volver a hablar con extraños nunca más – y 

no volvió a hacerlo. Y todos ellos vivieron para siempre felices.  

A turma aplaudirá a todos os participantes da peça de teatro.  

Essas palavras ficarão no mural, ao lado da imagem da Chapeuzinho Vermelho.  

 

 

Os alunos receberão um desenho da Chapeuzinho Vermelho para colorirem e colarem no 

livro.  
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Figura 23  Desenho para colorir da Chapeuzinho Vermelho e a sua avó 

 

Fonte: < https://www.blogodorium.com.br/wp-content/uploads/desenhos-para-colorir-da-chapeuzinho-

vermelho-5.jpg >. Acesso em: 16 de março de 2019.  

CLASE 8  

Esta aula é a continuação da aula 7, intitulada: Pinocho conoce el cuento de La Caperucita 

Roja. Os objetivos a serem alcançados são: ampliar o vocabulário, desenvolver as 

habilidades oral e auditiva e a inteligência linguística. O título no livro para esta aula é: 

Los personajes de la Caperucita Roja.   

Os alunos realizarão uma atividade de recorte dos personagens da história e os colarão no 

livro, assim como uma folha contendo o vocabulário da história. 

NUEVAS PALABRAS 

 

Caperucita roja – leñador – abuela – madre – nieta - canasta – pastel – pan – miel   

 

 

Figura 24  Os personagens da história da Chapeuzinho Vermelho 

 

Fonte: < https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-

imprimir-2-293x300.jpg>. Acesso em: 3 de março de 2019. 

https://www.blogodorium.com.br/wp-content/uploads/desenhos-para-colorir-da-chapeuzinho-vermelho-5.jpg
https://www.blogodorium.com.br/wp-content/uploads/desenhos-para-colorir-da-chapeuzinho-vermelho-5.jpg
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-imprimir-2-293x300.jpg
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-imprimir-2-293x300.jpg
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Na sequência, os alunos receberão uma folha fotocopiada contendo as principais partes 

da história da Chapeuzinho e após a observação, deverão ordená-las de acordo com os 

fatos na narrativa.  

Figura 25  Partes da história da Chapeuzinho Vermelho 

 

Fonte: < https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-

imprimir-3-244x300.jpg >. Acesso em: 3 de março de 2019.  

 

CLASE 9  

A proposta desta aula é relembrar a história dos Três Porquinhos e objetiva: ampliar o 

vocabulário, desenvolver a expressão oral, auditiva e corporal, além das inteligências 

linguística, corporal-cinestésica, interpessoal e espacial.  

O professor, valendo-se da imaginação das crianças, poderá dizer que a turma de Pinóquio 

gostou tanto da história da Chapeuzinho Vermelho que desejava conhecer outras 

histórias. O título no livro será: Pinocho conoce el cuento de Los Tres Cerditos. 

Ele poderá iniciar essa aula com uma figura da história dos Três Porquinhos e realizar 

algumas perguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-imprimir-3-244x300.jpg
https://www.soescola.com/wp-content/uploads/2016/01/Desenho-chapeuzinho-vermelho-colorir-imprimir-3-244x300.jpg
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Figura 26  O Lobo e os Três Porquinhos  

 

Fonte: < https://www.chiquipedia.com/images/cuento-tres-cerditos.jpg>. Acesso em 27 de fev. de 2019.  

 

> ¿Quiénes son los personajes de este cuento?  

> ¿Qué historia es esta? 

(Escribir en la pizarra ese nombre en español: “LOS TRES CERDITOS”) 

> ¿Qué ocurre en esta historia? 

> ¿Quién les contó? o ¿cuándo la han visto por primera vez?  

> ¿Ya miraron algún dibujo de animación de esta historieta? 

> ¿Qué aprendieron con él? 

> ¿Cuál es su moraleja? 

 

  

A história será contada e dramatizada simultaneamente pelos alunos. Serão necessários 

quatro alunos para representarem os personagens dessa história.  

