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1 Prefácio 

O Guia para Professores sobre Metodologia CLIL no Ensino Básico (doravante referido como 

Guia), em dois volumes, é uma introdução prática a CLIL para professores do 1.º e 2.º CEB (de 

língua estrangeira-inglês e outras disciplinas) que nada ou pouco sabem sobre CLIL. A finalidade 

do Guia prende-se com três grandes objetivos do projeto C4C: apoiar os professores na 

produção de ensino de elevada qualidade, promover a integração de recursos digitais no ensino 

e aprendizagem, bem como desenvolver a utilização da língua inglesa com mestria ao nível 

europeu.  

O Guia nasce de investigação local das necessidades e condições de países, parceiros de um 

projeto europeu financiado pela agência Erasmus+ chamado CLIL for CHILDREN: Itália, Polónia, 

Portugal e Roménia. Em resposta a um questionário C4C, os professores indicaram que 

gostariam de ter acesso fácil a um curso sobre metodologia CLIL, que proporcionasse uma 

formação global sobre como desenvolver materiais e planos de aula CLIL eficazes no ensino 

básico. O Guia que apoia o curso adota, por essa razão, uma abordagem prática baseada em 

exemplos sobre como desenvolver materiais e planos de aula CLIL, especificamente desenhados 

para utilização no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (CEB).   

Quando se fala em ‘ensino básico’ no contexto europeuestamos a salientar situações de ensino 

e aprendizagem de monodocência, nas quais o professor titular de turma ensina todas as 

matérias. Porém, em certos contextos, o ensino básico já integra a ideia de áreas disciplinares 

lecionadas por professores específicos, como é o caso do inglês no 1º ciclo.O ensino básico é 

geralmente construído em torno de ‘tópicos’ ou de projetos, entre outros modelos, e o(s) 

professor(es) organizam as aulas reunindo elementos transversais aos currículo, de modo a 

tornar os encontros das crianças com o mundo mais sistemáticos (Byram, 2007). 

O Guia radica igualmente em produtos já desenvolvidos para o projeto, que podem ser 

descarregados de www.clil4children.eu, nomeadamente: 

 Um relatório sobre o estado da arte em relação à utilização de metodologia CLIL no 

ensino básico (1.º e 2.º ciclos) nos países acima referidos 

http://www.clil4children.eu/
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 Um Guia de OER (Open Educational Resources – Recursos Educativos Digitais de Acesso 

Livre ou RED) que podem ser usados no contexto de CLIL em escolas do ensino básico – 

1.º e 2.º ciclos (C4C, 2016) 

 Orientações para Professores sobre Como Desenvolver Materiais e Planos de Aula CLIL 

no Ensino Básico – 1.º e 2.º Ciclos (C4C, 2017) 

 Orientações sobre Como Usar CLIL no Ensino Básico (1.º e 2.º Ciclos) (C4C, 2017) 

 Um pacote C4C de 15 Planos de Aula (C4C, 2017), integrado no volume 2 deste Guia. 

Existem muitos contextos escolares diversos no contexto europeu. O Guia procura respeitar a 

diversidade de formas de organizar CLIL, de conteúdos e de intensidade, embora não em termos 

de escolha da língua, já que o Guia se foca exclusivamente no inglês como a língua a ser 

trabalhada em paralelo com três áreas curriculares do ensino básico (1º e 2º ciclos) com crianças 

dos 5 aos 12 anos: Ciências e Geografia /Estudo do Meio e Matemática. 

O Guia destina-se a professores em formação continua (professores de Inglês, professores do 1º 

ciclo, professores de Ciências e Geografia/ Estudo do Meio e professores de Matemática). O 

Guia pode ser usado como um material de formação presencial de professores, para ensino à 

distância, bem como por professores envolvidos em experiências CLIL, segundo as suas 

necessidades. Se esteve envolvido em experiências ou formações CLIL no passado, pode 

perfeitamente só concentrar-se nas partes do Guia que sejam úteis para o seu planeamento e 

monitorização CLIL. 

A finalidade do Guia é apresentar uma lista de exemplos de boas práticas e fornecer guias 

práticospara: 

1) Ajudar os professores a planear atividades de aprendizagem CLIL com alunos. 

2) Ajudar os professores a observar os comportamentos e aprendizagens dos alunos. 

3) Ajudar os professores a monitorizar os resultados de sequências de aprendizagem CLIL. 

O Guia divide-se nas partes seguintes: 

Volume 1 

1. Introdução: uma abordagem CLIL no ensino básico 

2. Metodologias CLIL eficazes 
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3. Princípios sobre planificação e linguagem de sala de aula 

4. Planificar aulas CLIL  

5. Adaptar recursos & materiais para usar em contexto CLIL 

6. Monitorizar e avaliar em CLIL 

Volume 2 do Guia com 15 Planos de Aula anotados para professores, devenvolvidos para o 

projeto C4C por professores, investigadores e formadores de professores. 

Em cada capítulo existem tabelas para referência rápida, caixas castanhas com conselhos úteis, 

sugestões e exemplos, bem como um questionário de auto-reflexão para rever os conceitos 

apresentados. 

Encontra também um Glossário com definições dos termos usados no Guia no início do volume 

1. 

 

Nota sobre os autores 
 

© C4C-CLIL for Children 
O Guia inclui partes e materiais de vários produtos do projeto C4C:  

 Guia de OERs 

 Orientações para Professores sobre Como Desenvolver Materiais e Planos de Aula CLIL 
para o Ensino Básico   

 Orientações sobre como usar CLIL no Ensino Básico 

 Pacote de 15 Planos de Aula C4C 

1.1 Agradecimentos 

A equipa do projeto gostava de agradecer a todos os professores envolvidos no curso de 

formação intensiva C4C, bem como a todos os consultores do projeto, pelos seus valiosos 

contributos para o projeto. 
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Glossário de termos usados neste Guia 

Este glossário explica de forma sucinta os principais conceitos usados no Guia. 

 

4Cs de CLIL referem-se a content (conteúdo), cognition (cognição), communication 

(comunicação) e culture (cultura), aspetos integrados na planificação e abordagem CLIL. 

Abordagem (ou metodologia) comunicativa coloca o enfoque na comunicação e no aluno. Na 

sala de aula, a abordagem comunicativa assume frequentemente a forma de trabalho em 

pares ou de grupo, que requer negociação e cooperação entre os alunos, atividades de 

desenvolvimento da fluência que desenvolvam a auto-confiança dos alunos, jogos de 

papéis durante os quais os alunos desenvolvem as funções da linguagem, bem como 

utilizações judiciosas de atividades centradas em gramática e pronúncia. 

Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua (AICL) - Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) constitui uma abordagem educativa, relativamente inovadora nos sistemas 

educativos europeus, que combina a aprendizagem de conteúdo disciplinar com 

aprendizagem de uma língua estrangeira (ou adicional), de forma simultânea. A língua 

estrangeira é adquirida por meio de conteúdos disciplinares específicos, veículados de 

forma a motivar para a aprendizagem. Dá-se uma especial atenção a competências de 

aprender a aprender, uma vez que estas são cruciais para uma aprendizagem linguística 

comunicativa eficaz. Um outro aspeto importante da abordagem CLIL é que ela influencia 

positivamente o modo de os alunos pensarem e as suas capacidades cognitivas, ajudando-

os a alargar os seus esquemas conceptuais. 

Ambientes construtivistas e de aprendizagem cooperativa encorajam a partilha de 

conhecimento, em vez de promover o conhecimento a partir da instrução, já que requerem 

a utilização de capacidades cognitivas, bem como a abertura ao outro, às suas ideias, 

mundovisão e culturas. 

Aprendizagens holísticas  baseiam-se num conceito holístico do conhecimento, segundo o qual 

"different techniques of human inquiry are brought together or integrated for the 

investigation of this or that aspect of experience precisely in the interests of more vital and 
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meaningful learning" (Carr, 2003: 126). As implicações práticas são que toda a 

aprendizagem significativa resulta de entender o todo, em vez de uma decomposição da 

realidade em áreas disciplinares. A adoção de um conceito de educação holístico requere 

uma metodologia de instrução formal que inclua todas as áreas disciplinares e cujo objetivo 

é o de apoiar o desenvolvimento social, psicológico, físico e cognitivo da criança. 

Avaliação formativa designa a monitorização da aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento 

nos alunos de uma cada vez maior capacidade para perceber o seu próprio processo de 

aprendizagem, por meio de uma série de instrumentos de avaliação.  

Avaliação sumativa designa o resultado final de todo um processo de aprendizagem do aluno, 

que ocorre geralmente no final de uma período ou ano letivo. Baseia-se em elementos de 

avaliação formativa. 

Estilos de aprendizagem designam diferenças na aprendizagem de criança para criança. Haverá 

as que preferem um estilo visual (ver), auditivo (ouvir), cinestésico (movimentar-se) ou tátil 

(tocar). De modo a respeitar estas diferenças de estilo de aprendizagem, os professores 

devem diversificar os seus recursos peagógicos e materiais, bem como as atividades 

pedagógicas. 

Estratégias de compensação são atividades comunicativas que mostram aos alunos como 

ultrapassar problemas de compreensão linguística. 

Linguagem de sala de aula é uma seleção de frases úteis para conduzir aulas (neste caso, inglês). 

Recursos Educativos Digitais de Acesso Livre (RED) - Open Educational Resources (OER) 

designam recursos e materiais educativos em formato digital que possuem a caretrística de 

ser duplamente abertos, tanto no sentido de estarem disponíveis na Internet, como de 

poderem ser adaptados pelos professores às necessidades dos alunos e dos contextos de 

ensino e aprendizagem. 

Scaffolding do conteúdo consiste em usar estratégias temporárias que facilitem a criação de 

relações entre o que os alunos já conhecem ou sabem e a compreensão de novos 

conteúdos, o que implica ter em consideração o estádio de desenvolvimento do aluno e a 
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sua competência linguística, bem como ligar a aprendizagem às experiências do aluno, 

rever e realinhar conceitos. 

Scaffolding do processo de aprendizagem consiste em ajudar os alunos a reter a informação 

mais importante e a usar as estratégias de aprendizagem que melhor se adequem aos seus 

estilos de aprendizagem. Ver estilos de aprendizagem. 

Scanning é uma técnica de leitura para identificar uma informação específica num texto. 

Skimming é uma técnica de leitura para identificar as principais ideias de um texto. 

Teoria construtivista concebe a aprendizagem como descoberta e construção de esquemas 

mentais pelos alunos na interação com o ambiente que os rodeia, a vários níveis. 

Teste diagnóstico designa a identificação de conhecimentos detidos pelos alunos e o seu nível 

de competência linguística, com vista a uma planificação que respeite o ponto de partida 

dos alunos. 

TPR (Total Physical Response) é uma abordagem pedagógica que liga a linguagem verbal a ações 

físicas, de caráter lúdico, e particularmente adequada para aulas em que os alunos possuem 

competências muito diversas, apelando particularmente a alunos cujo estilo de 

aprendizagem é cinestésico. Ao ouvir instruções e realizar ações, os alunos adquirem 

confiança na compreensão da língua estrangeira e aprendem a usá-la no contexto 

apropriado, quando estiverem preparados. 

Scaffolding verbal consiste um utilizar estratégias temporárias que facilitem a compreensão da 

língua e a expressão verbal. Este apoio temporário é definido pela competência linguística 

dos alunos e pode incluir repetição, paráfrase, mímica, redundância planificada para a aula, 

etc. Em CLIL o scaffolding verbal poderá igualmente incluir uma utilização cuidadosamente 

planificada da língua materna do aluno e da língua estrangeira ou atividades de apoio à 

auto-correção pelos alunos. 



 

 

  

 

 

 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  STRATEGICPARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Page 13 of 68 

2 Introdução: uma abordagem CLIL no ensino básico (1º e 2º 

ciclos) 

2.1 Introdução ao Guia 

As novas sociedades globalizadas pressionam a educação para, de forma inovadora, preparar 

crianças e jovens para viver e trabalhar em espaços multilingues globalizados. Os alunos de hoje 

precisam de desenvolver competências e fluência de comunicação em línguas estrangeiras e 

materna. CLIL, a aprendizagem integrada de uma língua estrangeira (Inglês) e de conteúdos 

disciplinares curriculares, contribui para que as crianças o consigam sem que seja necessário 

aumentar o seu tempo na escola e envolvendo-as em sequências de aprendizagem 

transcurriculares.A abordagem CLIL expõe os alunos aexperiências de ensino/ aprendizagem 

úteis, inovadoras e pertinentes. Há vantagens cognitivas e linguísticas para os alunos em CLIL, 

como sejam: aprender a pensar e a aprender numa língua estrangeira adicional; eaprender a 

usar o inglês para comunicar sobre novos tópicos de aprendizagem. 

Define-se geralmente CLIL (Coyle, 2005) como uma abordagem dual de aprendizagem de língua 

e conteúdo de forma integrada.Pode-se considerar CLIL uma metodologia, uma abordagem 

pedagógica, uma perspetiva educativa, uma prática educativa inovadora ou apenas um projeto 

bilingue transcurricular de natureza integradora.Descreve-se com frequência a abordagem CLIL 

como uma atividade de aprendizagem, um projeto, um módulo, um tópico ou tema que integra 

conteúdo e língua para ensinar/aprender novos conteúdos. A ênfase está tanto emnovos como 

emintegrada. 

O presente Guia aborda um modelo curricular de CLIL baseado em módulos que compreendem 

sequências de 3 lições cada, numa área disciplinar específica, a saber: Ciências, Geografia 

(Estudo do Meio) ou Matemática para o 1.º e 2.º ciclos do ensino básico (do 1.º ao 6.º anos de 

escolaridade). Todos os exemplos de orientações, grelhas e outros materiais foram 

desenvolvidos tomando como referência este modelo, com o intuito de clarificar os seguintes 

aspetos: finalidade de CLIL, aprendizagem integrada de língua e conteúdo em CLIL, metodologias 

CLIL, bem assim como planificação de aulas, recursos & materiais, e ainda monitorizar e avaliar 
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a experiência CLIL. Estes aspetos metodológicos são frequentemente ilustrados com exemplos 

dos 15 Planos de Aula anotados, apresentados no Volume 2 do Guia. 

Esperamos que o Guia contribua para ajudar os professores a compreender como implementar 

CLIL na prática dos seus contextos e que contribua igualmente para uma inovação melhorada 

de práticas de ensino em contextos CLIL. 

2.2 O que é CLIL? 

A abordagem integrada de conteúdos e língua (CLIL) é uma abordagem relativamente inovadora 

na Europa em escolas do 1.º ciclo do ensino básico, que combina a aprendizagem de conteúdos 

com a aprendizagem de língua estrangeira (adicional), focando ambas simultaneamente. Por 

esse motivo, CLIL gera um ambiente rico de aprendizagens para crianças. CLIL pode ser ativado 

por meio de diversos modelos de ensino/aprendizagem, embora o projeto C4C privilegie uma 

abordagem por tópicos (Mehisto, Marsh and Frigols, 2008), o que significa que os módulos CLIL 

são organizados em torno de ideias aglutinadoras (tópicos) capazes de inter-relacionar diversas 

áreas curriculares (conteúdo e língua). Na tabela 1 encontra um exemplo concreto. 

