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Olá! Desde já, agradeço a tua visita ao meu cantinho das palavras que se perpetuaram no tempo.Juntos, faremos uma viagem
temática pela literatura tradicional oral portuguesa.&nbsp;São textos orais tradicionais as&nbsp;lendas, os mitos, os contos, as
orações, as cantigas de embalar, as fábulas, os pregões (outrora importantes suportes poéticos para algumas atividades mercantis),
as lengalengas, os trava-línguas, as rimas infantis, as adivinhas, quadras, anedotas e os provérbios.Queres ajudar-me nesta
aventura pelas letras e pela sabedoria popular portuguesa?Vai para a AJUDA

Veremos apenas alguns dos textos tradicionais orais enunciados na introdução, fruto das pesquisas que nos esperam no passo
seguinte.A ideia é também recolheres materiais e criares produtos criativos para publicar no blogue Era Uma Vez em Perugia o
Português...Essencialmente, desejo que te divirtas e que aprendas alguma coisa significativa para ti.Vai para o PROCESSO

Nesta fase da WebQuest são definidos os passos necessários à realização da tua pesquisa autónoma sobre o tema em análise. Mas
antes de continuares convida outros colegas para participarem nesta&nbsp;construção do saber, formando um grupo de trabalho
de&nbsp;3 elementos no máximo. &nbsp;Todo o discurso da WebQuest é dirigido a ti, enquanto elemento singular do grupo, mas
obviamente&nbsp;é importante que neste trabalho sejam evidenciados os contributos individuais de cada estudante nas tarefas
propostas,&nbsp;sobretudo nas atividades de reflexão e escrita e/ou de produção oral, as quais requerem a participação de todos os
elementos para a sua realização.&nbsp;Vamos começar?Etapa 1Este é um primeiro momento para te documentares sobre este tema.
Serve-te dos seguintes recursos:Era Uma Vez...IELT - Instituto de Estudos de Literatura TradicionalE agora, um pouco de folclore.
Conheces algum pregão na tua língua? Sabes o que são efetivamente pregões?&nbsp;Clica aqui para mais informações.&nbsp;Podes
agora visualizar um vídeo, com diferentes formas cantadas utilizadas na cidade de Lisboa de outros tempos que apelavam ao
consumo de alimentos ou simplesmente para anunciar a chegada de uma figura típica da cidade, por exemplo: o amulador, a leiteira,
o vendedor de morangos, a varina (que vendia peixe), o vendedor de castanhas, a vendedora de ovos e galinhas, os vendedores de
hortaliça, azeite, mexilhão e figos, o aguadeiro, o cauteleiro e os compradores de gado. Ainda hoje, felizmente, é possível escutar
algumas destas personagens pela cidade...Vídeo Pregões de Lisboa - Grupo Etnográfico Mil RaizesEtapa 2Gostas de provérbios? E
o que são na verdade?Os provérbios são uma forma condensada de saberes seculares, fontes de experiências coletivas e
representações simbólicas de uma comunidade, de uma cultura, de um povo.Proponho que entres aqui e seleciones a categoria
"Provérbios" no menu à esquerda, onde podes ficar a conhecer muitos provérbios portugueses: uns relacionados com os meses do
ano, outros com as atividades agrícolas e o clima, outros ainda sobre o tempo, os alimentos e a medicina caseira.Tenta agora
encontrar o correspondente em língua italiana de 10 desses provérbios à tua escolha.Etapa 3Também as lendas, por meio do
instrumento da palavra, são pedaços da história e da cultura de um povo, arrastam consigo um imaginário que transmite um
sentimento muito próprio acerca das pessoas, dos factos que viveram e das circunstâncias que as rodearam. Tristes ou alegres, as
lendas transportam-nos aos nossos tempos de crianças quando as ouvimos pela primeira vez, contadas por alguém que já tinha
vivido o mesmo momento mágico...Desafio-te a leres as seguintes três lendas. Depois realiza a atividade proposta para cada uma
dessas lendas:O Milagre das Rosas&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Esta é a história de uma mulher
generosa.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Escreve um parágrafo sobre uma mulher importante na tua vida.O
Galo de Barcelos&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Procura imagens sobre o Galo de Barcelos, imortalizado em
barro colorido.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Descreve o que vês.A Sopa da Pedra&nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Forma uma espécie de "banco de palavras" relacionado com a alimentação e os utensílios
de&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cozinha presentes no vídeo que acabaste de ver.&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Etapa 4Agora vamos brincar com a língua através de divertidas lengalengas, ou seja,
composições poéticas e lúdicas que funcionam como importantes práticas pedagógicas para a capacitação linguística.O que pensei
então para ti?Vê este vídeoEntra neste site com atividades interativas&nbsp;Clica aqui para descobrires outras lengalengas em
portuguêsLê em voz alta e grava duas ou&nbsp;três&nbsp;destas lengalengas em português (uma para cada elemento do
grupo). Podes gravar diretamente com o teu telemóvel (grava em ficheiro Mp3) ou usando os seguintes programas: Vocaroo,
AudacityEtapa 5Chegaste finalmente à última etapa. Nesta viagem pela tradição oral portuguesa não podíamos deixar de falar de
contos tradicionais, pequenas histórias orais que vão passando de geração em geração. A propósito, já alguma vez ouviste esta
expressão?1. Na tua opinião o que siginifica este ditado popular?&nbsp;E gostas mais de ouvir ou de contar histórias?&nbsp;2. Para
terminarmos, eis uma sugestão de audição do conto: "A Fruta Amarela", conheces? &nbsp;Clica aqui para ouvires esta simpática
história.Quantas palavras novas aprendeste a ouvir este conto contado no português variante brasileira? Sabes expressar por outras