Os três porquinhos receberão máscara e algum detalhe de roupa que os diferencie.  O 

aluno que representará o lobo receberá uma máscara e um rabo longo. Os porquinhos, 

rabos menores.  

Na sala, poderão ser colocados tecidos ou algum outro material que represente cada tipo 

de casa. Uma sugestão é que a casa de tijolos fique no local de maior espaço da sala, para 

facilitar a movimentação final.  

As siglas que aparecerão nesta leitura são referentes aos participantes da dramatização. 

P. Profesor 

TC. Tres cerditos  

L. Lobo  

https://www.chiquipedia.com/images/cuento-tres-cerditos.jpg
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Los tres cerditos9. 

 

P.> Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el bosque. (Los tres 

cerditos entran.) Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones, pero ahora se 

encontraban temerosos de un lobo. (En ese momento, el lobo aparece, pero está lejos 

de los tres cerditos y hace movimientos con las manos como si estuviera listo para el 

ataque.)  

P. > Fue así que decidieron construir su propia casa. El primer cerdito era el más 

perezoso de los hermanos y decidió hacer una casita de paja.  (El primer lobo va al lado 

donde está la casa de paja y mueve el tejido como si estuviera construyendo su casa). 

P. > El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera. (El segundo Lobo va 

al otro lado y actúa como el primer lobo.) 

P. > El tercer cerdito, que era más trabajador, decidió construir una casa de ladrillos 

con una chimenea. De este modo, estaría más protegido del lobo. (En esta casa, debe 

haber una chimenea.)  

P. > Cuando finalmente las tres casitas estuvieron terminadas, los tres cerditos 

celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin preocupación. 

TC. >  “! ¡No nos comerá el lobo! ¡No nos comerá el lobo! 

P. > El lobo que pasaba cerca de allí se sintió insultado y decidió acabar con los cerditos 

de una vez. Empezó a gritar: (El lobo aparece.) 

L. > “Cerditos, ¡me los voy a comer uno por uno!” 

P. > Los tres cerditos asustados corrieron hacia sus casas y pensaron que estaban a 

salvo del lobo. (Los alumnos se separan y van a sus casitas.) 

P. > El lobo se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito.  

L. > “! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡Yo la soplaré, soplaré y la derribaré!” 

P. >  Dijo el lobo feroz.  

P. > Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja 

sin mucho esfuerzo. El cerdito corrió hasta la casa del segundo hermano. De nuevo el 

lobo más enfurecido y hambriento les advirtió: 

                                            
9 Texto adaptado. Fonte: <https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-

tres-cerditos/ >. Acesso 27 de fev. 2019.  

 

https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
https://www.chiquipedia.com/cuentos-infantiles-cortos/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos/
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L. > “¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! ¡Yo la soplaré, soplaré y la derribaré!”. 

P. > El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior, hasta que las paredes de la casita 

de madera no resistieron y cayeron.  (El alumno pone abajo su casa.) 

P. > Los dos cerditos se escaparon y llegaron a la casa de ladrillos del tercer hermano. 

El lobo estaba realmente enfadado y decidido a comerse a los tres cerditos y les 

advirtió:  

L. > “¡Ábranme la puerta! ¡Ábranme la puerta! ¡Yo la soplaré, soplaré y la derribaré!”. 

P. > El lobo sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas, pero la casita de ladrillos era muy 

resistente.  

P. > Sin intención de rendirse, se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la 

chimenea. Una vez en el techo, se dejó caer por la chimenea, sin saber que los cerditos 

habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar una sopa. El lobo lanzó un 

aullido de dolor y salió corriendo de allí y nunca más regresó. (El profesor va a 

explicándole al alumno como debe hacer.)  

Los cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este 

los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección y así fue 

como vivieron felices por siempre, cada uno en su propia casita de ladrillos.  

TC. > ¡El lobo se fue! ¡El lobo se fue! 

