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VÍDEO = COMPREENSÃO ORALVÍDEO = COMPREENSÃO ORAL

Objetivo: CO + conteúdos culturais e visuaisObjetivo: CO + conteúdos culturais e visuais
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Atividades da compreensão oralAtividades da compreensão oral
- compreender informação global e ideias - compreender informação global e ideias 
principaisprincipais

- compreender informação de forma seletiva- compreender informação de forma seletiva

- compreender informação detalhada- compreender informação detalhada

- compreender informação implícita- compreender informação implícita

- compreender opiniões e atitudes- compreender opiniões e atitudes

- perguntas surpresa- perguntas surpresa
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COMPREENSÃO ORAL COMPREENSÃO ORAL 

• • Necessidade de entrada (input) para obter uma Necessidade de entrada (input) para obter uma 
produção de boa qualidade. produção de boa qualidade. 

Interferências: o aluno compreende tudo ou Interferências: o aluno compreende tudo ou 
quase tudo; porém, reformula e produz por meio quase tudo; porém, reformula e produz por meio 
das palavras e usos galegos e/ou castelhanosdas palavras e usos galegos e/ou castelhanos

• • Considerar fonética contrastiva: português vs. Considerar fonética contrastiva: português vs. 
galego e castelhano. Explicitação de diferenças e galego e castelhano. Explicitação de diferenças e 
exercício individualizadoexercício individualizado

• • Considerar isolamento mediático da Espanha Considerar isolamento mediático da Espanha 

• • Necessidade de entrada (input) variada, repetida Necessidade de entrada (input) variada, repetida 
e controlada em conteúdos e níveis de línguae controlada em conteúdos e níveis de língua
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Funções do vídeoFunções do vídeo

- motivar- motivar

- “sair” da sala de aula- “sair” da sala de aula

- concentrar atenção na língua e não no professor- concentrar atenção na língua e não no professor

- criar clima positivo- criar clima positivo

- introduzir novo tema- introduzir novo tema

- apresentar informação - apresentar informação 

- fechar um tema- fechar um tema

- confrontar ideias - confrontar ideias 

- reforçar conhecimentos - reforçar conhecimentos 

- analisar, avaliar - analisar, avaliar 
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Vantagens do vídeoVantagens do vídeo

- motivador - motivador 
- contextualizador- contextualizador
- autêntico - autêntico 
- oferece língua variada - oferece língua variada 
- apresenta informação cultural - apresenta informação cultural 
- possível prescindir de tradução, explicação ou - possível prescindir de tradução, explicação ou 
dicionário dicionário 
- facilita a memorização - facilita a memorização 
- fomenta a criatividade: o aluno relaciona vídeo e - fomenta a criatividade: o aluno relaciona vídeo e 
elementos conhecidos elementos conhecidos 
- favorece aprendizagem autônoma - favorece aprendizagem autônoma 
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Desvantagens do vídeoDesvantagens do vídeo

- distração de elementos verbais - distração de elementos verbais 

- apoio excessivo na imagem - apoio excessivo na imagem 

- problemas técnicos - problemas técnicos 

- tempo investido pelo docente- tempo investido pelo docente

- necessidade de «plano B»- necessidade de «plano B»



  

O VÍDEO NO ENSINO DO PLEO VÍDEO NO ENSINO DO PLE

Tipologia de vídeosTipologia de vídeos

Ficção: Ficção: 

- Filmes - Filmes 

- Séries - Séries 

- Telenovelas - Telenovelas 

- Desenhos animados - Desenhos animados 

- Humor- Humor

Não ficção: Não ficção: 

1. Formativos 1. Formativos 

- Documentários - Documentários 

- Reportagens - Reportagens 

- Entrevistas - Entrevistas 

- Debates - Debates 

2. Entretenimento 2. Entretenimento 

- Esporte- Esporte

- Concursos - Concursos 

3. Publicidade3. Publicidade
Diversificar para amenizarDiversificar para amenizar
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Critérios de seleção de um vídeo Critérios de seleção de um vídeo 

1. Duração: 30 segundos a 10 minutos 1. Duração: 30 segundos a 10 minutos 

2. Temática2. Temática

3. “Histórias breves”3. “Histórias breves”

4. Adequação ao nível linguístico dos alunos 4. Adequação ao nível linguístico dos alunos 

5. Adequação de conteúdos à idade e aos 5. Adequação de conteúdos à idade e aos 
interesses dos alunosinteresses dos alunos
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Critérios de seleção de um vídeo Critérios de seleção de um vídeo 

6. Vídeos sugestivos e atraentes6. Vídeos sugestivos e atraentes

7. Atualidade / Intemporalidade7. Atualidade / Intemporalidade

8. Integração numa unidade didática8. Integração numa unidade didática

9. Integração do vídeo noutro de maior duração9. Integração do vídeo noutro de maior duração

10. Relação com outros materiais 10. Relação com outros materiais 

11. Grau de apoio visual 11. Grau de apoio visual 

12. Densidade da língua ou da temática12. Densidade da língua ou da temática

13. Para trabalhar várias destrezas 13. Para trabalhar várias destrezas 
(p. ex. CO + EO)(p. ex. CO + EO)
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Selecionar Selecionar cuidadosamentecuidadosamente cinema de longa  cinema de longa 
duração para sala de aula (mais de 1 hora)duração para sala de aula (mais de 1 hora)
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Aproveitamento e atividades com vídeo Aproveitamento e atividades com vídeo 

1. Visionamento completo 1. Visionamento completo 

2. Visionamento por partes 2. Visionamento por partes 

3. Visionamento de fragmentos 3. Visionamento de fragmentos 

4. Visionamento invertido (passando o filme de trás para a 4. Visionamento invertido (passando o filme de trás para a 
frente) frente) 

5. Imagem congelada5. Imagem congelada

6. Imagem sem som (EO) 6. Imagem sem som (EO) 

7. Som sem imagem (CO)7. Som sem imagem (CO)

8. "Quebra-cabeça" (dois grupos: uns veem, outros 8. "Quebra-cabeça" (dois grupos: uns veem, outros 
escutam; uns veem o começo, outros o fim; uns veem escutam; uns veem o começo, outros o fim; uns veem 
uma personagem, outros veem outras personagens)uma personagem, outros veem outras personagens)
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Fontes de vídeos:Fontes de vídeos:

- DVD à venda- DVD à venda

- Internet- Internet

- gravar da TV + selecionar e editar- gravar da TV + selecionar e editar

- compartilhamento por meio de programas P2P- compartilhamento por meio de programas P2P
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InformáticaInformática

Teclado vs. ratoTeclado vs. rato

Exemplos:Exemplos:

- Alt + Tab (programas)- Alt + Tab (programas)

- Avançar/retroceder em vídeo (reprodutores)- Avançar/retroceder em vídeo (reprodutores)

- Ctrl + Enter (navegadores)- Ctrl + Enter (navegadores)
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Programas para edição de vídeo e áudioProgramas para edição de vídeo e áudio

Linux MS Windows

Avidemux Virtualdubmod

K3b DVDDecrypter

Sound Juicer CDex

DVD95 DVD Shrink

AnyDVD
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