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Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões do 
autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela 
contidas.

Se estiver a ler estas linhas, é muito provável 
que esteja envolvido no ensino de línguas 
estrangeiras a migrantes e arefugiados.
A missão a que se propôs, de dotar os seus 
alunos de competências linguísticas para que
possam com mais facilidade procurar em-
prego e integrarem-se na sociedade de acol-
himento, é muito desafiante! O consórcio 
europeu WeR1 criou uma série de materiais 
para facilitar a rápida aquisição de competên-
cias linguísticas que visam a capacitação 
destes grupos vulneráveis de pessoas. Os 
nossos materiais estão traduzidos para 
dinamarquês, gaélico, português e checo, 
permitindo uma integração mais rápida de 
refugiados na sociedade e no mercado de 
trabalho.

Este guia foi conceptualizado para apoiar 
todos aqueles que desejem realizar work-
shops de formação e de desenvolvimento 
profissional, promovendo a abordagem WeR1. 
Os materiais WeR1 estão traduzidos em 
dinamarquês, gaélico, português e checo, 
permitindo uma integração mais rápida das 
pessoas recémchegadas a esses países, tanto 
no mercado de trabalho quanto na sociedade. 
Assume-se que
o facilitador do workshop de desenvolvimento 
e formação profissional WeR1 esteja familiar-
izado com os materiais e ferramentas desen-
volvidas no âmbito deste projeto.
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• Todas as línguas faladas pelos refugiados ajudam a desenvolver a
resiliência a nível individual, familiar e comunitário. A língua de
origem e outras línguas adicionais são importantes;

• a proficiência em línguas adicionais oferece novas oportunidades de
educação e emprego;

• a proficiência em línguas adicionais dá às pessoas uma voz para
contar a sua história em vários contextos;

• a aprendizagem de novas línguas pode reforçar a coesão social e a
compreensão intercultural;

• a aprendizagem de novas línguas pode também ajudar a lidar com
os efeitos de perda e trauma;

• a capacitação dos professores de línguas pode promover a
resiliência dos sistemas de educação formal e não formal na
comunidade anfitriã”

(Capstick & Delaney, 2016, p5)

Antecedentes do Projeto

Porque é que é prioritário ensinar a língua do país de 
acolhimento a migrantes e refugiados recém-chegados?

A competência de várias línguas, no contexto dos movimentos mundiais de pessoas e 
ideias através das fronteiras nacionais, culturais e linguísticas é extremamente 
relevante. Atualmente o mundo depara-se com milhões de pessoas deslocadas à 
força. A aprendizagem de novos idiomas cria resiliência, oferecendo voz a 
jovens e adultos, ou através da construção da coesão social nas comunidades 
anfitriãs ou desenvolvendo nas pessoas as competências necessárias para poder 
ter acesso ao mercado de trabalho, aos serviços, à educação e à informação.
A investigação levada a cabo pelo British Council com refugiados, explica como a 
aprendizagem de uma nova língua pelas crianças e jovens, melhora a sua capacidade 
de inclusão e de participação criando salas de aula mais seguras e inclusivas. Ilustra 
também como abordagens criativas no ensino da língua podem apoiar o 
desenvolvimento de competências para a vida e ajudar a atender às 
necessidades psicossociais dos adultos ” (Capstick & Delaney, 2016).

As principais conclusões sobre este tópico são abaixo citadas:
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Acesso a Educação, Formação e Emprego

Apoiar os refugiados e migrantes no desenvolvimento de competências 
linguísticas nomeadamente no domínio da língua falada no país anfitrião, 
abre janelas de oportunidades:  saber falar a língua do país anfitrião é 
uma competência essencial que permite aos adultos ingressar no 
mercado de trabalho na sociedade anfitriã.

Portanto, o domínio da língua do país anfitrião é uma fonte de proteção. 
O não domínio da língua pode representar um fator de vulnerabilidade.  
Competências bilíngues ou multilíngues podem contribuir para o 
aumento de oportunidades de sobrevivência  e  de integração de 
refugiados e pessoas afetadas por instabilidade ”(Capstick & Delaney, 
2016, p6). 

Nestes contextos, competências linguísticas permitem a integração e 
proteção de refugiados, pois são criadas novas redes sociais na 
sociedade de acolhimento como um todo, resultando numa maior 
coesão social.

O consórcio WeR1 criou este breve e prático guia de curso para apoiar o 
formador/ professor de línguas, formadores em empresas na busca de 
novas estratégias para integrar migrantes e refugiados com baixa 
escolaridade nos seus países de origem. 

O consórcio WeR1 produziu estes materiais e ferramentas para serem 
usadas na sala de aula, com base na abordagem CLIL (Aprendizagem 
Integrada de Conteúdo e Língua) e TBL (Aprendizagem Baseada em 
Tarefas). O consórcio de organizações europeias tem como objetivo 
apoiar o desenvolvimento de competências no âmbito profissional, 
aprendizagem de competências interculturais e competências de vida. 
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O perfil do aluno WeR1

pouca ou podem ter tido acesso a 

sucesso.

ela 
recomenda o número máximo de 10 alunos por turma.