 

 

Ao final da dramatização, os alunos irão comemorar repetindo: ¡El lobo se fue! ¡El lobo 

se fue! Eles receberão uma folha com a imagem dos Três Porquinhos para colorirem e 

colarem. 

Figura 27  Os Três Porquinhos 

 

Fonte:<http://www.desenhosparacolorir.org/desenhos/Os%20tres%20porquinhos/thumbs/tres_porquinhos

_17_m.jpg>. Acesso em: 16 de março de 2019.  

 

http://www.desenhosparacolorir.org/desenhos/Os%20tres%20porquinhos/thumbs/tres_porquinhos_17_m.jpg
http://www.desenhosparacolorir.org/desenhos/Os%20tres%20porquinhos/thumbs/tres_porquinhos_17_m.jpg
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CLASE 10  

A proposta para esta aula é o estudo do vocabulário da história dos Três porquinhos e a 

complementação com atividades no livrinho, com os mesmos objetivos da aula 9.  

O professor pode fazer perguntas sobre a história, conversar com eles sobre a conduta de 

cada porquinho, destacando os vocábulos “pereza, perezoso, trabajo, trabajador”. 

Perguntar quem ajuda em casa com algum tipo de tarefa, se podemos e devemos colaborar 

com a organização e manutenção da limpeza e ordem da casa, etc.  

 1ª  Atividade 

Confecção das casinhas dos Três Porquinhos.  

Sugestão: Dobradura de três casinhas com a complementação de palha, para a 1ª., de 

palitos de fósforo, para a segunda e, para a 3ª, poderão enfeitar do jeito que quiserem.  

Figura 28  Dobradura  casa  

 

Fonte: < https://i.pinimg.com/originals/5b/d0/4e/5bd04e1d8d603279fe58eb35c4f4fa7b.jpg>. Acesso em 3 

de março de 2019. 

2ª atividade 

Os alunos receberão uma folha com as palavras novas aprendidas e colarão no livro.  

NUEVAS PALABRAS 

 

hermanos – paja – madera – ladrillo – pared – chimenea - pereza - perezoso - trabajo - 

trabajador  

 

 

As casinhas também serão coladas no livrinho de Pinóquio.  

https://i.pinimg.com/originals/5b/d0/4e/5bd04e1d8d603279fe58eb35c4f4fa7b.jpg
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CLASE 11 

A proposta para esta aula é uma grande confraternização com a turma, objetivando uma 

maior interação entre os alunos. Será feita uma solicitação de participação espontânea 

para se fantasiarem como os personagens de suas escolhas.  

Na sala, o professor pode espalhar cartazes com frases contendo mensagens relacionadas 

aos valores que foram comentados durante as aulas. O professor poderá lê-las com os 

alunos.  

 

¡Es muy bueno tener amigos! 

¡Viva la amistad! 

No debemos confiar en gente extraña. 

Nuestros padres nos aman y por eso debemos escucharlos y ser obedientes. 

Soy solidario cuando ayudo a los que necesitan. 

Quien ama, perdona. 

Ser honesto es no mentir, no hacer trampa. 

El amor es el mejor camino a la felicidad. 

 

 

Nesse dia, os alunos poderão levar os livrinhos, produto final da sequência de atividades 

proposta, para casa.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitos são os caminhos que podem nos levar ao mesmo ponto de chegada. 

Pensando assim, levaremos em conta que cada um traz consigo marcas de vivências como 

aluno e professor e que cada docente tem o seu modo de ensinar, que envolve a sua 

concepção de ensino e as possibilidades reais para pôr em prática esse ideal.   

Ser professor de língua estrangeira, mais especificamente de espanhol, tornou-se 

um grande desafio, com tantas mudanças nas políticas educacionais de nosso país e, 

diante de tantas adversidades, há também os questionamentos, as inquietações sobre a 

melhor abordagem ou metodologia para o ensino de língua estrangeira. 

