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Programa de Aprendizagem de Literacia Cultural 
Orientações para a utilização das Instruções de Aula 

(12 - 15 anos) 
 
Esperamos que goste de assistir aos filmes e de utilizar as instruções de aula para promover 
momentos de reflexão e de discussão e a literacia cultural na sua sala de aula. 
É importante que se familiarize com os materiais pedagógicos antes de avançar, para poder 
enquadrar as instruções de aula no contexto do projeto. Para tal, considere: 

• Explorar o conceito de Literacia Cultural 
• Explorar o tema da Promoção e Construção do Diálogo na sala de aula  
• Explorar o tema da Mediação de textos sem palavras 

 
Estas orientações foram concebidas para ajudá-lo(a) a aproveitar as instruções de aula da 

melhor forma possível! 
 

As instruções de aula incluem objetivos de Diálogo e Argumentação, temas relacionados com 
o Conhecimento Cultural e ideias para discussões acerca dos filmes e para além dos filmes. 
São também sugeridas ideias para algumas atividades de Expressão Cultural, caso pretenda 
prolongar a aula e permitir que as crianças respondam multimodalmente aos filmes.  
Estas são apenas instruções para a aula. Temos verificado que é mais vantajoso quando os 
professores têm mais liberdade para contribuir com as suas ideias e opiniões acerca dos 
planos de aula. Acreditamos que ninguém gosta de seguir um guião passo a passo, pois pode 
acabar por ser algo restritivo. Assim, fornecemos ideias através das quais poderá planear as 
aulas do DIALLS, de acordo com as suas necessidades e interesses e, claro, dos seus alunos. 
Sugerimos que respeite a ordem das aulas, uma vez que os objetivos de diálogo e 
argumentação são alcançados cumulativamente. No entanto, pode trocar os filmes desde que 
mantenha a ordem desses objetivos em mente. Lembre-se de que se tratam de sugestões 
muito gerais para esta faixa etária (12 - 15 anos), pelo que é possível que as ideias tenham de 
ser adaptadas, dependendo das experiências e do desenvolvimento dos seus alunos. Alguns 
filmes são utilizados em mais do que uma faixa etária, apenas adaptámos os temas de 
discussão. Os temas para as discussões têm origem na Roda de Conceitos do DIALLS: 
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Como os conceitos de Tolerância, Empatia e Inclusão são disposições centrais para o projeto 
DIALLS, incluímo-los nas primeiras aulas do Programa de Aprendizagem de Literacia Cultural 
(com a sigla, em inglês, CLLP) como tópicos a discutir. Para além disso, os objetivos de diálogo 
e argumentação também são orientados para ajudar as crianças a tornarem-se tolerantes, 
empáticas e inclusivas nos seus “comportamentos de discussão”. Consulte a Escala de 
Progressão do Diálogo da SPCLL para encontrar um conjunto de indicadores, e respetivos 
exemplos, para este tipo de discussões. 
 
Questões sensíveis 
Recomendamos que assista aos filmes antes de planear as suas aulas. Alguns filmes contêm 
momentos que podem ser um pouco sensíveis. Por exemplo, o filme Chega lida com as 
questões do comportamento anti-social e o filme Boa Viagem analisa a migração forçada. As 
culturas escolares diferem em termos do que é aceitável mostrar ou não e, por isso mesmo, 
pense na sua turma! Se decidir não mostrar algum dos filmes, poderá sempre estender outra 
aula para desenvolver a progressão do diálogo. Como em qualquer discussão que ocorre na 
sala de aula, se o(a) professor(a) considerar que uma discussão está a deixar uma das crianças 
desconfortável, seja por que motivo for, tal deve ser abordado e a discussão terminada. 
 
Antes de começar 
Antes de começar a utilizar as instruções de aula, reserve algum tempo para contextualizar o 
projeto DIALLS aos alunos. Explique que se trata de um projeto que envolve crianças de toda 
a Europa (Portugal, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Lituânia, Chipre e um país vizinho da 
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Europa - Israel) e que se foca em temas como a Convivência, a Responsabilidade Social e o 
Sentimento de Pertença – chamamos a isso Literacia Cultural.  
 
Pode visitar a nossa Galeria Virtual, disponível no nosso site (https://dialls2020.eu/pt), para 
mostrar aos seus alunos algumas imagens de trabalhos (Artefactos Culturais) realizados por 
crianças e jovens de todos os países envolvidos no projeto entre 2019 e 2020. Se ainda não 
estiverem estabelecidas, sugerimos que, antes de começarem, estabeleçam em conjunto 
algumas regras básicas para o diálogo e como podem tornar as discussões mais produtivas. 
No final da primeira sessão podem rever estas ideias – como é que os alunos pensaram e 
falaram em conjunto? 
 