Tabela 1. O tópico ‘the world of animals’ transversal a Inglês, Ciências e Geografia (Estudo do 

meio) em CLIL 

O tópico ‘theworldofanimals’ é transversal a diversos conteúdos curriculares de Inglês no 1º e 2º 
ciclos, Ciências e Geografia (Estudo do Meio) nos 2º e 3º anos de escolaridade 

Conteúdos 
curriculares 
para 

Inglês Ciências, Geografia 
Estudo do Meio 

Objetivos de 
Conteúdo e 
Língua 

Vocabulário: conhecer os 
nomes de certos animais 
e categorizá-los em 
animais selvagens, da 
floresta e domésticos 

Conhecer os nomes de 
certos animais e categorizá-
los em animais selvagens, da 
floresta e domésticos 

Localizar os animais num 
mapa da Europa e do 
próprio país 
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2.3 Os Princípios de CLIL 

A abordagem CLIL determina o respeito de alguns princípios inovadores, que se baseiam de 

forma genérica nos 4 Cs (CONTEÚDO, COMUNICAÇÃO, COGNIÇÃO e CULTURA) tais como 

definidos por Coyle(2005), e descritos na tabela 2. 

Tabela 2. Os 4 Cs de CLIL adaptados ao ensino básico (1º e 2º ciclos) 

CONTEÚDO (POR MEIO DE LÍNGUA) 
Aprende-se a língua estrangeira por meio do 
conteúdo do tópico, ensinado de forma a 
potenciar uma aprendizagem natural e ativa 
 
O enfoque na aprendizagem de língua NÂO incide 
na estrutura ou gramática, mas em contextos 
‘reais’ de uso da língua (para resolver tarefas) 

COMUNICAÇÃO 
Coloca-se e ênfase numa aprendizagem linguística 
para comunicar e para uso imediato 
 
A língua é usada como meio de realização de 
tarefas, de resolução de problemas, para 
desenvolver projetos e para exprimir ideias 

COGNIÇÃO 
A língua estrangeira (Inglês) é usada, tal como a 
língua materna, para pensar 
 
Quando se usa o Inglês para pensar está-se a 
enriquecer a compreensão dos conceitos 

CULTURA 
Aprender uma língua estrangeira é aprender 
sobre as culturas que a usam e contrastá-la com a 
sua própria língua 
Usar o Inglês para comunicar e para pensar é uma 
competência-chave para vive rem espaços 
mulilingues globalizados 

 

2.4 O envolvimento dos professores em CLIL 

Planear a cooperação: A metodologia CLIL promove as oportunidades individuais e 

institucionais de estabelecer ligações em rede. Os professores necessitam de cooperar entre si 

para ajudar os alunos a entender os elos de ligação entre as áreas disciplinares e as suas 

interdependências, de forma a dar coerência ao conhecimento. 

Torna-se portanto vital criar condições de cooperação entre professores de Inglês e de outras 

áreas curriculares ou professores titulares de turma no 1º ciclo, os quais devem… 

 Usar os pontos de contacto entre áreas ou disciplinas curriculares (em termos de 

conteúdo disciplinar, métodos pedagógicos e processos de aprendizagem) e explicitá-

los de diversas formas. 

 Estabelecer formas de cooperação e de colaboração entre os docentes, conducentes a 

benefícios duplos, tanto curriculares como de desenvolvimento profissional. 
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 Contribuir para uma gama variada de oportunidades de ensino e aprendizagem 

radicadas em áreas disciplinares, práticas transdisciplinares erelacionadas com temas 

ou dimensões específicas externas aos currículos. 

 Dar aos docentes a oportunidades para avaliar e refletir sobre as suas práticas de ensino 

e para inovar e ser criativos no planeamento curricular. 

 Facilitar uma visão partilhada e colaborativa entre docentes e diretores de escola ao 

nível do desenho curricular (Savage, 2011: 42). 

 

Tabela 3. Pontos-chave de implementação de CLIL (cooperação entre professores) 

PONTOS-CHAVE DE IMPLEMENTAÇÃO DE CLIL 

1. Amotivaçãodo professor aumenta com a colaboração com outros colegas e com a 
identificação de oportunidades transcurriculares. 

2. O diálogo transcurricular e o desenho curricular contribuem para melhores práticas de sala de 
aula por meio da partilha de abordagens, atividades e boas práticas. 

3. São necessárias, uma coordenação cuidadosa, diplomacia e a capacidade de trabalho em 
parceria, para que os docentes se não sintam ameaçados pela intrusão ou presença de um 
outro professor. 

4. A implementação de CLIL aporta geralmente aos docentes envolvidos oportunidades 
acrescidas dedesenvolvimento profissional. Em alguns países os professores poderão 
beneficiar de programas de intercâmbio e de aumentos financeiros. 

 

A implementação de CLIL no contexto do 1º e 2º ciclos do ensino básicopresume geralmente 

que o professor titular de turma ou o professor de uma determinada disciplina, que tenham 

alguma competência na língua estrangeira, ensinam as suas matérias específicas, enriquecendo-

as com elementos da língua adicional. O desfio reside em garantir que os alunos adquirem os 

conteúdos e que o fazem simultaneamente atingindo objetivos linguísticos. Contudo, o caso 

pode ser bem diferente: um professor de Inglês pode ser chamado a colaborar com uma equipa 

de professores de outras disciplinas. 

Os modelos de CLIL podem ser organizados de diversos modos, que determinam o tipo de 

cooperação entre professores.   

 Exposições curtas a CLIL (chuvadas CLIL (Mehisto et al, 2008)), durante as quais algumas 

áreas de uma disciplina são exploradas e desenvolvidas na língua estrangeira, entre 30 
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minutos a 1 hora por dia. Por exemplo, em Matemática, os alunos aprendem os 

números e na Educação Física aprendem instruções básicas.  

 Uma pequena série de aulas planeadas de forma integrada em torno de um tema ou 

tópico de uma ou mais disciplinas curriculares, que normalmente requer uma 

parceriapara planear aulas e ensiná-las,de professor titular de turma ou de uma 

disciplina e do professor de Inglês. 

 Cursos em módulos que podem ocupar meio período letivo, durante o qual se ensinam 

determinadas disciplinas por meio da língua estrangeira, podem seguir um modelo 

semelhante ao anterior, mas também podem ser lecionados pelo professor titular de 

turma ou da disciplina, desde que tenha recebido formação CLIL e o seu domínio do 

Inglês seja bom. 

 Pequenos cursos intensivos para os quais se bloqueiam os horários durante um ou mais 

dias para permitir aprofundar a aprendizagem e a experiência prática de utilização da 

língua; também requerem uma preparação em parceria de professores, embora sejam 

geralmente lecionados pelo professor de Inglês. 

 Um ensino a longo termo de um currículo integrado com imersão parcial dos alunos 

pode requerer uma parceria de ensino ou um professor individual. 

1.5. O envolvimento dos pais em CLIL  

Alguns pais e encarregados de educação poderão ter dúvidas sobre o progresso escolar dos 

seus filhos, ou sobre o sucesso deles ou mesmo sobre as aprendizagens feitas por meio de 

Inglês.Deve procurar responder às necessidades e preocupações deles, mantendo-os 

informados antes e durante a implementação do programa CLIL. 

Como? 

 Imprima folhetos com informação geral sobre CLIL e com o programa CLIL que tenciona 

implementar. É importante ressalvar que, ao desenvolverem competências em inglês e 

noutra área de conteúdo, CLIL é, para as crianças, uma atividade enriquecedora do 

ponto de vista cognitivo, além de constituir uma vantagem académica. Realce que CLIL 

permite aos alunos aprender não apenas língua, mas também conteúdos culturais e 
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tópicos do seu próprio interesse, por ser uma abordagem centrada no aluno. As aulas 

CLIL são configuradas de modo que os alunos partilhem os seus pontos de vista e o seu 

conhecimento, aprendam a resolver problemas e se divirtam. 

 Convide-os a assistir uma aula de demonstração CLIL.  

 Informe os encarregados de educação e pais sobre a estrutura das aulas CLIL e clarifique 

como é que eles podem ajudar os filhos, dando exemplos concretos de trabalhos de 

casa e do papel dos pais. Por exemplo, refira que enviará informação semanal/ mensal 

sobre os recursos TIC (tais como vídeos, canções ou jogos online) usados na sala de aula, 

de modo que as crianças os possam usar em casa, sob supervisão adulta. 

 Crie uma folha de perguntas e respostas que cubra a maioria das preocupações dos 

pais. Esta folha pode ser impressa e distribuída sob a forma de panfleto logo no início 

de um programa CLIL. Consulte um exemplo, inspirado em Marsh & Langé (2000) na 

Tabela 4. 

 Preveja algum tempo para debate sobre CLIL durante as reuniões de pais. 

 Mantenha um canal de comunicação aberto com os pais. 

 Envolva os pais, convidando-os a ajudar nas aulas CLIL (por exemplo, nas excursões, nos 

projetos com tecnologia, etc.) ou a refletir sobre, e rever, os portefólios dos filhos com 

projetos para desenvolver em casa.  

 Envolva a ajuda dos pais nos projetos a realizar em casa. O apoio dos pais em casa é 

benéfico para os alunos e pode contribuir para melhorar as atitudes dos pais em relação 

às aulas CLIL. 

 Encoraje os pais e encarregados de educação a debater as aprendizagens sobre 

conteúdos, realizadas pelas crianças, em casa, no final de cada aula CLIL. As crianças 

poderão ter de continuar o tópico na língua materna e não devem apresentar lacunas 

ou menores competências que os alunos em aulas não-CLIL. Será com criar espaços de 

conversa que permitam às crianças falar com os pais sobre o que aprenderam no final 

do dia. Estas conversas são cruciais para testar aprendizagens e para alargar a 
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capacidade dos alunos para explicar por si mesmos o que compreenderam, sem a ajuda 

do professor ou dos colegas de sala de aula. 

 Envolva pais e encarregados de educação no processo de avaliação continua, formativa, 

convidando-os a refletir sobre, e a rever, o portefólio dos filhos, ou tornando-se 

parceiros dos filhos na realização de projetos em casa. 

Tabela 4. Exemplo de perguntas & respostas a distribuir aos pais 

O QUE É CLIL? 

CLIL integra a aprendizagem simultânea de língua e conteúdo. Esta abordagem implica aprender áreas 

disciplinares em inglês. A abordagem pode ter resultados muito positivos para o desenvolvimento da 

aprendizagem de línguas (fluência, confiança e competência dialógica) e de conteúdos disciplinares, 

bem como no desenvolvimento das capacidades cognitivas da criança (por exemplo, atenção, 

retenção, tomada de decisões, resolução de problemas e autonomia). A abordagem potencia 

igualmente uma atitude positiva de ‘sou capaz’ em relação a si próprios enquanto parceiros ativos na 

aprendizagem. 

Será que o meu filho vai aprender o conteúdo tão bem quanto o faria se o aprendesse na sua língua 

materna? 

Sim, ainda que o processo de aprendizagem se possa tornar um pouco mais lento, particularmente no 

início. Existe ainda a possibilidade de a aprendizagem ter mais sucesso quando é usada uma língua 

adicional. Isto pode dever-se ao facto de a criança ter de trabalhar mais arduamente no processamento 

da informação numa língua adicional; de o professor sublinhar os aspetos mais importantes a aprender; 

ou pode ter a ver com outras razões, tais como, uma maior motivação do aprendente, resultando da 

ludicidade que a criança associa a essa forma de aprendizagem.  

Se a linguagem for demasiado complicada em inglês, o professor usa a língua materna dos alunos? 

A maioria das aulas CLIL envolve o uso das duas línguas, a língua materna do aluno e inglês. Os 

professores alternam frequentemente entre as duas para assegurar que os alunos se sentem 

confortáveis a aprender. Os alunos também podem alternar as línguas durante as aulas CLIL.  

Haverá mais trabalho para o meu filho? Será que o meu filho vai ficar sujeito a maior pressão? 

Uma vez que a criança ouve, lê, escreve e fala em inglês, pode sentir que as aulas são mais difíceis ou 

mais exigentes. Contudo, cada aula CLIL é planeada para que os alunos se sintam confortáveis com o 

inglês que está a ser usado, para que participem nas atividades e para que aprendam uns com os 

outros, de forma divertida. Os professores CLIL apoiam constantemente o uso de inglês pelos alunos, 
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criando situações de aprendizagem que são divertidas e motivadoras e durante as quais os alunos 

aprendem de forma relaxante.  

É importante que os pais saibam também falar INGLÊS? 

Não. Em alguns casos, as crianças até poderão gostar de partilhar o que aprenderam em inglês com os 

pais, ensinando-os. O importante é que pais e encarregados de educação demonstrem interesse pelo 

que a criança está a aprender ou aprendeu e que aproveitem todas as oportunidades para ativar os 

conhecimentos de inglês das crianças. 

E se eu não for capaz de ajudar o meu filho nos trabalhos de casa? 

A criança deve ser capaz de fazer a maior parte do seu trabalho de casa sem a ajuda dos pais. Se isso 

não acontecer, deve-se consultar o professor. Os alunos também poderão gostar de fazer os trabalhos 

de casa com outros colegas de turma, já que muitas atividades CLIL são tarrefas de grupo; neste caso, 

os pais podem apoiar-se uns aos outros. 

Como é que o meu filho vai ser avaliado? 

Prepare informação sobre os seguintes aspetos: 

 Como o programa CLIL se integra no currículo. 

 Orientações sobre teste diagnóstico, avaliação formativa e sumativa, aprovadas pela escola 

para os programas CLIL. 

 Práticas de avaliação integrada de conteúdo e competências linguísticas. 

 A proporção usada para avaliar língua e avaliar conteúdo (por exemplo, o conteúdo disciplinar 

pode valer duas vezes mais ou dois terços da nota final, por comparação com a língua). 

 Exemplos de materiais de avaliação que serão usados (cf. capítulo 6 do Guia). 

Quando as aulas CLIL têm lugar esporadicamente nas escolas do ensino básico por meio de 

sessões de trabalho de projeto, o apoio dos pais é quase nulo. 

 Para motivar o apoio dos pais, os programas CLIL devem decorrer pelo menos ao longo de 2 

anos (Navés&Muñoz, 2002). 

 A administração da escola também deve ser envolvida no processo de resposta às 

expetativas dos pais e encarregados de educação no que respeita a aprendizagem de CLIL, 

cooperando e liderando processos junto das autoridades de educação, administração e 

professores. 
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2.5 Reveja o que sabe 

Está preparado para uma abordagem CLIL?  

Use as afirmações ‘sou capaz de, apresentadas em baixo (Morgado et al., 2015 adaptado de 

Bertaux et al., 2010), para avaliar se está preparado para usar CLIL em termos da sua definição, 

adoção, adaptação e integração de CLIL no currículo no seu contexto local. Reflita sobre como 

responderia, em concreto, para exemplificar cada uma das afirmações. 