 Quando pensamos no ensino de espanhol para crianças, as dificuldades 

aumentam, pois muitos profissionais que atuam com esse público não foram preparados 

para isso na sua formação acadêmica e poucos são os materiais didáticos para esse 

público.  

Considerando os estudos realizados neste trabalho, podemos destacar alguns 

pontos relevantes para a nossa prática pedagógica, como o ensino de forma interativa, 

individual e coletiva, com o desenvolvimento de trabalhos em equipe, exigência que 

percebemos crescer no mercado de trabalho atualmente.   

Através dessas vivências em grupo, os alunos irão desenvolver habilidades e a 

internalização de valores como o respeito, a solidariedade, a cooperação, o diálogo, 

contribuindo positivamente para sua atuação como profissional e  ser humano.  

Wallon (2010) destaca a afetividade no processo de desenvolvimento do 

indivíduo, assim também Krashen (1995), com a teoria do filtro afetivo na aquisição da 

linguagem. Eles veem esse crescimento ir além do desenvolvimento cognitivo.   

Neste estudo, voltado para a criança, que a considera como um todo integrado, o 

conteúdo das aulas de espanhol precisa estar em consonância com seus interesses e estar 

adequado ao seu conhecimento de mundo, suas limitações e as especificidades dessa fase. 

Ouvimos de muitos profissionais que há falta de motivação nos alunos e por isso 

não aprendem. Mas a motivação é interna, individual, não se tem alcance desse espaço. 

Entretanto, a parte que compete ao educador é a de criar, de buscar estratégias, estímulos 

que permitam o florescer das potencialidades desses alunos.   

Howard Gardner (2010), com a teoria das inteligências múltiplas, nos faz repensar 

o conceito de aluno e de sua aprendizagem, pois os considera portadores de um ou mais 

tipos de inteligência e, portanto, com diferentes formas de aprender, com ritmos distintos.  
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Sendo assim, a maneira de avaliá-los deve relevar esse aspecto. O ponto de partida é o 

degrau em que esse aluno está e o que já foi alcançado, associando isso à zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky (2007). 

A ideia do ensino que visa apenas o desenvolvimento cognitivo, ignorando o 

afetivo, dificulta o percorrer nessa estrada. As crianças têm as emoções à flor da pele e 

saberemos facilmente se gostam ou não de uma determinada atividade; são autênticas. A 

atenção, o carinho, o respeito que demonstramos por elas constituem água e sol para uma 

plantinha em desenvolvimento.  

As experiências de Boéssio e de Pinto foram bastante significativas para este 

estudo, pois mostraram alguns caminhos que poderiam ser percorridos: um ensino 

interdisciplinar, focado na oralidade, por meio de input, não preso ao estudo sistêmico da 

língua estrangeira, através de músicas, brincadeiras, de jogos, dando destaque ao lúdico 

nesse processo.  

O amor à profissão nos leva a desejar o melhor para os nossos alunos, lembrando 

que o ensino só se efetiva quando há aprendizagem. Conhecer os caminhos que nos 

permitam adentrar mundos tão distintos, captar desses alunos o meio certo para que 

aprendam, que esse ensino seja significativo e que de algum modo faça a diferença para 

eles, eis o nosso desafio.  

“Quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai, (...) 

quero nossa cidade sempre ensolarada, e os meninos do povo no poder, eu quero ver”, já 

cantava Milton Nascimento. Nessas palavras, há uma mensagem de esperança, de que 

haja uma real transformação em nossa sociedade, com mais justiça e igualdade entre as 

classes. A educação é o caminho. Estudar uma língua estrangeira ou mais de uma é direito 

de todos os alunos, não somente os de escolas particulares. É um direito também de nossas 

crianças.  

Trazer o lúdico para a nossa prática no ensino de espanhol é trilhar um novo 

caminho rumo à construção do conhecimento, que obtido de forma prazerosa pelos 

alunos, será um degrau alcançado para que continuem a galgar os demais nesse 

aprendizado de espanhol como língua estrangeira.  
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