palavras o seu significado?Envia todos os trabalhos realizados da etapa 2 à etapa 5&nbsp;para:tavaresamelia@gmail.comVai para a
AVALIAÇÃO

Todo o trabalho será avaliado com base nos seguintes critérios abaixo indicados:- Autonomia e responsabilidade;- Empenho e
cooperação;- Pesquisa de informação;- Apresentação de conteúdos;- Criatividade e adequação;- Aprendizagem adquirida.Vai para a
CONCLUSÃO

Category and Score

Score

Total Score

Foi um verdadeiro prazer ter-te como companheiro(a) nesta viagem pela literatura popular portuguesa!Faz agora uma reflexão sobre
o que aprendeste. Quem sabe possas usar os materiais recolhidos e os documentos elaborados noutros contextos, tanto durante
este teu percurso académico, como depois em meio profissional...Caso sintas interesse, poderás prosseguir futuramente a tua
recolha de material nesta temática.&nbsp;Eis, portanto,&nbsp;novas sugestões para outras ocasiões:- Documenta-te sobre Almeida
Garrett, Teófilo Braga, Adolfo Coelho e José Leite de Vasconcelos, escritores portugueses que dedicaram grande parte da sua vida a
recolher e publicar contos populares e outros textos de literatura oral e tradicional;- Procura canções populares portuguesas (texto e
áudio);- Compara provérbios e expressões idiomáticas em língua portuguesa e analisa de que forma têm ou não o mesmo tipo de
significado;-&nbsp;Pesquisa sobro o mito de Dom Sebastião e o mito de Pedro e Inês;- Explora informação sobre a literatura oral
tradicional africana e timorense, partindo desta&nbsp;plataforma;- Organiza uma espécie de "Clube de Contadores de Histórias" entre
o teu grupo de amigos.Bom estudo e bom trabalho!

Antes de iniciares esta aventura através da palavra na sabedoria oral tradicional do povo português, deves fazer uma leitura atenta
da totalidade da WebQuest, de modo a entenderes as tarefas solicitadas e como as deves executar. Para que realizes um bom
trabalho e nunca te sintas perdido(a), sugiro que tentes perceber os seguintes pontos:1. O que é uma WebQuest?&nbsp;&nbsp;2.
Como é constituída? &nbsp;3. Como funciona?
Standards
1. Uma WebQuest é uma atividade orientada para a pesquisa, em que toda, ou quase toda a informação se encontra na web.
2. Uma WebQuest é constituída por: Introdução (introduz a temática da WebQuest); Tarefas (apresenta as tarefas que devem ser
realizadas); Processo (indica as etapas a seguir para realizar as tarefas, apresenta os recursos e as ferramentas necessárias);
Avaliação (define os parâmetros a considerar na avaliação do trabalho final); Conclusão (convida à reflexão e apresenta uma proposta para
atividades futuras).
3. No lado esquerdo está sempre presente o menu onde encontras ligações para as diferentes páginas que compõem a estrutura da
WebQuest e onde te serão dadas as indicações necessárias para executares a tarefa.
Credits
Este trabalho será feito ao ritmo de cada um; para quem faz em grupo, é importante que todos colaborem para o produto final! Para
consultares o vocabulário que não dominas durante as tuas pesquisas, usa o dicionário online que já conheces da Infopedia.
Other
Vai agora para a TAREFA