•
•
•
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Após a criação dos perfis dos beneficiários do programa, é importante que os 
professores sejam conhecedores das necessidades dos alunos e ajustem as 
expectativas face ao seu desempenho, de acordo com as mesmas.

A maneira como se apresenta a matéria deve estar sempre baseada nos 
alunos. Para que isso seja feito, é preciso considerar:

• Quais as competências dos meus alunos? (O que é que os meus
alunos já fazem?)

• Que conhecimentos têm os meus alunos? (O que é que os meus
alunos já aprenderam?)

• Qual é a dinâmica de grupo na sala de aula? (Eles trabalham bem
juntos? Existem riscos de conflito entre certos alunos?)



08

Ensinar e Aprender

Princípios da aprendizagem em adultos

1. am  

2. e  

3.  

4.
5.
6.
7.
8.  

9.

•

•
 
 

 

•

Obstáculos ao processo de aprendizagem em adultos 

internas 

Barreiras externas à aprendizagem:
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As barreiras internas à aprendizagem normalmente podem incluir todos ou 
alguns dos seguintes fatores:

• Deixar de explorar várias perspetivas ou aderir a 'mitos  que 
prejudicam o processo de aprendizagem', como por exemplo: 'A 
memorização mecânica é necessária na educação', 'O 
esquecimento é um problema' e ' respostas erradas '(Langer 
1997: 2)

• Manter o foco numa coisa de cada vez, sem deixar de "ver um 
estímulo como um romance" (Langer 1997: 39).

• Estar ansioso e preocupado por não conseguir ter sucesso na 
aprendizagem ou manifestar 'perceções negativas e ceticismo 
sobre o valor da aprendizagem' (LSC 2005).
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Estratégias de aprendizagem eficazes 
no ensino de línguas a adultos
Estratégia CLIL  (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua 
do inglês Content Language Integrated Learning)

•

•
•
•

 
 

        

•
•

 

•
•  

  
 

•
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•
•
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•

Recursos Multimodais

•
•
•
•
•

•

•

í

        

í
í
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tutorial sobre como trocar um pneu ou consertar uma porta partida.

limitadas:

•

•
aula.

recursos e ferramentas baratas / gratuitas, que pouca ou quase 

tele

• https://www.openshot.org/ para
• https://www.nchsoftware.com/videopad/ para

Windows e

deos animados

Animaker foi WeR1, pois possui 

 https://
www.animaker.com/templates
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Os cartões de imagem podem ser impressos em papel grosso (para que não 
seja transparente!!) Os cartões laminados duram mais e economizam tempo 
para outras lições. Cabe ao professor decidir que os alunos mantenham os seus 
cartões e os pratiquem em casa ou os utilizem apenas na sala de aulas.

 Para a criação dos cartões, é possível usar imagens gratuitas que se podem 
obter, por exemplo, em www.unsplash.com Pode levar algum tempo a realizar 
esta tarefa, mas pode ser vantajoso pois permite que os materiais sejam 
reutilizados muitas vezes o que  economizará tempo a longo prazo.

Cartões com ação
O uso de cartões de ação pode ajudar os alunos a aprender um novo 
vocabulário relacionado a ações / verbos. A combinação de ação com uma 
palavra ou frase ajuda o aluno a imitar a maneira como os bebés aprendem a 
sua primeira língua e reduz as inibições do aluno. A criação de um vínculo 
cerebral entre fala e ação facilita a aprendizagem de linguagem e vocabulário.

Alguns dos planos de aula do WeR1 incluem cartões de ação, com sugestões 
de representação, para ajudá-los a realizar tarefas específicas relacionadas com 
o trabalho
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Sessão de formação para exploração 
de materiais
Estratégias eficazes de ensino – o educador que motiva

mas sim como

papel do professor como motivador e coordenador
professores de 



18

Objetivos de aprendizagem da sessão 
de formação
Antes de começar a planear a sessão de formação, é importante ter uma visão 
clara dos objetivos a alcançar e do nível de conhecimentos dos participantes. 
Portanto, é aconselhável que, quando for solicitada uma sessão de formação 
WeR1, o facilitador pergunte aos participantes sobre os seus conhecimentos 
em relação às metodologias praticadas nesta abordagem. Desta forma, a 
sessão de formação terá maior sucesso.



RESULTADOS DE APRENDIZAGEM PRETENDIDOS NAS SESSÕES 
DE FORMAÇÃO

formação o facilitador pode ser mais seletivo em relação 

como descrever os resultados da aprendizagem.