Considere partilhar e explorar com os seus alunos a Roda dos Conceitos do DIALLS, que 
contém diferentes temas culturais. Podem explorar os significados de alguns desses conceitos 
e temas culturais. Poderá também partilhar a Roda dos Conceitos nas línguas dos outros 
países. Será que os alunos conseguem descobrir, se não lhes disser, quem mais está envolvido 
no projeto a partir dos idiomas que estão nas rodas? (As outras rodas em outras línguas estão 
no final deste documento). Também poderão discutir o logótipo do DIALLS. O que simboliza? 
 
  

  

https://dialls2020.eu/pt
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A Instrução de Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluímos, em primeiro 
lugar, o título do filme no 

seu idioma original. As 
traduções foram fornecidas 
pelo distribuidor do filme. 

Cada sessão concentra-se 
nos objetivos de diálogo, 

para além do conteúdo da 
discussão. Estes devem 
ser partilhados com os 

alunos e revistos no final 
da aula. Reflita sobre 

como estes podem ser 
atingidos através do 

trabalho em pequenos 
grupos ou com toda a 

turma. 
 
 

Os Temas de 
Conhecimento Cultural 

foram retirados da Roda de 
Conceitos do DIALLS. Todos 
estão relacionados com os 

conceitos culturais de 
Convivência, 

Responsabilidade Social e 
Sentimento de Pertença. 
Por vezes, estes temas 

abordam as disposições 
centrais do projeto – 

Empatia, Tolerância e 
Inclusão – que podem 

refletir-se no conteúdo dos 
filmes e na forma como os 

alunos se envolvem uns 
com os outros.  

 

As instruções acerca do 
filme são para explorar 
interpretações e reunir 

respostas ao próprio 
filme, possibilitando a sua 
compreensão. Para além 
dos tópicos sobre o filme, 

tente conduzir a 
discussão para um novo 

nível: discussões mais 
filosóficas baseadas em 

valores que podem 
representar desafios para 
os alunos à medida que 

ouvem e se envolvem com 
as ideias uns dos outros. 

Estas sugestões são 
atividades para além da 
aula: as crianças podem 

responder ao tema 
através da arte e do 

teatro! Estas ideias são 
apenas pontos de partida 

para outras possíveis 
explorações – a 

imaginação não tem 
limites! 
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Plano geral das sessões 
  Faixa etária 12-15 anos       
  Filme Tema Cultural Conhecimento 

Cultural 
Aprendizagem de 
Diálogo e 
Argumentação 

1 Όνειρο για ζωή 
[Sonho de Vida] 

Convivência: 
Direitos 
Humanos; 
Inclusão 

Discutir o 
problema dos sem-
abrigo e considerar 
a inclusão de todos 
na sociedade 

Agir de forma 
inclusiva para 
incentivar outros 
a contribuir 

2 Super Grand 
[Super Grande] 

Tolerância e 
Empatia 

Demonstrar 
empatia ao 
considerar as 
ações dos outros 

Justificar as 
ideias, 
estabelecendo 
ligações com 
outros 
conhecimentos 

3 La Loi du Plus Fort 
[A Lei da Selva] 

Convivência: 
Igualdade 

Reconhecer as 
complexidades da 
desigualdade 

Construir ideias 
para alcançar um 
novo 
pensamento/ideia  

4 Boomerang 
[Bumerangue] 

Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Refletir acerca do 
impacto do 
consumismo 

Desafiar ideias 
com respeito 

5 Going Fishing  
[Ir à Pesca] 

Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável  

Refletir acerca de 
estilos de vida 
sustentáveis 

Empatizar com 
perspetivas 
diferentes das 
do/a próprio/a 

6 Free Art [Arte Livre] Responsabilidade 
Social: 
Competência 
Social e Cívica 

Considerar o 
impacto positivo e 
negativo da arte 
de rua 

Analisar as ideias 
dos outros para 
descobrir mais 

7 Płoty [Cercas]  Responsabilidade 
Social: 
Competência 
Social e Cívica 

Considerar o 
impacto das 
fronteiras nas 
comunidades 

Reconhecer a 
mudança de 
opinião 

8 Enough [Chega] Responsabilidade 
Social: Cidadania 

Discutir as 
consequências do 
comportamento 
anti-social 

Relacionar ideias 
para as sintetizar 

9 Domek [A Casa]  Sentimento de 
Pertença 

Considerar o 
movimento de 
pessoas entre 
ambientes urbanos 
e rurais 

Chegar a um 
consenso nas 
ideias e procurar 
alcançar acordos 
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10 Bon Voyage  
[Boa Viagem] 

Sentimento de 
Pertença e 
empatia 

Empatizar com 
aqueles que são 
forçados a migrar 

Avaliar 
argumentos e 
escolher a linha 
de ação 
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Rodas DIALLS noutras línguas 
 
 

 
Inglês 

 
 

 
Lituano 
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Hebraico 

 
 

 
Alemão 
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Catalão (Espanha) 

 
 

 
Grego (Chipre) 
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Espanhol 

 
 
 
 
 

 
Árabe 


