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

(4-7 e 8-11 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 cada faixa etária das crianças (4-7 ou 8-11), 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 três 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, no filme A Casa, para a faixa 
etária dos 8-11 anos, há um momento em que um cão fica amarrado à casa ficando 
pendurado quando a mesma se move; da mesma forma, em Os Ouriços-cacheiros e a Cidade, 
para a mesma faixa etária, existe um momento em que as renas bebem garrafas de 
champanhe no parque.  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 às crianças. Explique que se trata de um projeto que envolve crianças de toda 
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a Europa e que se foca em aprendermos mais sobre nós mesmos, sobre como viver em 
conjunto e como ser responsável pelos outros – chamamos a isso Literacia Cultural. 
 
Pode visitar a nossa Galeria Virtual, disponível no nosso site (https://dialls2020.eu/pt), para 
mostrar aos alunos algumas imagens de trabalhos (Artefactos Culturais) realizados por 
crianças e jovens de todos os países envolvidos no projeto entre 2019 e 2020. Sugerimos que 
os professores das crianças da faixa etária dos 8-11 anos estabeleçam algumas regras básicas 
para o diálogo antes de começar, o que já faz parte da primeira sessão para a faixa etária dos 
4-7 anos.  
 
Se leciona a crianças mais velhas, 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. Para as crianças mais novas, 
sugerimos que observem o logótipo do DIALLS – O que vos faz lembrar? 
Algumas crianças que participaram no projeto quiseram tornar o logótipo do DIALLS mais 
pessoal e criaram um ao seu gosto!  
 
 

 

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.  

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! 

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. 
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Plano geral das sessões 
 

  Faixa etária 4-7 anos       
  Filme Tema Cultural Conhecimento 

Cultural 
Aprendizagem 
de Diálogo e 
Argumentação 

1 The Amazing Little Worm 
[A incrível pequena lagarta] 

Sentimento de 
Pertença: 
Identidade; 
Empatia 

Eu gosto de ser 
eu! 

Conseguimos 
aprender a 
conversar em 
conjunto 

2 Super Grand 
[Super grande] 

Tolerância Não devemos 
julgar os outros 
com base na sua 
aparência 

Conseguimos 
partilhar as 
nossas ideias 

3 Ant [Formiga] Convivência: 
Democracia; 
Inclusão 

Conseguimos 
incluir as ideias 
de todos para 
tornar algo 
melhor 

Conseguimos 
ouvir-nos 
mutuamente 

4 Big Finds a Trumpet 
[O Big encontra um trompete] 

Inclusão Conseguimos 
incluir coisas que 
outras crianças 
gostem 

Conseguimos 
incentivarmo-
nos 
mutuamente a 
participar 

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

Convivência: 
Igualdade 

Conseguimos 
pensar em quão 
justas as coisas 
são 

Conseguimos 
fornecer razões 
utilizando 
“porque…” 

6 Head Up 
[Cabeça erguida] 

Convivência: 
Diversidade 

Podemos 
sempre 
aprender uns 
com os outros, 
quer sejamos 
adultos ou 
crianças 

Conseguimos 
pensar acerca 
das ideias dos 
outros 

7 Novembre 
[Novembro] 

Convivência: 
Solidariedade  

Conseguimos 
trabalhar em 
conjunto para 
superar 
dificuldades  

Conseguimos 
respeitar as 
ideias dos 
outros 

8 Mobile 
[Móbile] 

Responsabilidade 
Social: 
Cooperação 

Conseguimos 
cooperar para 
garantir que 
todos estejam 
felizes 

Conseguimos 
construir ideias 
a partir das 
ideias dos 
outros 
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9 Chiripajas Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Compreendemos 
como o lixo 
afeta o meio 
ambiente 

Conseguimos 
trabalhar em 
conjunto para 
concordarmos 
com uma ideia 

10 Boomerang 
[Bumerangue] 

Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Compreendemos 
que o lixo tem 
de ir para algum 
lado 

Por vezes, 
podemos 
discordar – e 
está tudo bem 
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  Faixa etária 8-11 anos       
  Filme Tema Cultural Conhecimento 

Cultural 
Aprendizagem 
de Diálogo e 
Argumentação 

1 Ant [Formiga] Convivência: 
Democracia; 
Inclusão 

Compreendemos 
como a 
democracia dá 
voz a todos 

Conseguimos 
incentivar 
todos a 
contribuir 

2 Isän Poika 
[O Menino do Papá] 

 Tolerância Compreendemos 
a importância da 
tolerância 

Nós 
respeitamos 
as ideias uns 
dos outros 

3 Super Grand 
[Super grande] 

Tolerância e 
empatia 

Compreendemos 
a importância de 
não julgar as 
pessoas sem as 
conhecer 

Conseguimos 
justificar as 
nossas ideias 

4 Bokstavsbarn  
[As letras que se mexem] 

Empatia Compreendemos 
a importância de 
ver o mundo 
através dos 
olhos dos outros 

Conseguimos 
relacionar-nos 
com as ideias 
uns dos outros 

5 La Loi du plus fort  
[A Lei da Selva] 

Convivência: 
Igualdade 

Conseguimos 
discutir sobre 
igualdade e 
justiça 

Conseguimos 
construir 
ideias 

6 Boomerang 
[Bumerangue] 

Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Compreendemos 
o impacto do 
consumismo 

Nós 
conseguimos 
contestar 
ideias com 
respeito 

7 Chiripajas Responsabilidade 
Social: 
Desenvolvimento 
Sustentável 

Compreendemos 
como o lixo 
afeta o meio 
ambiente 

Nós 
conseguimos 
procurar mais 
informação 
acerca de uma 
ideia para 
encontrar algo 
em comum 

8 Die Igel und die Stadt  
[Os Ouriços-cacheiros e a Cidade] 

Responsabilidade 
Social: 
Competência 
Social e Cívica 

Conseguimos 
discutir formas 
de como 
melhorar as 
comunidades 

Nós 
conseguimos 
negociar ideias 
para chegar a 
um 
entendimento 
mútuo 



 

 8 

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

Conseguimos 
refletir acerca da 
importância da 
arte de rua 

Nós podemos 
mudar de 
opinião/ideias 

10 Domek [A Casa] Sentimento de 
Pertença 

Conseguimos 
refletir acerca 
dos conceitos de 
'lar' e de 
'pertença' 

Nós 
conseguimos 
discutir 
alternativas e 
avaliá-las 

 