Lembrar �  Entender �  Aplicar �  Analisar �  Avaliar �  Criar

 de 

apoio ao formador e não a ferramenta principal. Os participantes, as discussões 
s

1. Quebra-gelo
2. Sessão de discussão sobre aprendizagem centrada no

aluno
3. Sessão de discussão, apresentação das teorias subjacentes

à abordagem WeR1
4. Apresentação de um plano de aula WeR1
5. Diferentes fases do plano de aula -  pré-tarefa, tarefa, pós-

tarefa, avaliação (utilização da apresentação em PPT que
acompanham este guia)

6. Os participantes criam o seu próprio plano de aula
7. Apresentação do plano de aula criado pelos participantes
8. Conclusões sobre a sessão de formação e discussão final
9. Preenchimento da avaliação da sessão de formação
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1 nível

2m 

t

QUESTÃO:

3
QUESTÃO:

QUESTÃO:

Trabalhando com a abordagem WeR1 
- Sessões para os Workshops de
Desenvolvimento Profissional

Primeira sessão de grupo – discussão geral sobre o perfil dos 
alunos 
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1 suscitadas sobre a abordagem WeR1.

2QUESTÃO:

3
QUESTÃO:
Estude o 

QUESTÃO:

Fase 2 – Planos de aula

A segunda fase abordará os planos de aula constantes do Toolkit e 
preparará os participantes para a terceira parte do workshop: elaboração de 
um plano de aula WeR1.

ateriais: 



iscussão

1.
 

2.  

3.  
  
  

 
  

  
  

4.  
  

 



Aula

aula

Para atender às necessidades dos alunos adultos, é uma boa ideia pensar nos 
resultados específicos da aprendizagem que se pretende. Tendo isso 
especificado e planeado, é mais fácil apresentar aos alunos a fase pré-tarefa. 
Pode ser aconselhável usar verbos de ação para descrever os resultados da 
aprendizagem.

No final desta lição, os alunos alcançarão os seguintes resultados de 
aprendizagem (selecione ou baseie os resultados de aprendizagem nas 
sugestões abaixo):

  … lembrar…
  … compreender …
  … aplicar…
... analisar ...
  … avaliar…
  … criar … 

Durante a aula, turma participará numa série deatividades projetadas 
para facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades 
serão apoiadas por materiais ou ferramentas, como:
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•
•

evem
 as

•

•

Metodologia

Pré-tarefa:

na alunos 
atinjam um  um  
modelo  rme 
deve a comunicativa com alvo. 

 um   discussão  o tema ou  de linguagem a 
 e esclarecimento  o  da    

 dar uma demonstração da   está sendo   si ou 
 um  anterior de   ajudar a esclarecer o  se 

Tarefa: 

• ligações a recursos / vídeos etc
• cartões de imagem / cartões de ação /

jogo de memória /
• dicionários
• marcadores

.. e outros recursos considerados relevantes 
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Avaliação

Descrever:

•
•

•

Revisão pós-tarefa:

 

aula



Aula B
T

A2-B1

Esta aula
pretendem trabalhar no setor de transporte, 
como motoristas de táxi ou de autocarro. A lição  
prepara os alunos para conversar com os 
passageiros e dá orientações e sugestões de 
pontos turísticos a serem visitados ou como 
chegar a um destino final.

Pretendidos

aula, os alunos terão:

• Aprendido o vocabulário necessário para conversar com
passageiros

• Aprendido a dar instruções aos passageiros que desejam visitar a
área

• Aprendido a usar frases educadas adequadas ao contexto

• Plano de aula
• Folha de exercícios

Durante a aula, a turma participará numa série de atividades projetadas 
para facilitar o processo de aprendizagem. Essas atividades serão 
apoiadas pelos seguintes materiais:



 al  
 

 para

•
•

•

      a      
       

turma
aula

arefa

   uma        
        



Após a aula, o professor pode usar esse espaço para refletir sobre como 
decorreu a aula e observar as modificações nos materiais ou na metodologia 
de aprendizagem que devem ser feitas para obter melhores resultados na 
próxima vez em que for executada. O professor avalia até que ponto os 
resultados da aprendizagem foram alcançados.

Crie um plano de aula WeR1
A atividade final deste workshop envolve a criação de um plano de aula. 
Com base no conhecimento adquirido e nas inspirações dos exemplos 
apresentados, os participantes serão convidados a trabalhar em pequenos 
grupos (de preferência em grupos com grupos-alvo semelhantes).

Distribua modelos de plano de aula para os grupos.

Os participantes também podem trabalhar em grupos, onde cada indivíduo 
cria o seu próprio plano de aula, mas usa o grupo para gerar ideias e se 
apoiar. O facilitador age como mentor durante esse processo, ouvindo os 
grupos e ajudando / dando sugestões sobre como avançar.

A atividade termina com uma apresentação dos planos de aula, encontrar 
inspiração para as suas próprias lições e fazer perguntas sobre obstáculos e 
desafios ao longo do caminho.



 i     i i  ã  i    m  
i ã   im  i i  

i iciente  ente

 1  2  3  4  5

2)

3)
evento?

N  Sim 

 

Sim Não 

Será útil / aplicável no meu trabalho?
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