Questionário 1.Está preparado para a abordagem CLIL? 

(1 –muito difícil; 6 –nada difícil) 
 

a)  Sei explicar os principais elementos da abordagem CLIL. 
 

b)  Sei descrever CLIL de modo a envolver a gestão da escola, os outros professores, 
os alunos e os pais/encarregados de educação. 

 
c)  Sei ajudar os outros professores a entender CLIL. 

 
d) Sei auxiliar os pais a gerir as suas expetativas sobre CLIL. 

 e) Sei selecionar os conteúdos (língua e áreas disciplinares) de um tópico que será 
ensinado em inglês. 
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3 Metodologias CLIL eficazes 

3.1 Os princípios CLIL de ensino a crianças pequenas 

No contexto do ensino básico (1.º e 2.º ciclos), as finalidades de aprendizagem CLIL devem ser 

holísticas e construtivistas. A Tabela 5 sublinha alguns dos princípios do ensino a crianças 

pequenas que podem ser ativados em CLIL. 

Tabela 5. Princípios de ensino a crianças pequenas ativados em CLIL 

1. Crie oportunidades de exposição e alimente a 
motivação* 

Convide os alunos a aprendercomo fazer coisas em 
vez de apenas saber coisas. 

2. Cultive a auto-estima e o orgulho* Ex. Os alunos entendem informação simples de um 
texto /vídeo autêntico. 

3. Envolva os alunos em tarefas relevantes* Convide os alunos a resolver tarefas em contextos 
‘reais’ (Ex.Descobrir o que comem os animais de 
estimação dos alunos e onde se pode comprar a 
comida). 

4. Use humor* Ex. Use mnemónicas tais como pequenos 
poemasou uma palavra especial para ajudar os 
alunos a recordar palavras-chave por associação 
(My – for Mercury, Very – for Venus, Monkey – for 
Mars, etc.). 

5. Aproveite as histórias ao máximo* Ex. Os alunos seguem a históriaJack 
andtheBeanstalkpara compreender o crescimento 
de uma planta. 

6.Use tecnologia* Convide os alunos a gravar a sua voz num tablet à 
medida que pronunciam os nomes dos animais da 
quinta. 

7. Dê aos alunos a possibilidade de escolha e 
encoraje a sua autonomia de aprendizagem* 

Ex. Ensine aos alunos estratégias de trabalho sobre 
o conteúdo, como fazer um inquérito e apresentar 
os resultados num diagrama. Os alunos podem 
escolher qual o conteúdo do inquérito. 

8. Peça a opinião dos alunos* Os alunos devem ter oportunidade de indicar os 
seus interesses e as suas necessidades individuais. 
(Ex. identificar os seus heróis animais favoritos). 

9. Trabalhe com os alunos como co 
investigadores* 
 
*Sugestões de princípios de ensino de crianças 
jovens baseadas emAnnamariaPinter (2015) 
 

Ex. Encoraje os alunos a procurar informação em 
textos, sem se perturbarem como palavras que não 
conhecem, para preencher uma tabela sobre um 
tópico específico. 

10. Desafie as convicções dos alunos 
 

Para aprender, os alunos precisam de identificar o 
que já sabem e o que supõem, para os confrontar 
com o novo conhecimento. 
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11. Avalie a aprendizagem dos alunos por meio 
da resolução de tarefas 

A aprendizagem dos alunos é avaliada no contexto 
das atividades diárias de sala de aula e não como 
um evento em separado. 

3.2 Estratégias de aprendizagem em CLIL 

As abordagens CLIL criam oportunidades e recursos para as crianças aprenderem duas ou mais 

disciplinas de forma integrada. Requerem, por conseguinte, que o conhecimento, a 

compreensão e as capacidades interdisciplinares sejam pré-aprendidas para que a 

aprendizagem possa ter lugar.Existem diversas estratégias que apoiam a aprendizagem CLIL no 

ensino básico, nomeadamente as aprendizagens holísticas, construtivistas e experienciais. As 

pedagogias do século XXI também privilegiam frequentemente aprendizagens ativas, 

experimentais, digitais e cooperativas, a aprendizagem pela descoberta e a aprendizagem por 

tarefas. Todas estas estratégias de aprendizagem são brevemente descritas em baixo com 

exemplos CLIL, sempre que necessário. 

A aprendizagem holística designa uma aprendizagem que integra todas as áreas disciplinares, 

visando apoiar a criança no seu desenvolvimento social, psicológico, físico e cognitivo, no intuito 

de se conseguir “uma aprendizagem mais vital e significativa" (Carr, 2003: 126). 

A aprendizagem construtivista é frequentemente apresentada como descoberta e construção 

de esquemas mentais pelos aprendentes pela interação que estabelecem com o meio 

envolvente a níveis múltiplos. 

Ex. Jogar com a identidade de animais mistério a partir da apresentação das suas características, onde 
vivem, partes do corpo, etc., convidando as crianças a adivinhar. Consulte o exemplo no Volume 2 – 
Module on Science: The World of Animals - Lesson 1 - Activity 3. 

 

A aprendizagem experiencial é uma abordagem tátil que envolve objetos e recursos físicos, com 

vista à criação de experiências autênticas. O nível de autenticidade aumenta se a experiência for 

partilhada com um especialista.  

Ex. Se os alunos estiverem a aprender as partes do corpo de certos animais, podem explorá- -las num 
animal embalsamado ou real. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Science: The 
World of Plants - Lesson 3 - Activity 1 sobre como montar uma experiência de registar o crescimento 
de uma planta. 
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A aprendizagem ativa implica aprender pela descoberta, a fazer coisas e a descobrir coisas por 

meio da utilização de diversos media, a resolver problemas e a planear o seu próprio trabalho e 

aprendizagem, em vez de apenas ouvir e ler. A aprendizagem não é considerada um processo 

meramente cognitive interno, mas o resultado de interações significativas em contextos de 

partilha de conhecimento e compreensão. 

Ex. Selecionar e separar lixo escolar para reciclagem. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – 
Module on Maths: The World of Shapes and Units - Lesson 1 - Activity 3 sobre um jogo ou uma atividade 
prática com tangrams quadriláteros, em particular a Opção 3 sobre como construir o seu próprio 
tangram a partir de um saco de compras de papel. 

 

A aprendizagem experimental envolve os alunos na aquisição de conhecimento por meio da 

experimentação, da formulação de hipóteses, da sua verificação e das conclusões que delas 

retiram, em vez de receberem soluções para problemas. 

Ex. Observar a metamorfose de uma rã, de um bicho-da-seda ou borboleta em laboratório e registar 
as fases de desenvolvimento. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Geography: The 
World Around Us -Lesson 3 - Activity 6 sobre previsões meteorológicas em diversos países da UE num 
certo dia da semana. 

 

A aprendizagem digital envolve a manipulação confiante e crítica de modalidades múltiplas de 

dispositivos de media diversos (ELINET, 2016).  

Ex. Uma investigação guiada na Internet sobre animais selvagens e os seus habitats a partir da recolha 
de imagens e da sua publicação em blogue de sala de aula. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – 
Module on Science: The World of Plants - Lesson 1 - Activity 3 sobre a a criação de um Flipbook online 
e sobre como usar um jogo de perguntas e respostas online, chamado Kahoot, para avaliar as 
aprendizagens dos alunos. 

 

A aprendizagem cooperativa encoraja os alunos a trabalhar em conjunto (em pares, pequenos 

grupos, toda a aula, com outra aula, com toda a escola, com diversas escolas). Os professores 

devem monitorizar as ações e reações das crianças em ambientes de grupo, em termos da 

comunicação efetiva umas com as outras, etc.  

Ex. Os alunos colaboram uns com os outros para construir um livro sobre a fauna local, colorindo 3 
animais em cada livro. Os alunos trocam os livros com outros alunos da sua classe ou de de outras 
escolas. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Maths: The World of Numbers - Lesson 
1 - Activity 2, que solicita aos alunos, em pares, que completem a informação lacunar sobre distâncias 
entre cidades europeias. 
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A aprendizagem pela descoberta constitui uma experiência de aprendizagem que permite às 

crianças desenvolverem a sua própria compreensão e conhecimento de conceitos e/ou relações 

em vez de seguirem um processo pré-determinado. 

Ex. As crianças coligem informação sobre o local onde residem, tirando fotografias dos pontos de 
interesse que querem incluir no projeto. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Maths: 
The World of Numbers – Lesson 3 – Activity 4 no qual os alunos selecionam exemplos para categorias 
(Gaming device; The best YouTuber; Smartphone applications) e, em grupos, realizam um 
levantamento de utilizadores dessas categorias na sala de aula. 

 

A aprendizagem por tarefas (task-basedlearning - TBL) desenvolve-se em torno de tarefas que 

os alunos devem cumprir. A língua que usam é determinada pelas necessidades da tarefa.Este 

tipo de aprendizagem estrutura-se geralmente em: pré-tarefa, tarefa, planear como realizar a 

tarefa e reportar sobre a tarefa, depois de análise e prática. 

Ex. (pré-tarefa) Identificar o seu programa de TV favorito num menu da TV. 
(tarefa) Comparar o tempo livre com os horários do programa favorito na TV (ou, em alternativa, gravar 
o programa para o ver mais tarde). 
(planear a tarefa) Registar os tempos livres; registar o horário do programa da TV; decidir se pode ver 
o programa no horário em que é mostrado ou se precisa de o gravar. 
(reportar) I can watch the TV program at … because I have free time from… to… 
Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Maths: The World of Numbers – Lesson 3 – 
Activities 2, 3, and 4 no qual os alunos selecionam exemplos para categorias (Gaming device; The best 
YouTuber; Smartphone applications) e, em grupos, realizam um levantamento de utilizadores dessas 
categorias na sala de aula, sobre o qual terão de apresentar um relatório. 

 

Resposta física total (Total physical response - TPR) consiste numa técnica de aprendizagem de 

línguas que combina a aprendizagem da língua com ações físicas totais. Pode ser usada para 

sequências de rotinas diárias, ações imaginárias, contextos simulados e ações relacionadas com 

um contexto específico. 

Ex. Traverso (2003) salienta que alguns tópicos de Ciências (Estudo do Meio), tais como os ciclos de vida 
das plantas e dos animais, podem ser introduzidos pelo método descrito. O ciclo de vida da rã é um bom 
exemplo: You are a small, small tadpole. Curl up, really small. Wiggle through the water. Wiggle, wiggle. 
Stop. You grow bigger and bigger and bigger. You are a beautiful frog! Jump out of the pond. SPLASH. 
Jump on the rock. Say hello to your friends: “CROAK!”  

Consulte um outro exemplo no Volume 2 – Module on Science: The World of Plants – Lesson 2 – Activity 
1 sobre uma atividade de TPR durante a qual os alunos demonstram as partes de uma planta utilizando o 
seu próprio corpo por analogia. 



 

 

  

 

 

 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  STRATEGICPARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Page 26 of 68 

3.3 Inove o seu ensino e aborde novos tópicos 

Ensinar CLIL requer naturalmente muito planeamento e dedicação de todos os professores. A 

cooperação estreita entre professores de conteúdo e de língua é essencial para um programa 

de CLIL bem-sucedido num ambiente de 1º ou 2º ciclos. Em baixo (tabelas 6 e 7) encontra 

algumas dicas sobre como se preparar para ensinar CLIL. 

 

Tabela 6.Conselhos para professores de inglês sobre CLIL 

DICAS SOBRECLIL – PROFESSORES DE INGLÊS 

Toda a investigação aponta para que as crianças preferem que as aulas não se foquem na língua. Os 
professores de Inglês devem, por conseguinte, colocar-se as seguintes questões, que são essenciais 
para o ensino CLIL e que focam conteúdo, comunicação, cognição e cultura: 

 Quais são os tópicos que eu poderia abordar via CLIL para uma determinada área disciplinar 
(ex. Estudo do Meio)? 

No volume 2 dá-se o exemplo de um módulo, The World Around Us, organizado numa 
sequência de 3 aulas: Lesson 1 – Exploring the Solar System; Lesson 2 – Travelling 
Through the EU; and Lesson 3 – What’s The Weather Like Today? 

 Como comunicarão os meus alunos em inglês – o que precisam de saber?  

 Que vocabulário e expressões especializadas precisam os meus alunos de aprender? O que é 
que já sabem e pode ser reciclado?  

 Que língua precisam os meus alunos para levar a cabo as tarefas e atividades de sala de aula? 
Ex. No módulo The World Around Us - Lesson 3 – What’s The Weather Like Today? os 
objetivos linguísticos incluem aprendizagem de vocabulário (palavras selecionadas 
sobre o tempo atmosférico); desenvolvimento de capacidades de ouvir, escrever e 
falar, tais como, ouvir uma informação específica sobre o tempo, escrever um boletim 
meteorológico e descrever as condições atmosféricas em diferentes partes da 
Europa; bem como aprender a usar as seguintes funções linguísticas: ‘What’s the 
weather like?’ 

 De que atividades necessito para estimular capacidades cognitivas nos meus alunos? 
No módulo The World Around Us, a lição 3 foca a orientação com mapas e a 
organização da informação, de modo que as atividades 3, 4 e 6 prevêem que os 
alunos trabalhem com mapas (para encontrar direções: norte, sul, este e oeste num 
mapa da Europa e que liguem localidades a condições atmosféricas). 

 Quais são os aspetos culturais da aula CLIL que estou a planear? 
Na mesma lição, os alunos devem conhecer as condições atmosféricas de certas 
partes da Europa. 

Procure trabalhar com conteúdos que são predominantemente novos para que os alunos se interessem 
mais pelo que estão a aprender; ajuste o conteúdo do ponto de vista linguístico, selecione-o quando 
necessário e se permitido pelo currículo. 

Evite ensinar as formas da língua de forma explícita (de Graafet al., 2007: 20), fomentando formas de 
aprendizagem, tais como: 

 Dar exemplos. 

 Fazer verificações de confirmação. 

 Fazer pedidos de clarificação. 
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 Dar feedback. 

Promova uma aprendizagem focada no sentido (de Graafet al., 2007: 20) por meio de … 

 Estimulação dos alunos a solicitar novo vocabulário. 

 Verificação dos sentidos gerados pelos alunos. 

 Usando feedback corretivo implícito e explícito. 

 Propondo atividades orais e escritas relevantes (de Graafet al., 2007: 20). 

 

Os professores de outras disciplinas ou titulares de turma no 1º e 2º ciclos podem não ter um 

domínio do Inglês muito elevado, tal como podem ter um conhecimento limitado das 

metodologias comunicativas de ensino de língua estrangeiranecessáriasa uma abordagem 

CLIL.Natabela 6oferecem-se conselhos especificamente direcionados para este tipo de 

professores. 

