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“A Ciência que faz o Amanhã e transforma a Economia”

Globalização e movimentos
migratórios

Sociedades com grande diversidade
linguística e cultural (Tight, 2021)(1).

Problemática

Necessário formar cidadãos capazes de viver em
e com a diversidade.

Questões de investigação
As representações das
línguas e do Outro circulam
e
(re)constroem-se
na
interação entre grupos
sociais, potenciando ou
dificultando
o
diálogo
intercultural
(Moore,
2001)(2).

Objetivos

Que representações das línguas circulam
numa comunidade escolar do distrito de
Aveiro?
Que dinâmicas de (re)construção das
representações das línguas e do Outro
podem ser identificadas?
Que propostas de intervenção para a
sensibilização à diversidade linguísticocultural podem ser delineadas?

Identificar representações das línguas, da sua
aprendizagem e do Outro numa comunidade
escolar, inter-relações e fatores da sua
(re)construção.

Delinear e implementar propostas de intervenção
educativa para a sensibilização à diversidade
linguístico-cultural.

Paradigma
interpretativo

Metodologia
Estudo de caso

Objeto de estudo

Análise qualitativa e
quantitativa

Representações das
línguas e do Outro de
uma comunidade
escolar.

Instrumentos

inquérito por
questionário
entrevista
focus group

Participantes

Análise de dados

alunos do 9.º e 12.º anos
de um agrupamento de
Aveiro.
encarregados de
educação

análise
de
(WebQDA);

conteúdo

análise estatística analítica e
inferencial (SPSS).

professores
gravação e transcrição
de sessões

Auxiliares de ação
educativa
órgãos de gestão

Fases do projeto
Fase 4

Fase 2

• Desenvolvimento
do
quadro
teórico;
• Posicionamento
metodológico.

Fase 1

(01/10/2020 –
01/11/2023)

(01/04/2021 –
01/12/2021)
• Construção,
validação
e
implementação dos
instrumentos
de
recolha de dados.

• Construção
dos
sistemas
de
análise, análise e
discussão
dos
dados.

Fase 3
(01/10/202101/02/2022
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(01/03/2022 –
01/11/2022)
• Conceção,
dinamização
análise de
programa
intervenção
comunidade.

e
um
de
na

• Apresentação
e
discussão
dos
resultados com a
comunidade;
• Finalização
da
escrita da tese.

Fase 5

(01/12/2022 –
01/11/2023)
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