Tabela 7.Conselhos para professores de outras disciplinas e titulares de turma sobre CLIL 

DICAS ÚTEIS DOBRE CLIL–PROFESSORES DE OUTRAS DISCIPLINAS E TITULARES DE TURMA: 

Reflita sobre alinguagem que geralmente usa em sala de aulae explore como a utilizaria em inglês.  

 Como apresenta e introduz ideias? 

 Como encoraja os alunos a colaborar, escrever e falar? 

 Como dáexemplos? 

 Como encoraja as reações dos alunos?  

 Como facilita a utilização de linguagem especializada pelos alunos?  

 Como se podem ajudar os alunos a usar a linguagem de modo eficaz? 

Identifique a linguagem alvo em inglês que os alunos devem aprender, bem como as oportunidades 
de interação. 

 O que é que pode ajudar os alunos a usar a linguagem-alvo? 
No volume 2 pode encontrar muitos exemplos de jogos para apresentar um tópico ou para rever 
conhecimentos e vocabulário. Os chants, TPR e o trabalho em grupo também estimulam o uso da 
língua. Consulte, por exemplo, o jogo usado para cativar os alunos no início de Module on Maths: 
The World of Shapes and Units – Lesson 1 – Introduction. 

Para evitar problemas de comunicação durante aulas CLIL, ensine a linguagem alvo e estratégias de 
comunicação aos alunos quando eles têm problemas. Encorajeosalunos a recordar e a 
usarestruturascomo: Me, What page?, What did you say?, I don’t know, We don’t understand this/that, 
We’ve finished, We haven’t finished, Shall I help him/her?, Excuse me, I don’t understand, How do we 
say ... in English?, How do we spell...?   
Também se lhes pode ensinar como formar palavras ou a usar mímica, paráfrase ou descrições do que 
pretendem dizer.  

Identifque os tipos de perguntas que geralmente usa e quais são as suas expetativas (língua + 
conteúdo) sobre como os alunos devem ser capazes de as responder.  
Perguntas de procedimento (para a gestão da sala de aula e rotinas) 

• “Are there any problems?” 
• “Any problems?” 

Perguntas de confirmação (testam o conhecimento e compreensão dos alunos) 

 What shape is it? How many sides has it got? 
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 What happens to the butterfly larva? 

 What can you see on the left/ right/ in the middle? 
Perguntas referenciais (estimulam a produção autêntica de língua em resposta a uma pergunta 
genuína) 
• What’s your favourite animal? 
• What do you know about wild animals? 

Não ensine “coisas”, mas a compreender, reter e usar.  
A metodologia deve privilegiar pensar, convidando os alunos a participar e a dialogar.  

 (Pergunte-se) O que poderá ajudar os alunos a compreender o conteúdo por meio da sua 
manipulação e utilização? 
No Volume 2, Module on Maths: The World of Shapes and Units – Lesson 1 – Activity 3 
encontra exemplos sobre como motivar os alunos a criarem os seus próprios tangrams. 

Tenha en conta que os conteúdos que os alunos aprendem são tão importantes quanto o seu 
desenvolvimento linguístico, 

 Encoraje as reações dos alunos. 

 Encorajeos alunos a fazer apresentações orais. 

 Encoraje os alunos a realizar e completar tarefas simples. 

 Encoraje a aprendizagem com pares e o feedback dos colegas. 

Use linguagem apropriada ao domínio de língua estrangeira dos alunos: 

 Não simplifique a linguagem demasiado. 

 Abrande o ritmo do discurso oral. 

 Aumente as pausas entre frases. 

 Use repetição e paráfrase com frequência. 

É importante que use sempre a língua estrangeira para a gestão da sala de aula para maximizar a 
exposição dos alunos e promover uma cultura bilingue na sala de aula durante as aulas CLIL. Tal poderá 
levar a uma comunicação real: ex.Quando um aluno entra atrasado ou se esquece de alguma coisa, ele 
deverá explicar a sua situação em inglês de forma natural. 

A redundância deve fazer parte das aulas CLIL:  

 Use repetição, paráfrase e sinónimos já conhecidos dos alunos para melhorar a compreensão. 

Sirva de modelo de um correto uso da língua:  

 Parafraseie. 

 Repita ou expanda de forma correta uma resposta de um aluno. 

 Use a pronúnica correta para servir de modelo a uma utilização correta da língua estrangeira. 

Anime o modo como usa a língua:  

 Acompanhe o seu discurso de mímica, gestos e expressões faciais, de modo a facilitar a 
informação contextual da sua mensagem. 

 Ligue conceitos abstratos a conceitos concretos. 

Apoie os alunos, usando a língua materna com cuidado:  

 Use a língua estrangeira durante toda a aula, mas use por vezes a língua materna, 
especialmente em fases iniciais de implementação de CLIL. Ex. Quando professor e alunos 
refletem sobre os resultados de uma experiência ou generalizam os resultados de 
aprendizagem (ex. traduzindo uma palavra-chave). 

3.4 Reveja o que sabe 

Está preparado para adotar a abordagem CLIL?  
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Use o questionário 2 (Morgado & Arau Ribeiro, 2015 adaptado de Bertaux et al., 2010) para 

avaliar se está preparada para usar CLIL em termos da sua definição, adoção, adaptação e 

integração de CLIL no currículo no seu contexto local. Reflita sobre como responderia, em 

concreto, para exemplificar cada uma das afirmações. 

Questionário 2. Está preparado para adotar a abordagem CLIL? 

 (1 –muitodifícil; 6 –nada difícil) 

 a) Sei usar estratégias que apoiam a aprendizagem CLIL no ensino básico, tal como 

descrito neste capítulo. 

 
b) Sei conceber atividades originais de aprendizagem em inglês, que sejam 

simultaneamente centradas nos alunos. 

 
c) Sei criar os meus próprios materiais (exercícios, apresentações) em inglês para 

uso em sala de aula, em resposta ao que os alunos precisam de aprender e aos seus 

modos preferenciais de aprender. 

 
d) Sei identificar o vocabulário apropriado quando preparo aulas em inglês. 

 e) Sei dar exemplos adequados, fazer perguntas claras e dar respostas com clareza, 

bem como estimular a participação dos alunos em inglês, considerando o domínio que 

eles têm da língua estrangeira. 
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4 Princípios sobre planificação e linguagem de sala de aula  

4.1 A integração de CLIL nos currículos 

Uma vez que as crianças em muitos dos sistemas educativos da Europa têm um currículo 

integrado nos primeiros anos de escolaridade,sendo a aprendizagem organizada à volta de 

tópicos em que os diferentes conteúdos se entrelaçam, parece não haver razão para o ensino 

da língua estrangeira ser feito de modo diferente.A língua é o meio natural de expressão no 

ensino de todos os conteúdos. Se os alunos utilizam a língua materna na sala de aula, podem 

também ser encorajados a utilizar elementos de uma outra língua (inglês) para realizarem as 

mesmas tarefas que envolvem conteúdos não linguísticos. 

Integrar CLIL no currículo da escola significa planificar aulas de acordo com os princípios 

explicados nos capítulos anteriores. 

4.2 Princípios para a planificação de aulas 

Os professores precisam de estruturar detalhadamente cada plano de aula para saberem com 

exatidão: 

 O que os alunos já sabem sobre o tópico selecionado. 

 O que se espera que os alunos aprendam (conteúdo e língua). 

 Quais são os objetivos de aprendizagem (linguísticos, de conteúdo, communicativos e 

culturais). Consulte exemplos no Volume 2. 

 Quais são os objetivos de aprendizagem (também chamados critérios de sucesso). 

 Que atividades são adequadas para envolver os alunos (procedimentos, tarefas, etc.). 

 Que materiais e recursos são necessários (objetos e materiais visuais como flashcards, 

posters, etc) e como introduzir materiais autênticos (como vídeos, textos, canções, etc.). 

 Que tipo de avaliação é relevante (teste diagnóstico, sumativa, formativa) e que 

instrumentos de avaliação usar. A Tabela 8 apresenta alguns pontos-chave para a 

planificação de aulas.  
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Tabela 8. Aspetos essenciais para a planificação de aulas  

ASPETOS ESSENCIAIS 

Os  4 Cs 
 

Cada plano de aula deve conter pelo menos um outro elemento dos 4 Cs 
para além do conteúdo: comunicação, cultura e conhecimento. Ex. Os 15 
planos de aula no Volume 2 integram os 4 Cs. 

Pré-requisitos Deve ser solicitado aos alunos que convoquem o seu conhecimento e 
experiências anteriores e as liguem às novas aprendizagens. Ex. Na 
introdução ao Module Geography: The World Around Us – Lesson 2, o 
professor revê os conhecimentos dos alunos sobre os continentes e os países 
europeus. 

Materiais autênticos, 
visuais e ilustrados 

Com crianças pequenas os materiais ilustrados são muito importantes. Por 
vezes utilizar materiais autênticos significa que eles contêm vocabulário 
desconhecido ou itens lexicais que os alunos podem não compreender. No 
Volume 2 tem exemplos de como os 15 planos de aula fazem uso de vídeos 
do YouTube. 
O professor tem o papel importante de os ajudar a ultrapassar o medo do 
desconhecido relativamente a palavras ou estruturas, concentrando-se no 
que as crianças podem compreender e ajudá-las sempre que necessário.   

Apoio e desafios Também é importante pensar em opções extra, mais desafiadoras, para os 
alunos mais rápidos, os grupos com melhor desempenho ou os alunos mais 
velhos. Encontra exemplos de atividades extra para alunos com melhor 
desempenho, ou mais rápidos, em todos os 15 planos de aula no volume 2, 
no final de cada lição. 

Tarefas e atividades de 
information gap 

As aulas CLIL têm de envolver os alunos em comunicação autêntica e a 
abordagem por tarefas (TBL) serve este princípio.  
Planear tarefas significa escolher algumas atividades com information gap. 
Isto quer dizer que alguns alunos têm informação que outros não têm. Para 
realizarem/completarem a tarefa precisam de pedir aos colegas a 
informação que não têm. De facto, eles têm de comunicar realmente se 
quiserem cumprir a tarefa. Consulte um outro exemplo no Volume 2 – 
Module on Maths: The World of Numbers - Lesson 1 - Activity 2, que solicita 
trabalho em pares para completar uma atividade lacunar sobre distâncias 
entre capitais europeias. 

 

Quando planificam as aulas os professores devem: 

 Centrar-se mais na fluência do que no rigor gramatical: o foco está na comunicação e o 

rigor surge com o tempo. 

  Compreender o papel do professor como informador, consultor e colaborador sendo 

a aprendizagem centrada no aluno.  

 Dar exemplos de como a mesma unidade pode conter elementos para diferentes estilos 

de aprendizagem dos alunos. No Volume 2, no Module on Science: The World of Animals 

– Lesson 2, on the Anatomical Parts of Animals, existe uma seleção de atividades 
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direcionadas para estilos de aprendizagem distintos. Em Introduction, os alunos 

selecionam um animal de dentro de um saco e falam sobre ele; em Activity 1 usam-se 

desenhos para praticar a oralidade sobre as partes do corpo dos animais; em Activity 2 

os alunos fazem um círculo, de pé, ouvem uma melodia e mimam as ações num exercício 

de TPR; em Activity 3, cada grupo de alunos tem cartas com adivinhas e imagens e todos 

os grupos participam num jogo de adivinhas; em Activity 4 os alunos emparelham tipos 

de revestimento com animais em flashcards; em Activity 5, os alunos completam uma 

grelha com partes do corpo, revestimento e animais, assinalando as correspondências 

em caixas; os alunos que terminarem as atividades mais depressa podem relaizar um 

jogo de memória com cartas, a pares. 

Sugestão. Imagine que na sua aula existem alunos muito diversos: uns preferem um estilo de 
aprendizagem visual (ver), outros, auditivo (ouvir), cinestésico (movimentar-se) ou tátil (tocar) Eis 
algumas atividades e estratégias que pode usar para cada tipo de aluno: 

 Visual - Use materiais visuais na sala de aula, por exemplo, exibições nas paredes, pósteres, 
objetos, flashcards, organizadores gráficos, etc. 

 Auditivo - Use CDs áudio e video, canções, jazz chants, memorizações e trava-línguas, trabalho 
regular em pares e grupos. 

 Cinestésico - Use atividades corporais, competições, jogos de mesa, jogos de papéis, etc., 
alternando atividades em que os alunos estão sentados e quietos com atividades de 
movimento. 

 Tátil - Use jogos de mesa e de cartas, demonstrações, projetos e jogos de papéis, etc. Use 
atividades enquanto os alunos ouvem e lêem, como por exemplo, os alunos preenchem uma 
tabela enquanto ouvem um diálogo, ou legendam um diagrama enquanto lêem. 

 

 Fazer uso efectivo do feedback, pensando em estratégias que contribuam para o input 

dos alunos.  

 Compreender que os alunos precisam de perceber o vocabulário para o poderem utilizar 

e que os alunos podem ser encorajados a inferir o significado, pois a língua é aprendida 

em contexto. No Volume 2, todos os 15 planos de aula contem exemplos de como 

apresentar vocabulário por meio de jogos, apresentações em PowerPoint, imagens, 

desenhos, vídeos, puzzles, canções e objetos (por exemplo, um relógio), esquemas, 

histórias e filmes animados, etc. 

 Aumentar a visualização, pois ajuda a compreensão e a motivação.  
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 Compreender que as técnicas que promovem a autonomia dos alunos são úteis em CLIL 

e equipam-nos com estratégias de aprendizagem que vão simultaneamente ao 

encontro dos diferentes estilos e preferências dos alunos.  

4.3 Exemplos de técnicas para explicar as tarefas 

 Usar instrucões claras tanto para os trabalhos de casa como para as atividades de sala 

de aula: pode fazer-se isto melhor se se estabelecerem rotinas durante a aula de CLIL e 

seutilizar o mesmo lugar para mostrar os materiais necessários para as explicações e 

tarefas.  

 Fornecer o modelo de um processo, tarefa ou trabalho de casa: fazer a demonstração 

da tarefa antes de pedir aos alunos que a façam, dar-lhes um modelo completo 

acompanhado de instruções verbais. 

 Verificar a compreensãodas instruções. Pode fazer-se esta verificação pedindo a um 

aluno que explique ao resto da turma ou perguntando a um par ou grupo para realizar 

a tarefa para a classe. 

4.4 Exemplos de técnicas para explicar conceitos e conteúdo 

 Usar técnicas visuais: gráficos, materiais manipuláveis, linguagem não-verbal, 

gestos ou simulações em programas de computador podem ajudar os alunos a 

compreender melhor os conceitos numa aula CLIL. 

 Usar a técnica da descoberta ativa: em vez de dar explicações prolongadas na língua 

estrangeira sobre os novos conceitos, tentar envolver os alunos em atividades de 

manipulação que podem ser ouvr, falar, ler, escrever, observar, cortar, colar, 

experimentar, selecionar, desenhar,etc. 

  Permitir que os alunos discutam ou trabalhem os conceitos na língua materna no 

início da implementação das fases de CLIL, quando eles realizam uma tarefa, por 

exemplo, e lhes é pedido para interagir ou negociar com os seus pares. 

 Rever o vocabulário chave ou os conceitos chave da aula de CLIL: pode-se 

apresentá-los, mostrando-os, utilizar pequenos jogos (quizzes) ou canções que 
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envolvam o conceito para proporcionar um envolvimento rápido dos alunos que 

lhes permita lembrarem-se dos conceitos-chave e das palavras. 

 Verificar a comprensão com regularidade e dar feedback: observar as respostas 

dos alunossistematicamente e utilizar atividades de verificação no momento, 

durante a aula de CLIL. 

4.5 Exemplos de estratégias de compensação 

O CLIL expõe os alunos a situações que apelam à comunicação genuína. Por isso a fluência é 

mais importante que o rigor linguístico. 

A natureza das aulas CLIL prevê que os alunos sejam expostos e produzam linguagem 

diversificada; o foco está claramente na comunicação e o rigor vem mais tarde com o tempo.  

Exemplos para mostrar aos alunos como ultrapassar problemas na compreensão dalinguagem: 

 Utilizar skimming (ler para encontrar a informação genérica) e scanning (ler para 

localizar informação específica) de textos à procura de informação relevante;  

 Aumentar a visualização de conteúdos através de mapas e gráficos; 

 As visualizações podem complementar ou ajudar a compreensão do que está escrito 

ou do que é dito, ou mesmo substituir informações escritas. Se as fichas de trabalho 

forem suficientemente explícitas ou precisarem apenas de explicações curtas do 

professor na língua-alvo, os alunos facilmente poderão trabalhar de modo 

independente.  

 A tecnologia também pode ser um bom recurso. Pode reforçar e expandir as ajudas do 

professor, pode ser um recurso de ensino e um suporte pedagógico e linguístico. No 

Volume 2 encontra muitos exemplos de utilização da tecnologia nos 15 planos de aula, 

que integram Recursos Educativos Digitais de Acesso Livre (RED), tais como, vídeos no 

YouTube, canções e jogos online, como o Kahoot. Estes são recursos que as crianças 

podem reutilizar em casa, constituindo, por essa razão, uma excelente estratégia de 

compensação para uma criança que se sente insegura ou tímida para falar em sala de 

aula, já que a criança pode reutilizar o recurso ao seu próprio ritmo e quantas vezes 

pretender. É recomendável que os alunos se habituem a utilizar as novas tecnologias 
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online para realizar tarefas, tais como, aceder a sites online para ver o boletim 

meteorológico, trabalhar com ficheiros Word e Pdf, para depois os transformar em 

flipbooks partilhados online ou usar os seus próprios equipamentos móveis para 

participar numa competição Kahoot em tempo real. Consulte os exemplos no Module 

on Science: The World of Plants no Volume 2.  

Mostre aos alunos como ultrapassar problemas de produção linguística, como, por exemplo: 

 Criar uma atmosfera de ajuda e sem pressões. Quando se começa a introduzir um 

tópico em língua estrangeira pode começar-se por introduzir gradualmente a língua 

epermitir que os alunos usem a língua materna sempre que se sintam inseguros. 

Gradualmente irão adquirir confiança na 2ª língua e ficarão preparados para a usar. 

Sugestão. Um instrumento que ajuda neste caso é criar um ambiente bilingue na sala de aula com 
pósteres que contenham expressões como: todas as expressões de tempo (calendário: data, dias da 
semana, meses, estações do ano, horas, ano); numerais cardinais e ordinais; os adjetivos mais comuns 
(e.g. emoticons); nomes das disciplinas; regras da sala de aula; vocabulário relacionado com comida e 
bebida, animais comuns, o tempo atmosférico, etc. 

 

 Dar aos alunos termos-chave e estruturas sobre o tópico CLIL e não esquecer de fazer 

uma reciclagem regularmente, especialmente no princípio. 

 Dar tempo para fases de transição: no princípio, quando os alunos podem jogar jogos, 

introduzir o método Total Physical Response e atividades como desenhar, ouvir, mimar, 

etc. – estas atividades podem ajudar os alunos a sentir-se confortávéis e produzir língua 

estrangeira naturalmente.  

 Olhar para a gramática como um meio facilitador do sentido: utilizar atividades de 

consciência gramatical, por exemplo: ações em grupo para os cinco sentidos (ver, ouvir, 

saborear, cheirar, tocar) mais do que ensinar verbos; perguntar aos alunos no 1.º ano 

«fizeram o TPC?» sem explicar o pretérito perfeito; ou introduzir «quem me dera ser 

um gato» como uma frase funcional, no 3.º ano, sem entrar em detalhes sobre a 

estrutura gramatical. 

 Utilizar a abordagem por tarefas (TBL). Ex. Ler horários de comboio e decidir que 

comboio se devia apanhar para chegar a um certo destino num dia determinado.  
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4.6 Linguagem de sala de aula 

Estabelecer rotinas no início, durante e no fim das aulas de CLIL ajuda os alunos a sentirem-se 

seguros porque sabem exatamente o que esperar da aula. 

Sugestão. Começar a aula com uma canção, com perguntas que ajudem os alunos a predizer o tópico, 
com uma mascote a dar as boas vindas aos alunos ou a descrever o tempo, jogar um quiz no fim da 
aula para verificar os resultados, convidar os alunos a recontarem a história. 

Ao dar instruções sobre rotinas de sala de aula, podem utilizar-se gestos e mímica para nos 

fazermos compreender em inglês logo desde o início. Outra forma de evitar a língua materna 

quando se dão instruções é escrevê-las em post-it e colá-los no quadro para que os alunos as 

vejam facilmente. Na Tabela 9 apresenta-se um conjunto de exemplos de linguagem de sala de 

aula que, quando repetidos frequentemente, poderão ser muito úteis.  

 
 

Tabela 9. Linguagem de sala de aula 
 

Início da aula Good morning!, Hello everyone!, Who is absent today? Let’s start! 

Durante a aula  Get out your books., Open your books at page…, Turn to page…., Look 
at exercise … on page …., Look at line/picture…., Let’s say it together., 
All together!, This row/group…., Say it again, please!, The whole 
sentence, please., Your turn., Louder please., In English, please., 
What’s…/.in English?, In English, please. Come here., Go back to your 
place., Stand up., Sit down., Hands up/down, Hurry up., Close the door, 
please., Open the window, please., Come in., Get out, Just a minute. 

Quando se elogiam os alunos Good, Fine, That’s (much) better, Well done, Great, Excellent, Very 
good, That’s very nice, It’s all right – don’t worry, Try again 

Durante atividades de 
leitura, escrita e oralidade 

Can you read this?, Who can read this sentence?, Go on, Say it after me, 
Read John’s part, Mary, Write/Copy that in your notebooks, Who wants 
to write that on the board?, How do you spell this? 

Quando se jogam jogos Who’s your partner? Has everyone got a partner? Sit back-to-back, 
Don’t show your partner, Change partners/places with …., Are you 
ready?, Whose turn is it?, Take it in turns, You’re next, Start now, Guess, 
It’s time to stop. Have you finished?, Who has finished? 

Quando se tenta manter a 
ordem 

Quiet, please!, Stop talking/playing, Don’t do that please., Stop that, 
Don’t be silly, Give that to me, please. 

Quando a aula termina That’s all for now/today, Let’s stop now, OK. You can go now, Put your 
books away, See you on Monday, Have a nice weekend! 

Depois de se usarem estas frases frequentemente, descobre-se que a compreensão da língua 

inglesa se desenvolve rapidamente. Ao mesmo tempo, os alunos tornam-se mais confiantes nas 
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suas capacidades. Assim, atinge-se, em pouco tempo, a possibilidade de tanto professor como 

alunos utilizarem o inglês.  

4.7 Reveja o que sabe 

Está preparado para planear aulas CLIL?  

Use as afirmações ‘sou capaz de’ para avaliar a sua compreensão dos princípios que presidem à 

abordagem CLIL e para aferir se os sabe usar para planificar aulas CLIL, nomeadamente para 

desenhar tarefas e atividades e produzir recursos e materiais adequados ao seu próprio 

contexto. Reflita, com tempo, sobre o número que atruibui à sua preparação e considere, para 

cada afirmação, que exemplos concretos apresentaria. 

Questionário 3. Está preparado para planificar aulas CLIL? 

(1 – muito difícil; 6 – nada difícil) 
 

a)  Sou capaz de planear as minhas aulas de acordo com os princípios CLIL (3.2.). 
 

b)  Sou capaz de encontrar materiais visuais autênticos para as minhas aulas. 
 

c) Sou capaz de criar situações de modo que os alunos comuniquem uns com os 
outros. 

 
d)  Sou capaz de adaptar as atividades e tarefas planificadas aos diversos estilos de 

aprendizagem dos alunos. 

 e) Sou capaz de explicar tarefas, conceitos e conteúdo aos alunos. 

 f) Sou capaz de estabelecer rotinas de sala de aula e de criar um ambiente isento de 
stress. 
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5 Planificar aulas CLIL 

5.1 Planificar de modo integrado 

Depois de decidir que tópico (ex: ciências) ensinar em inglês (ex: Diferentes partes das plantas/ 

o que as plantas necessitam para crescer) o professor de ciências ou a equipa de CLIL formada 

pelo professor de ciências e o professor de inglês, decidem sobre uma abordagem integrada 

para o tópico, em que se juntam: 

 Conhecimentos especializados interdisciplinares e interdependências entre áreas 

disciplinares, por ex: taxonomia das plantas e descritores em inglês para o nível de 

língua específico dos alunos que é predominantemente A1 e A2 no 1º e 2ºCEB. 

 Osinteresses dos alunos. 

 As capacidades das crianças para se confrontarem com novas aprendizagens. 

 As necessidades individuais das crianças. 

 Atividades pedagógicas que incluam a diversidade de métodos descritos no capítulo 2. 

A Figura 1 dá um exemplo de como um módulo de 3 aulas pode ser desenvolvido para diferentes 

áreas do currículo: 

Figura 1.C4C- Mapa de conteúdos para aulas Clil 
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Neste modelo,  

 As aulas para cada módulo partem do mais geral para o mais específico e depois para 

trabalho de projeto desenvolvido pelas crianças. A lição 3 de cada módulo, por exemplo, 

contempla um trabalho de produção na forma de apresentação/performance/projeto, 

etc. 

 Os objetivos linguísticos e de conteúdo são planificados em conjunto, embora 

apresentados com o vocabulário necessário para cada aula, bem como as competências 

linguísticas e de aprendizagem das crianças, as funções de linguagem que se espera que 

aprendam, pratiquem, dominem e reciclem, assim como o conteúdo específico 

relacionado com as Ciências, a Geografia ou a Matemática.  

5.2 Passos de uma aula CLIL 

Uma aula CLIL geralmente tem os seguintes passos em inglês, comuns a qualquer aula de inglês: 

1. Rotina de boas vindas. O professor e os alunos cumprimentam-se (good morning/good 

afternoon, how are you?). 

2. Sintonizando o inglês. Ex: uma canção; data e tempo atmosférico (os alunos dizem que 

dia e mês é. Escrevem a data no quadro. Preenchem um quadro com o tempo). 

3. Apresentação dos objetivos da aula: O professor diz aos alunos o que vão aprender e 

fazer (Today we are going to…). 

4. Tempo no tapete: as crianças sentam-se no chão em semi-círculo, em frente ao quadro: 

a. Revisões 

b. Apresentação de novos conteúdos 

c. Trabalho de oralidade 

5. Os alunos fazem ou trabalho individual ou de pares ou de grupo (trabalho 

escrito/jogo/trabalho oral/experiências …) O professor explica passo a passo o que os 

alunos têm de fazer e dá o exemplo. O professor verifica se todos compreenderam o 

que tinham de fazer. 

6. Os alunos realizam as tarefas. O professor desloca-se pela sala para verificar o 

desempenho dos alunos. Quando necessário, ajuda-os. 
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7. Avaliação. O professor verifica:  

- Se os alunos gostaram da aula com smiles/thums up/down; 

- Se os alunos atingiram os objetivos de aprendizagem fazendo perguntas. 

8. Os alunos arrumam as suas coisas e despedem-se, por ex: com uma canção.  

9. A tabela 9 pode ajudar a integrar nos planos de aula todos os elementos descritos nos 

capítulos anteriores. 

O modelo da Tabela 10 pode ajudar a integrar todos os elementos descritos nos capítulos 

anteriores na sua planificação; também pode adaptá-lo à sua prática e necessidades. Consulte 

os exemplos concretos no volume 2 do Guia. 

O exemplo que se segue diz respeito ao módulo ‘The world of animals’ e considera diferentes 

necessidades de aprendizagem (*o asterisco identifica atividades para alunos mais rápidos). 

Tabela 10. Modelo de plano de aula com exemplos concretos 

Lesson “X” (e.g. from the module: The world of animals) 
 
Linguistic objectives: 

Vocabulary and structures: e.g. Students know the names of domestic animals, wild animals 
and pets; students know verbs and expressions (or structures) to describe different abilities 
(e.g. swim, jump, run, etc.), where animals live, what they eat, and their characteristics. 

 
Specific vocabulary or Key language (what the children need to recognise/produce): 
e.g. Jungle, farm, house; tiger, crocodile, monkey, lion, parrot, pig, duck, cow, hen, 
horse, fish, cat, hamster, dog, bird; swim, jump, run, walk, climb, fly, live. 
Specific structures or Language functions: e.g. what can you see in this picture? I can 
see. A jungle/ farm...What animal is this? It's a tiger/ rabbit....Where does it live? 
What can a tiger do? It can...Can a tiger fly? Etc. 

 
(Cognitive) Skills: e.g. students understand simple information from authentic video; Students 
answer and ask questions about animals (habitat, food, actions); Students describe animals 
(oral form), ( written form*); Students read and comprehend animal facts* 
(* is for fast learners). 

 
Content objective(s): e.g. students understand the diversity of animal kingdom. 
 
Activity descriptions:  

Introduction: [visuals/realia + time]: e.g. the teacher shows students a big picture of a jungle 
(e.g. http://www.mariposajunglelodge.com/images/bg-page.jpg), a farm, etc. and asks:  (what 
animals can live there). “What animals can live in a jungle/ on a farm/ in a house?” The teacher 
holds up a picture of a tiger (e.g. http://science-all.com/image.php?pic=/images/tiger/tiger-
06.jpg) and elicits the name: What animal is this? It's a... The teacher asks:  (where the tiger 
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lives) Where does a tiger live?  And places the picture on the image of the jungle. The teacher 
does the same with a cow and a cat (e.g. 
https://www.tes.com/lessons/P4OuQfle3soq7Q/cows). 
Lead-in: [vocabulary/story flashcards; story + time]: e.g. the teacher shows cards and elicits 
names of other animals: What's this? What animal is this? It's an/a... elephant, monkey, 
crocodile, parrot, snake, pig, horse, sheep, hen, duck, dog, hamster, rabbit, turtle, and gold 
fish. The teacher sticks the pictures of the environments on the board. Then asks students in 
turns:  “come to the board, draw (flashcards) a flashcard. Now (and) decide together with the 
class where (each animal) this animal lives. Does it live in the jungle/on the farm/in a house? 
Put the lion near the forest”– if (they) some animals can live in more than one place, they are 
placed on the board on the border of the environment. 
Activity 1: [story/video/song + time] 
Activity 2: [TPR/mini-drama/group, pair work/miming/arts and crafts/pen and paper 
activity/worksheet + time]. E.g. students stick the images on cards and keep them secret. One 
student from each group comes with one of their pictures to the board (but does not show 
the picture to the class). The rest of the students ask questions and try to guess what animal 
this is – they get points for their groups. When asking students for oral productions, the 
teacher should also provide examples of possible questions or should elicit them (i.e. What 
does it eat? Where does it live? Can it run? Has it got stripes?...) 
Activity 3: [mini production/presentation/description + time]: e.g. students work in three 
groups. Each group is given a big piece of paper labelled Farm Animals, Wild Animals and Pets. 
They collect pictures from their category and stick them on their cards. They put the posters 
on the wall and present them saying what each of their animals eats and can do. Also in this 
case, before oral production the teacher should provide a model. 
Each activity accompanied with an additional *fast finisher task. E.g. *specific quiz. In order to 
do the quiz, the students should know specific vocabulary: animal body (ears, eyes, pupils, 
whiskers, tail. fur, feathers, stripes, horns, etc.); adjectives (fluffy, twitchy, clever, dirty...); 
baby animals. (Puppies, kittens…). Teachers should work on these key words before or while 
or after watching the video and suggest, for example, that students create a poster or picture 
dictionary. 

 
*Students write description of the animals....the teacher should provide a model first. For 
example: This animal lives in the jungle. It eats meat. It can run very fast. It has got stripes.  
*Students work in two teams... the teacher should provide examples of questions: What does 
this animal eat? Where does it live? Can it run/jump/ swim...Has it got stripes/ horns....? 

 
É importante organizar as aulas em unidades, como se explicou anteriormente. No Volume 2 

encontra 5 módulos, cada um com 3 lições. Veja como o tópico evolui e assenta em 

conhecimentos anteriores da primeira para a segunda e depois para a terceira aula; considere 

também os objetivos de aprendizagem e veja como são retomados de uma aula para a outra.  

5.3 Reveja o que sabe: reflexão sobre a planificação  

Reflita sobre planificação e monitorização. 
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Depois de planificar as aulas (ou módulo) e de as monitorizar com os alunos, os professores 

devem colocar-se algumas questões reflexivas sobre a planificação e escrever as respostas num 

diário ou registo de aprendizagem. Use o questionário em baixo para guiar as suas reflexões. 

 

Questionário 4. Qual a qualidade da minha planificação após a monitorização? 

a) Como é que a minha planificação reflete a abordagem CLIL? 

b) Como é que a minha planificação integra pelo menos 2 dos 4 Cs (Content, Communication, 
Cognition, and Culture)? 

c) As minhas aulas incluem material visual? Material autêntico? Qual? 

d) Planifiquei atividades motivadoras para diferentes estilos de aprendizagem? Consigo dar 
exemplos? 

e) Terei calculado com rigor o tempo necessário para cada tarefa ou atividade? Terei incluído 
atividades para os alunos que terminarem as suas tarefas mais cedo? 

f) Terei planeado perguntas e atividades de revisão? Quais? Com que objetivo(s)? 

g) Como poderia melhorar a minha planificação? 
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6 Adaptar recursos e materiais para usar em contexto CLIL 

6.1 Usar e adaptar Recursos Educativos Digitais de Acesso Livre (RED) 

Os professores que trabalham em CLIL queixam-se, frequentemente, da escassez de recursos e 

de materiais adequados, para serem usados nos seus contextos específicos. Contudo, existem 

muitos recursos disponíveis onlineque os professores podem adaptar em função das suas 

necessidades. 

Definição. Recursos Educativos Digitais de Acesso Livre (RED) são materiais educativos e de ensino em 
formato digital com a caraterística de serem livres e abertos: são materiais de livre acesso na Internet 
e podem ser adaptados às necessidades dos aprendentes e dos contextos. Os RED incluem: 
Apresentações em PowerPoint para a introdução de conceitos, tutoriais, debates entre pares, 
trabalhos práticos, planos de aula usados por outros professores CLIL, suportes visuais, pósteres, 
mapas concetuais, diagramas, planificações, imagens, puzzles, quizzes, jogos, canções, exercícios para 
os alunos, etc. Consulte o C4C Guide to OERs. 

 

Antes de começar a procurar recursos e materiais, o professor deverá definir o tema/conteúdo 

a explorar e as competências que vão ser desenvolvidas. Em seguida, deverá determinar as 

atividades a implementar, pois a escolha de materiais dependerá dos fatores atrás 

mencionados. Por exemplo, se a área curricular for a de Estudo do Meio; o tema “o mundo das 

plantas”; a competência a de realizar trabalho colaborativo e a atividade “escrever uma receita 

de culinária em um dos ingredientes seja uma planta”, o professor poderá escolher o seguinte 

recurso: CooperativeCollectionofOldRecipesfromPlants1. 

Os materiais e recursos a usar em contexto CLIL devem obedecer aos seguintes critérios 

(adaptado de “Assessment in CLIL Learning”, um capítulo de Ute Massler in Guidelines for CLIL 

Implementation in PrimaryandPre-PrimaryEducation): 

 O RED é pertinente para alunos do Primeiro e Segundo Ciclos da Educação Básica (1.º e 

2.º CEB)? 

 Pode facilmente ser integrado no currículo do 1.º e 2º CEB (nas áreas da Matemática ou 

do Estudo do Meio)? 

                                                           

1http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31873054 

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=31873054
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 Pode facilmente ser adaptado às necessidades dos alunos de 1.º e 2º CEB, num contexto 

com especificidades próprias? 

 Qual é a competência cognitiva para a qual está direcionado o material? 

 O recurso é visualmente atrativo? 

 O material é motivador? 

 Os recursos são facilmente acessíveis quer para os professores quer para os alunos? 

Por vezes, é difícil avaliar a adequação de um RED, por isso os professores podem recorrer à 

seguinte lista de verificação sobre conhecimentos, interesses, temas e linguagem (Tabela 11) 

que os guiará nas suas escolhas: 

Tabela 11. Lista de verificação para avaliar REDs 

Lista de verificação para avaliar REDs 

1 Os  materiais são adequados ao conhecimento e às competências dos alunos? 

2 Os recursos vão ao encontro dos interesses dos alunos? 

3 O desenvolvimento do tema e o nível de língua do recurso são acessíveis para as 
crianças? 

4 A informação sobre o tema e as estruturas linguísticas podem ser seccionadas em 
segmentos menores? 

5 Os materiais e as abordagens são adequados aos vários estilos de aprendizagem das 
crianças? 

6 Os recursos são suficientemente estimulantes e não inibidores para os alunos? 

6.2 Encontrar materiais adequados para ambientes ricos em 
aprendizagens 

CLIL deve proporcionar às crianças um ambiente rico em aprendizagens, que as desafie, ao 

mesmo tempo que as apoia no seu envolvimento ativo e empenhado, através de atividades 

significativas e materiais especialmente desenhados para elas ou adaptados. 

Diversificar estratégias de aprendizagem (verbal e não-verbal), atividades (visionar um vídeo 

acerca das partes constitutivas das plantas, jogar um jogo sobre como as plantas crescem, ver 

uma apresentação sobre as partes constitutivas da flor e sobre o ciclo das plantas, aprender uma 
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canção sobre as necessidades de uma planta para crescer2) e materiais é muito importante no 

contexto do 1.º e 2º CEB. Também é importante: 

 Repetição: de palavras-chave (TheNeedsof a Plant3) ou de uma canção (ThePlantSong4). 

 Parafrasear ou dizer de outra forma: por exemplo, o professor mostra um vídeo (From 

a Seed to a Flower5), faz pausas, pergunta e as crianças respondem. Quando as crianças 

têm dificuldades em produzir frases, o objetivo desta estratégia é ajudá-las a 

compreender o tópico e a parafrasear o que ouviram. 

 Gestualidade e linguagem corporal: fazer mímica, representar, simular e imitar um 

animal ou uma situação vista numa fotografia/desenho/cartaz ou num vídeo. Por 

exemplo, as crianças visionam o vídeo FarmAnimals6 e depois algumas delas imitam 

alguns dos animais vistos no vídeo e o resto da turma tem que adivinhar de que animais 

se trata. 

 TPR (Total Physical Response): cantar uma canção e usar, em simultâneo, as partes do 

corpo para veicular informação (PlantSongsandFingerPlaysor Mister Carrot7). 

 Demonstração: o professor demonstra como se joga um jogo 

(HelpingPlantsGrowWell8), para as crianças entenderem o que têm que fazer. 

 Visualização: o professor usa, por exemplo, um poster para mostrar conteúdo e 

linguagem (PartsofthePlantsandtheir Uses9). 

 Trabalho de projeto: as crianças fazem um poster acerca, por exemplo, do papel de cada 

uma das partes da planta, ‘What Do DifferentPlantParts Do?’, depois de analisarem um 

recurso digital recomendado pelo professor10. 

                                                           

2http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html 
3https://www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzI 
4https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk 
5https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8 
6https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM 
7http://www.angelfire.com/la/kinderthemes/pfingerplays.html 
8http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml 
9https://www.yaaka.cc/unit/parts-of-the-plants-and-their-uses/#sthash.pQanfLl9.dpbs 
10http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html 

http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html
https://www.youtube.com/watch?v=dUBIQ1fTRzI
https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk
https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8
https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM
http://www.angelfire.com/la/kinderthemes/pfingerplays.html
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/plants_grow.shtml
https://www.yaaka.cc/unit/parts-of-the-plants-and-their-uses/#sthash.pQanfLl9.dpbs
http://www.mbgnet.net/bioplants/parts.html
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 Procurar informação na Internet: por exemplo, para fazer um portefolio ou um ficheiro 

acerca do tópico, um grupo pesquisa quatro canções acerca dos animais da quinta, outro 

grupo pesquisa vídeos curtos, outro grupo pesquisa quatro imagens, enquanto que um 

último grupo pesquisa diferentes jogos acerca do mesmo tópico. 

 Antecipando oportunidades para interação espontânea professor-aluno: pede-se às 

crianças que falem sobre o seu conhecimento prévio acerca do tema; por exemplo, o 

professor pode perguntar se têm animais de estimação em casa, que animais são, quem 

é que cuida deles e como. Algumas crianças já têm algum conhecimento prévio acerca 

deste tópico e podem partilhar o seu conhecimento com o resto da turma. 

 Fazera ponte, contextualizar, construir esquemas, apresentar de novo um texto 

(escrito ou oral): antes da leitura de um texto ou do visionamento de um vídeo, o 

professor mostra um mapa concetual com palavras-chave. A situação contrária também 

é muito produtiva: as crianças fazem um mapa concetual depois de ler um texto ou de 

visionar um vídeo. 

6.3 Usar multimodalidade e multimédia 

Usar multimodalidade e multimédia faz parte de um ambiente rico em aprendizagens, 

envolvendo o uso de múltiplas formas de ensinar e de aprender, o que supõe a oferta de input 

multimodal na aula (video clips, mapas, diagramas, webquests, podcasts, gráficos, fichas de 

trabalho, etc.). Com o objetivo de melhorar a literacia relativamente aos média, devem ser 

escolhidos e usados materiais que contenham sons, vídeo e animação. 

Este tipo de recursos e de materiais requer uma sala de aula com material informático e acesso 

à Internet. Isto pode ser um problema para alguns contextos escolares. Contudo, o professor 

pode, primeiro, ensinar o conteúdo e a linguagem na sala de aula e pedir às crianças que em 

casa façam uso deste tipo de recursos, para, por exemplo, reciclar conhecimento relativo ao 

tema e ao vocabulário ou para potenciar a motivação. Outra possibilidade é usar o portátil e um 

projetor de vídeo. 

Se este tipo de problema não existir, o professor pode usar tecnologias web 2.0 para apoiar o 

ambiente CLIL. Aplicações informáticas acarretam manuseamento de informação veiculada em 
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ambiente virtual, o que implica ‘meter as mãos na massa’ e é adequado ao estilo de 

aprendizagem cinestésico. Suporte visual rico (apresentações PowerPoint, imagens, vídeos, 

mapas, diagramas, quadros, tabelas, etc.), aliado a interatividade (pesquisa na Web e 

Webquests, por exemplo), capacita os alunos a aprenderem através de participação ativa no 

processo. Na Tabela 12 encontra várias sugestões para usar o tabletou o portátil com crianças 

em ambiente CLIL. 

Tabela 12. Usar o tablet e o computador em ambiente CLIL. 

Use o tablet ou o computador para as crianças: 

Fazerem pesquisa online: procurar uma canção, um vídeo, umposter, um jogo, etc. 

Procurarem imagens ou sons para ilustrar animais, plantas, formas, cursos de água, montanhas, etc. 

Desenharem uma tabela, um gráfico, um mapa, etc. 

Jogarem um jogo. 

Ouvirem uma canção ou uma lengalenga. 

Fazerem uma apresentação em PowerPoint. 

Escreverem um texto. 

Fazeremtrabalhocolaborativo. 

 

Tendo sempre em mente a qualidade das suas propostas, apresentam-se aqui algumas 

perguntas que pode colocar a si próprio em relação à multimodalidade e multimédia: 

 Os recursos e os materiais usados para esta aula oferecem inputmultimodal às crianças? 

 Os recursos e os materiais desta aula contribuem para aumentar a literacia digital das 

crianças? 

 Os alunos sabem como usar os recursos? Se não, tenho tempo de lhes ensinar como 

devem usá-los? 

5.4. Adaptar linguagem, conteúdo e aprendizagem 

Por vezes, o professor não consegue encontrar nenhum material CLIL que vá ao encontro das 

necessidades específicas de uma turma e necessita criar de raiz um material. Antes de começar, 

o professor tem que tomar decisões relativamente ao tipo de material de que necessita; se é 

para ouvir, ler, falar ou escrever. O novo material deve também combinar no mínimo dois dos 

seguintes princípios CLIL: conteúdo, comunicação, conhecimento e cultura. 
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Exemplos de materiais dirigidos à compreensão linguística e de conteúdo ou à expressão 

linguística e de conteúdo são apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13. Exemplos de materiais dirigidos à compreensão linguística e de conteúdo ou à 

expressão linguística e de conteúdo. 

Ouvir: a canção (The Plant Song11) Objetivo: ouvir a canção e tomar notas 

Ler: o texto (What Do Plants Need to Grow?12) Objetivo: ler o texto para responder a questões 
escritas 

Falar: brainstorming ou discussão de grupo e 
escrever em conjunto sobre o que o grupo sabe 
sobre plantas; cantar uma canção 

Objetivo: falar acerca do tópico, escolher 
informação-chave e escrever em conjunto; repetir 
as palavras/letra da canção 

Escrever: um texto com lacunas Objetivo: ver um vídeo (From a Seed to a Flower13) 
para preencher um texto lacunado ou para inserir 
informação num cartaz 

 

Para ilustrar um bom e diversificado conjunto de materiais, leia a planificação de aula de García 

“DidacticUnitPlants”14, a qual apresenta atividades bem estruturadas, suportadas por ricos e 

diversificados materiais que impelem o aluno a interação contínua. 

Por vezes, o professor encontra materiais autênticos que não são inteiramente adequados para 

a turma, por causa do nível linguístico, do cognitivo ou da abordagemque pressupõem. Essa 

situação requer um tipo de adaptação designada por scaffolding. Assim, como adaptar material 

de ensino/aprendizagem para envolver os alunos na aprendizagem do conteúdo em Inglês 

através de uma abordagem CLIL? 

Scaffolding consiste em usar estratégias temporárias que facilitem a compreensão da linguagem 

verbal e do conteúdo (encontra exemplos de scaffolging na Tabela 14). 

 

                                                           

11https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk 

12https://www.studyladder.com/games/activity/what-do-plants-need-to-grow-explanation-3172 

13https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8 

14http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html 

https://www.youtube.com/watch?v=N-l-gsWOKzk
https://www.studyladder.com/games/activity/what-do-plants-need-to-grow-explanation-3172
https://www.youtube.com/watch?v=dJjNh2pMSB8
http://reaaicleintef.blogspot.pt/2014/06/didactic-unit-plants-elena-borrego.html


 

 

  

 

 

 
C4C - CLIL for Children 
Erasmus+  STRATEGICPARTNERSHIPS(KEY ACTION 2)  Project number: 2015-1-IT02-KA201-015017 

Page 49 of 68 

Tabela 14.Exemplos de adaptação (scaffolding) 

Tipos 
descaffolding 

Sugestões para 
osprofessores 

Exemplo 

Scaffoldingda 
língua 

Forneça vocabulário e 
frases-chave  

Em vez de apresentar aos alunos listas de palavras, 
use tiras com palavras e imagens para ativar e 
organizar o conhecimento prévio dos alunos sobre o 
tópico e afixe essas tiras no quadro ou nas paredes 
para poderem ser visualizadas durante toda a aula 
CLIL. Ex. Volume 2 - Module on Maths: The world of 
shapes and units - lesson 1 – Introduction, para uma 
abordagem genérica. 

 Proporcione scaffolding de 
língua aos alunos 

Faça a ponte entre o que os alunos conseguem dizer 
e o que eles querem dizer, encorajando-os a usarem 
os seus próprios recursos. Ex. Volume 2 – Module on 
Science: The world of plants - Lesson 3 – Activity 1, 
para uma abordagem genérica. 

 Ofereça modos 
alternativos de exprimir 
(in) compreensão 

Os alunos devem ser autorizados a responder 
através de mímica, a demonstrar a sua compreensão 
através de representações simbólicas encontradas 
em pósteres, mapas ou fotografias. 

Scaffolding do 
conteúdo 
 

Selecione e adapte o 
conhecimento sobre o 
conteúdo ao nível de 
desenvolvimento cognitivo 
dos alunos 

Ex. Volume 2 – Module on Maths: The world of 
numbers - Lesson 1 – Activity 3. 

 Faça referência a 
conhecimento prévio e a 
experiências de 
aprendizagem anteriores, 
interligando com os 
interesses e a vida dos 
alunos 

Ex. Volume 2 – Module on Geography: The world 
around us - Lesson 1 – Activity 3; ou Module on 
Science: The world of plants - Lesson 2 – Activity 1. 

 Defina, explique e reveja 
os objetivos do conteúdo 
e da língua com os alunos 

Use as técnicas de exploração e de descoberta ou de 
resolução de problemas, quando trabalha com 
conteúdo previamente ensinado. Ex. Volume 2 – 
Module on Mathematics: The world of shapes and 
units - Lesson 1 – Activity 3, Option 3. 

Scaffoldingdo 
processo de 
aprendizagem 
 

Use as técnicas de 
scanning (ler para 
compreender a ideia 
principal) e de skimming 
(ler para encontrar 
informação detalhada) 

Tente trabalhar apenas com conteúdo 
predominantemente novo, para que os alunos 
estejam mais interessados e motivados. Ex. Volume 
2 – Module on Mathematics: The world of shapes 
and units - Lesson 1 – Activity 2. 

 Ensine às crianças 
estratégias específicas 
para trabalhar o conteúdo 

Selecione e adapte o conteúdo ao nível linguístico 
dos alunos, se o curriculum o autorizar. Ex. Volume 2 
– Module on Mathematics: The world of shapes and 
units - Lesson 1 - Activity 3. 
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 Use organizadoresgráficos Faça a ponte entre o conhecido e o desconhecido, 
fornecendo, assim, um esquema de referência para 
os novos conteúdos e materiais (Snow 1990: 161), 
de forma a facilitar a compreensão. Ex. Volume 2 – 
Module on Geography: The world around us - Lesson 
1 – Introduction. 

 Use mnemonicas Use a técnica KWL (Olgle 1986), por exemplo, e peça 
aos alunos que preencham a grelha no início do 
processo de ensino/aprendizagem (K - what I know / 
o que sei; W – what I want to know / o que quero 
saber) e no final da aula (L – what I learned / o que 
aprendi). Ex. Volume 2 – Module on Science: The 
world of plants - Lesson 2 – Activity 2, para um outro 
exemplo de revisão de objetivos linguísticos e de 
conteúdo. 

Há várias estratégias que os professores podem aprender para usar a técnica de adaptar ao nível 

dos alunos a língua (Tabela 15), o conteúdo (Tabela 16) e o processo de aprendizagem (Tabela 

17). 

Tabela 15. Exemplos de adaptação (scaffolding) da língua 

Estratégias para adaptar a língua no momento de 
pré-leitura ou pré-audição: 

Estratégias para adaptar a língua no 
momento da leitura ou da audição: 

Sequenciar 
imagens 

Reescrever Repetirpalavras Tornar as 
frases mais 
curtas 

Explicar vocabulário-chave 

Dicutir imagens Parafrasear  Eliminar 
texto 
supérfluo 

 

Fazer 
corresponder 
imagens a 
palavras 

  

 

Tabela 16. Exemplos de adaptação (scaffolding) de conteúdo 

Estratégias para adaptar o conteúdo: 

Lançar 
questões 
abertas 
 

Pensar em 
pares e 
partilhar 

Jogosvocabulares Apresentar a 
informação 
em caixas 
destacadas 
 

Apresentarbonsmodelos 
e exemplos 
 

Usar 
imagens 

 know-
want to 
know-

Agrupar 
conjuntos de 
palavras para 
usos específicos 
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learn 
(KWL) 

 

Tabela 17. Exemplos de adaptação do processo de aprendizagem 

Estratégias para adaptar o processo de aprendizagem: 

Destacar amostras do 
trabalho do aluno 

Adivinharinformação Planear, monitorizar e 
avaliar as tarefas dos 
alunos 

 

6.4 Reveja o que sabe 

Defina uma área e um tópico que gostasse de ensinar através de CLIL. Use o C4C Guide to 

OERspara escolher REDs adequados para o seu plano de aula ou de unidade didática. 

Conselho. Assegure-se que cada lição contém pelo menos um recurso dirigido aos 4Cs de CLIL além 
do conteúdo (Comunicação, Cultura e Conhecimento). 

 

Use a checklist (tabela 18) para as tarefas seguintes: 

Tarefa 1. Assinale na checklist os itens que considerar mais importantes; acrescente itens. 

Tarefa 2. Use a sua lista para avaliar os OERs que escolheu para a sua aula/unidade didática. 

Assinale onde considerar apropriado. Os materiais são… 

 

Tabela 18. Verificar se os materiais são adequados 

 Adequados à idade e ao nível das crianças 

 Adequados ao estilo de aprendizagem dos alunos 

 Motivadores e atrativos para crianças 

 Têm em conta o estádio de desenvolvimento global da criança, o seu estádio de desenvolvimento 
cognitivoe a sua competência linguística 

 Equilibram adequadamente conteúdo e língua 

 Integramconteúdo e língua 

 Há um número diversificado de itens nos quais os aprendentes se devem implicar 

 Deixam muito claro em que língua se espera que as crianças respondam 
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7 Monitorizar e avaliar em CLIL 

Para compreender na especificidade os processos globais de avaliação em CLIL é necessário 

fazer, à partida, a diferenciação entre os conceitos de avaliação sumativa e avaliação formativa 

das aprendizagens. Não raras vezes, as fronteiras destes dois conceitos são definidas com pouca 

precisão, o que gera confusão entre os professores. Na Tabela 19 define-se do ponto de vista 

prático o alcance de cada um destes conceitos no âmbito de CLIL e apresenta-se um exemplo 

prático para cada caso. 

Tabela 19. Avaliação sumativa vs avaliação formativa 

Avaliaçãosumativa Refere-se ao processo de "recolha de 
informação com a finalidade de 
determinar o nível de alcance dos 
objetivos" (Ioannou-Geourgiou e Pavlou, 
2003). Do ponto de vista da avaliação, não 
é orientada para caracterizar a progressão 
dos estudantes na aprendizagem, mas 
para a caracterização do alcance das metas 
e dos objetivos de um módulo ou curso 
CLIL. 

Ex. Avaliação do curso CLIL 

Avaliaçãoformativa Sendo parte integrante do processo de 
monitorização, refere-se especificamente 
ao processo de caracterização da 
progressão dos estudantes nas 
aprendizagens. Deve ter caráter contínuo 
e processual. 

Ex. Avaliação da progressão dos 
estudantes na aprendizagem 
durante a frequência de um 
módulo ou curso CLIL 

7.1 Avaliação das aprendizagens dos alunos 

O primeiro aspeto a considerar no processo de avaliação das aprendizagens dos estudantes em 

CLIL é que esta integra em simultâneo duas dimensões:a caracterização da progressão na 

aprendizagem em Língua Estrangeira e a caraterização da progressão na aprendizagem dos 

conteúdos da outra área curricular envolvida. Em termos de definição temporal, as duas 

dimensões de avaliação devem preferencialmente ser materializadas de forma integrada, 

embora alguns autores defendam que a avaliação independente de cada uma das dimensões 

possa apresentar vantagens (Honig, 2009). 
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A experiência adquirida no desenvolvimento do projeto CLILA (CLIL Learner Assessment) revela 

3 situações frequentes: a avaliação centra-se mais sobre o conhecimento e competências 

associadas a um determinado conteúdo disciplinar e menos no desenvolvimento de 

competências na língua estrangeira; a avaliação centra-se na competência comunicativa em 

inglês; ou existe uma avaliação integrada de matérias de língua e conteúdo (Massler et al., 

2014:140). Esta última situação é a única que relete uma abordagem CLIL de integração 

simultânea das aprendizagens de língua e conteúdo. 

Sugestão. CLIL em Matemática – a caracterização da progressão na aprendizagem pode ser feita 
através da resolução de problemas que envolvam as operações aritméticas e, simultaneamente, o 
vocabulário em Inglês (números, cores, …): Numa caixa há 20 lápis de três cores diferentes: amarelo, 
preto e verde. Sabendo que 9 são de cor amarela e 4 são de cor preta, quantos lápis são de cor verde?  

Assim, durante a planificação de aulas CLIL, devem considerar-se as seguintes questões de 

avaliação das aprendizagens dos alunos: Por quê? O quê? Como? Quando? (Ver Tabela 20). 

É assim fundamental considerar-se que inerente ao processo de avaliação das aprendizagens 

está o conhecimento preciso das dimensões e aspetos do processo de avaliação.Neste sentido, 

o professor deve definir com exatidão que dimensões e aspetos pretende caraterizar com o 

processo de avaliação. Por exemplo: 

 O domínio e o nível de progressão no conhecimento sobre o tema e a linguagem associada; 

 Os níveis de motivação; 

 A identificação de pontos fortes e pontos fracos de uma planificação CLIL; 

 A eficácia do plano; 

 Estratégias de monitorização e de apoio à aprendizagem; 

 Informação facultada aos pais e a outros implicados no processo educativo; 

 Certificação da aprendizagem; 

 Combinação de vários dos pontos referidos. 

A especificidade do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido segundo a metodologia 

CLIL determina que a avaliação seja multidimensional e use uma variedade ampla de 

instrumentos de avaliação, tanto no âmbito formal como no informal. O professor deve 

selecionar os procedimentos estratégico- avaliativos de acordo com o que é expectável alcançar 

pelos estudantes com a realização de uma tarefa, a frequência de uma aula ou de um módulo 
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temático. Os professores devem ainda considerar os diferentes estilos de aprendizagem e as 

inteligências múltiplas dos alunos (Gardner, 1983) para selecionar e construir os instrumentos 

de avaliação e definir os critérios de avaliação. 

Tabela 20. Avaliação das aprendizagens: porquê, como, o quê, quando  

O QUÊ CARACTERÍSTICAS COMO PORQUÊ QUANDO 

Avaliar a 
progressão na 
aprendizagem 

Principalmente 
sumativa: 
Avalia a aquisição 
e progressão no 
conhecimento ao 
nível do 
desenvolvimento 
de competências 
/ 
qualitativamente. 
Visa a 
classificação de 
acordo com a 
notação utilizada. 
 

Por meio de relatório do 
professor ou 
classificação final 
atribuída ao aluno, 
segundo a legislação 
nacional em vigor (as 
percentagens atribuídas 
ás componentes de 
conteúdo e de língua 
podem ser diferentes) 
- Testes e exames 

Para verificar se os 
objetivos de 
aprendizagem foram 
alcançados. 

No final de 
um, ou 
mais, 
módulos 
temáticos; 
no final do 
período 
letivo 

Avaliar para 
aprender 

Formativa 
Monitorizar o 
nível de 
progressão dos 
alunos na 
aprendizagem 

 

 Apresentações 
orais 

 Teste diagnóstico 

 Grelhas de 
observação 

 Fichas de trabalho 

 Tarefas de análise e 
síntese 

 Tarefas de pesquisa 

 Resposta a 
perguntas 

 Legendagem de 
figuras 

 Atividades de 
compreensão 
leitora  

 Atividades de 
audição 

 Exercícios de 
correspondência 

 Exercícios de 
escolha múltipla 

 Completar tarefas 

 Autoavaliação 

Informar os 
professores, os 
alunos e outros 
implicados 
diretamente no 
processo ensino / 
aprendizagem. 

 Identificar 
lacunas; 

 Comentários 

 Motivar o 
envolvimento 
dos estudantes  

 Facilitar a 
progressão na 
aprendizagem  

Contínua 
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 Portefólio de 
projeto 

 
 
 
 
Avaliar como 
forma de 
aprender  

 
 
 
Incrementar os 
níveis de 
conhecimento 
sobre a eficácia e 
a eficiência do 
processo de 
aprendizagem 

 
 
 

 Completar tarefas 

 Autoavaliação 

 Avaliação pelos 
pares 

 Portefólio 

Para refletir e avaliar: 

 O nível de 
desenvolvimento 
da competência 
linguística em 
língua 
estrangeira (LE) 

 O nível de 
domínio dos 
conteúdos da 
área curricular 
associada 

 As atitudes 
positivas em 
relação tanto a 
língua 
estrangeira 
como aos 
conteúdos da 
área curricular 

 As atitudes 
estratégicas 
tanto em LE 
como na AC 
associada. 

 Consciência 
intercultural   

 
 
 
 
Após uma 
tarefa 
Após uma 
aula 
Após um 
módulo 

7.2 A avaliação na prática 

Como sugerido na Tabela 5, sobre os princípios de ensinar crianças jovens com a abordagem 

CLIL, será sempre desejável avaliar os alunos no contexto das suas atividades diárias e não como 

acontecimentos separados. A avaliação CLIL da aprendizagem, para aprender e como forma de 

aprender, deve integrar a língua (o desempenho linguístico) com os objetivos de aprendizagem 

de conteúdos, como, por exemplo, compreender o tópico disciplinar, desenvolver capacidades 

e competências disciplinares específicas em inglês e, em terceiro lugar, desenvolver a 

competência comunicativa em inglês sobre o tópico em estudo (adaptado de Massler et al., 

2014: 142).  

Face às orientações que norteiam a avaliação de programas bilingues ou CLIL em países 

europeus, as escolas e os professores poderão ter maior ou menor liberdade para atribuir 
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percentagens de avaliação à língua e ao conteúdo disciplinar. Por vezes, atribui-se uma 

percentagem mais elevada à avaliação do conteúdo disciplinar (por exemplo 70% da nota final) 

do que à língua, mas esta é uma tendência a contrariar sempre que possível e a substituir pela 

integração de objectivos linguísticos e de conteúdo nos descritores de competências a adquirir 

ou desenvolver pelos alunos.  

Uma estratégia interessante é a de consultar os descritores do Quadro Europeu Comum de 

Referência (QECRL) e combiná-los com operadores cognitivos e discursivos definidos para a 

língua e para o conteúdo ou tópico, tais como, identificar, reconhecer, nomear, distinguir entre, 

observar, descrever, medir, estimar, encontrar a correspondência entre, ordenar, comparar, 

demonstrar, desenhar, orientar-se, explicar, executar (Massler et al., 2014: 143).  

Para o ensino básico, os descritores de língua mais comummente usados para CLIL são os níveis 

A1 e A2. Veja os itens ‘sou capaz de’ na Tabela 21 (adaptada de Barbero, 2012), concebidos por 

professores sobre as competências dos alunos, e que poderá usar para definir, de forma 

integrada, descritores específicos de conteúdo. 

Tabela 21. Descritores A1 e A2 para CLIL  

 Níveis: A1, A2 Nível B1 

Avaliação É capaz de:  

 Explicar os resultados de um determinado 
processo, apoiado em expressões e estruturas 
de linguagem previamente fornecidas;  

 Comparar resultados 

Explica / compara utilizando 
frases simples construídas com 
recurso a material frásico 
previamente fornecido. 

Princípios  É capaz de:  

 Recolher e organizar informação; 

 Explicar princípios gerais quando lhe são 
fornecidas previamente as expressões e 
estruturas; 

 Concluir tarefas de expressão 

 

Prática É capaz de: 

 Compreender instruções do professor 

 Compreender a informação veiculada por 
recursos visuais ou gestos 

 seguir "instruções” do professor para 
executar açõe 

 

No Volume 2 encontrará, no início de cada um dos 15 planos de aula, uma lista de objetivos de 

aprendizagem definidos em termos de objetivos linguísticos (vocabulário, capacidades e 
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funções), objetivos de conteúdo e objetivos para comunicação, cognição e cultura, de modo a 

cobrir os 4 Cs de CLIL. A lista de verbos usada para definir os objetivos de aprendizagem ajudá-

lo-á a classificar, agrupar e formular descritores de avaliação para uma aula ou módulo em 

concreto.  

Exemplo. Massler at al (2014: 143) dão exemplos de descritores para atividades-chave numa aula CLIL 
de Ciências da Natureza a que chamam ‘descitores relacionados com a disciplina de Ciências”. Em 
baixo, encontra uma amostra de um descitor (de entre os muitos que poderiam ser definidos) que 
poderia ser usado para aulas CLIL de Ciências, de nível de inglês A1, no volume 2:  
Descritor de avaliação: identificar, reconhecer e nomear 

 Encontrar, entre diversas imagens, aquela que é idêntica a um certo flashcard ou imagem. 

 Identificar locais, animais ou plantas com a ajuda de imagens Ex. Os habitats de animais ou as 
categorias de plantas, de acordo com o tamanho). 

 Reconhecer padrões em imagens (ex. Um puzzle de uma planta). 

 Identificar e nomear as partes de uma planta, a sua função,ou as partes do corpo de uma 
animal. 

 

Depois de definidos os objetivos de aprendizagem para língua e conteúdo, é tempo de pensar 

nas atividades de avaliação e de identificar, de entre todas as atividades da lição, as que 

poderiam ser usadas para avaliar as aprendizagens dos alunos. A Tabela 22 dá exemplos de tipos 

de atividades de avaliação que integram tópicos de conteúdo e capacidades, comunicação 

(linguagem em ação) e os 4 Cs de CLIL. A tabela foca-se no exemplo da Lição1 do módulo de 

Ciências, The World of Animals, apresentado no Volume 2 do Guia. Trata-se de uma lição sobre 

The World of Animals: Habitats, Abilities. Aos objetivos de aprendizagem para a lição fazem-se 

corresponder atividades de avaliação formativa e exemplos concretos de instrumentos de 

avaliação.  

Note que uma atividade de sala de aula não constitui, por si só, um elemento de avaliação 

formativa, a não ser que se utilize um instrumento de avaliação e uma forma de registo dessa 

avaliação. Qualquer ficha de trabalho completada pelos alunos requere correção pelo professor 

e pós-edição pelo aluno para ser considerada um instrumento de avaliação formativa.  

Tabela 22. Avaliar os 4 Cs de forma integrada e conceber instrumentos de avaliação. Exemplo 
de Lesson 1 of Module Science: The World of Animals 

4 Cs Objetivos de aprendizagem Tipos de atividades de 
avaliação formativa 

Exemplos de 
instrumentos de 
avaliação 
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QECRL A1 ano 2/3 Lesson 1: The World of 
Animals – Habitats, abilities 

Atividades de Lesson 1 Lesson 1: materiais 
e fichas de trabalho 

Language & 
Communication 
Vocabulary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skills 
 
 
Functions 
 
 
Content 
 
 
 
 
Cognition 
 
 
 
Culture 
 
 
 

Farm, forest, house, 
savannah; horse, sheep, 
hen, duck, pig (Farm); 
brown bear, wolf, fox, 
squirrel (Forest); frog, 
elephant, lion, monkey, 
kangaroo, snake (Savannah); 
gold fish, frog, duck (Water); 
budgie, gold fish, hamster, 
dog, cat (House); walk, run, 
jump, swing, shake, fly, 
sleep, swim, climb). 
 
Listening, speaking, reading, 
writing. 
 
Identify and classify habitats 
and abilities. 
------------------------------------ 
Recognise different habitats 
where some animals live 
and identify the concepts of 
animal movement. 
 
Classify and match animals 
to selected habitats (farm, 
forest, house, savannah). 
 
Familiarise themselves with 
different animals and their 
habitats. 

Activity 2. Identify the 
names of animals in 
English (Speaking). 
 
Match animals to specific 
habitats (Speaking). 
 
Activity 3. Write the 
names of animals under 
the right habitat (Writing). 
 
Activity 4. Understand 
name of animal and of its 
action (locomotion). 
 
Activity 5. Recognise 
action words and 
remember corresponding 
animal 
--------------------------------- 
Activity 2. Identify the 
animals & habitats. 
Relate animals to specific 
habitats. 
Activity 3. Characterise 
and classify animal 
abilities (locomotion). 
 
 
Familiarise themselves 
with different animals, 
habitats and human 
features of the 
environment (forest, farm, 
house). 

 
 
 
 
Appendix 3. 
Worksheet for 
Activity 3. 
 
Appendix 4. 
Worksheet for 
Activity 5. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------- 
Activity 4: the 
teacher creates a 
checklist of animals 
from the video, plus 
additional 5 
animals for 
students to identify 
the animals in the 
song. 
 
 

7.3 Auto-avaliação em CLIL 

Os alunos devem ser envolvidos ativamente e de forma sistemática no desenvolvimento de 

avaliação formativa, de modo a conhecerem a sua progressão na aprendizagem, identificarem 

pontos fortes e fracos, bem como colaborarem na definição de estratégias de melhoria. É por 

estas razões que a autoavaliação é tão importante e benéfica. Mesmo os estudantes dos 
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primeiros anos de escolaridade devem ser encorajados a desenvolver habilidades de 

autoavaliação. 

Uma forma de promover o desenvolvimento de competências de autoavaliação é ajudar os 

estudantes a criarem registos com as suas reflexões sobre a aprendizagem (Tabela 23). Desta 

forma devem-se incentivar os alunos a refletir sobre o seu próprio progresso na aprendizagem 

e as suas dificuldades e, ao mesmo tempo desenvolver habilidades de reflexão e autonomia. 

Estes registos também são de grande utilidade para o professor, pois quando disponíveis são 

importantes para a regulação dos processos de ensino e aprendizagem. 

Tabela 23. Exemplo de registos de aprendizagem 

Os meus registos de aprendizagem. Tópico: A constituição das plantas 

O que eu já sei 

O que ainda não domino ou não compreendo bem 

O que quero aprender (o que me interessa) 

 

Outra forma de promover o desenvolvimento de competências de autoavaliação é usar os 

registos de autoavaliação, fomentado a comparação desses mesmos registos entre pares e com 

os registos de avaliação do próprio professor. O exemplo apresentado na Tabela 24 é adaptado 

de Babocká (2015: 183) e inclui exemplos da lição detalhada na Tabela 22 (Lesson 1 on The World 

of Animals: Habitats, Abilities):  

Tabela 24. Exemplo - Grelha de autoavaliação comparativa 

Comparative Self-Assessment Sheet.                        Lesson 1/ The World of Animals: Habitats, Abilities 

 
Tick the box 
that applies 

Self-assessment 
 
 
 

Peer assessment Teacher assessment 

I know the 
names of 8 
animals 

 
 

        

I know how to 
match 8 
animals to 4 
habitats (Farm, 
forest, house, 
savannah) 
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I can describe 
the actions of 8 
animals 

         

I can write the 
names of 8 
animals 

         

 

O portefólio também pode ser usado, enquanto instrumento globalizado de avaliação, com 

êxito em CLIL no ensino básico. Ele inclui os resultados de alunos trabalham: os resultados dos 

testes, desenhos, notas, projetos, etc. O portefólio pode ser criado no formato clássico em papel 

ou no formato eletrónico, dependendo do professor e das preferências dos alunos. É muito útil 

para os estudantes, pais e professores, pois incrementa os níveis de conhecimento e 

compreensão do processo e dos progressos na aprendizagem.  

7.4 Reveja o que sabe 

Sabe definir descritores de avaliação para conteúdo e língua? 

Sabe integrar aprendizagens de conteúdo e língua em atividades de avaliação? 

Quando planificar descritores de avaliação e instrumentos de avaliação reflita sobre as 

perguntas do Questionário 5. Use as perguntas para guiar a sua reflexão sobre descritores de 

avaliação para língua e conteúdo e sobre instrumentos de avaliação formativa. 

Questionário 5. Sabe integrar tarefas para avaliar conteúdo e língua? 

a) Quantas das atividades que concebi para as minhas aulas CLIL podem ser transformadas 
em instrumentos de avaliação? 

b) Como é que me asseguro de que os alunos aprenderam o tópico da lição: terei definido 
objetivos de aprendizagem linguística, de conteúdo, comunicativos, cognitivos e 
culturais? 

c) Que descritores usaria para desenvolver as competências de uma disciplina específica e 
competências comunicativas em inglês, de forma integrada?  

d) Quais dos seguintes operadores cognitivos e discursivos utilizaria para descrever 
capacidades e competências de aprendizagem: observar, debater, diferenciar, descrever, 
medir, fazer corresponder, classificar, comparar, explicar, executar, analisar? 

e) Estou satisfeito com os instrumentos de avaliação que concebi? Será que eles 
correspondem aos estilos de aprendizagem dos alunos? Dê exemplos. 
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f) Terei criado oportunidades para a auto-avaliação dos alunos? Como? Quais? 
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9 Avalie o Guia  

O Guia pode ser usado durante cursos de formação contínua de professores, presenciais, mas 

também de forma autónoma pelos professores. Este questionário pode ser usado por todos os 

professores que frequentem uma formação presencial ou que apenas leiam o Guia. 

 
Avaliação do Guia para Professores CLIL  
Instruções: avalie os itens abaixo numa escala de 1-5. 
Até que ponto a Guia de demonstra o seguinte? 

Critérios 
Concordo 

plenamente 
Concordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Discordo 
Discordo 

totalmente 
Não 

aplicável 

1 2 3 4 5 

Conteúdo 

1. A finalidade didática 
do Guia é claramente 
apresentada. 

 
 

    

2. O Guia cumpre os 
objetivos propostos, tal 
como definido no 
projeto C4C. 

      

3. O índice geral do Guia 
está bem organizado. 

      

4. Existe uma relação 
clara entre todas as 
partes do Guia. 

      

5. O Guia apresenta um 
bom equilíbrio entre 
teoria e prática  

      

6. Os exemplos 
apresentados são úteis. 

      

Qualidade técnica  

7. O estilo do Guia é 
apropriado aos 
destinatários  

      

8. Os parágrafos estão 
corretamente 
sequenciados e definem 
com clareza as relações 
a estabelecer. 

      

9. O Guia não apresenta 
erros gramaticais: 
ortografia, sintaxe, 
pontuação, … 
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10. As tabelas e figuras 
são claras e estão bem 
estruturadas. 

      

 
Por favor, escreva a sua opinião pessoal: 

1. Apresente três pontos fortes do Guia. 

2. Faça duas sugestões sobre como melhorar o Guia. 

3. Nomeie os dois aspetos mais interessantes que retirou da utilização do Guia. 

4. Outros comentários 

 

Para uma análise mais aprofundada das suas opiniões sobre os tópicos acima mencionados, 

responda às perguntas, em baixo, de forma detalhada. 

5. Por favor, avalie globalmente o Guia. 
a. Considera o Guia uma ferramenta didática útil para os professores do seu país? 
Porquê? 
b. Prevê usar o Guia na sua prática docente no futuro? Como e porquê? 
c. Quais considera serem os benefícios / vantagens do Guia? Por quê? 
d. Quais considera serem as principais fraquezas / desafios do Guia? Porquê?  
e. Como se pode melhorar o Guia? 
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