
DLA〈Primeiro passo〉Resumo
（１）Objetivos

• A DLA〈Primeiro passo〉é constituída por ¨Conversa introdutória¨, com perguntas relativas à
própria criança, como saudação, nome, série da escola, e por ¨Checagem de vocabulário¨,
composto por 55 perguntas de vocabulário básico. Tem por objetivo colher informações de
referência para definir o andamento da avaliação.

• Ao mesmo tempo, objetiva conhecer melhor os ambientes do dia-a-dia e da linguagem da
criança.

• Outro propósito é construir laço de confiança com o examinador, criando um ambiente em que a
criança possa empenhar-se positivamente na DLA.

（２）Público alvo
• Todas as crianças são alvo desta avaliação. A DLA〈Primeiro passo〉é utilizada como

introdução à avaliação DLA 〈falar〉, 〈 ler 〉, 〈 escrever 〉 e 〈 ouvir 〉 de crianças cuja
capacidade na língua não se tem a minima ideia. Portanto, não há necessidade de aplicar DLA
〈Primeiro passo〉às crianças com a capacidade conhecida pela observação e conversação do
cotidiano, e tampouco às crianças que já realizaram a DLA anteriormente.

（３）Método
• A DLA〈Primeiro passo〉é realizada de acordo o procedimento descrito nas páginas 18 e 19

deste guia, na ordem de ¨Conversa introdutória¨ e ¨Checagem de vocabulário¨.

• Na ¨Checagem de vocabulário¨, utilizam-se cartões de vocabulário contidos no final deste
guia. A criança fala o conteúdo da ilustração a nível de palavras.

• A confecção dos cartões consiste em colar as figuras em cartolina e recortar em formato de
cartóes que possam ser mostrados um a um (tamanho ideal: 7,5 cm X 12,5 cm).

• Se a criança não apresentar capacidade básica suficiente em conversação e o examinador julgar
ser difícil dar continuidade, a avaliação deve ser interrompida durante o andamento, tanto na
¨Conversa introdutória¨ quanto na ¨Checagem de vocabulário.

• Para melhor conhecimento do desenvolvimento da criança, recomenda-se a avaliação em
português e em japonês.

• As informações obtidas na ¨Conversa introdutória¨ e ¨Checagem de vocabulário¨ não são
levadas em conta na pontuação geral.

（４）Antes da execução

Materiais usados
・ Antes de iniciar DLA〈Primeiro passo〉 , preparar os seguintes materiais:

・Guia de execução DLA〈Primeiro passo〉 ( páginas 18 e 19).

・Cartões de vocabulário

・Gravadores （gravador IC, gravador MD, fita cassete, etc.)

・Papel para anotações do examinador (anotar nome, nome dos colegas, informações

mínimas necessárias, etc.)

Capítulo 2   DLA 〈Primeiro passo〉
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Preparativos prévios
• Colocar os cartões de vocabulário em ordem numérica. Prendê-los com argola para que não se

misturem.
• Treinar a virar os cartões com ritmo.
• Assitir ao DVD de prática da DLA; observar as atitudes e o ritmo do examinador.

（５）Procedimentos da execução

Como sentar-se
• O examindor deve se posicionar-se diagonalmente à criança, e não frontalmente. Assim, poderá 

visualizar os cartões do mesmo ângulo da criança (sentar-se em L para ajudar a diminuir a tensão). 

Ligar o gravador
• Checar a situação do gravador, ligar o aparelho e iniciar a DLA〈Primeiro passo〉

Execução do diálogo
• Dar andamento ao diálogo seguindo as instruções do guia (¨fala do examinador ¨ ). Falar 

exatamente como está descrito no guia.

（６）Cuidados na execução
＜Dar ênfase à fluência da avaliação＞
• Dialogar numa velocidade natural, acompanhando o ritmo da criança. É importante usar a

criatividade para aumentar o interesse da criança.

• Se a criança e o examindor já se conhecem, não há necessidade de realizar o diálogo da
saudação e da autoapresentação.

• Não se deve apressar, contestar ou corrigir a criança.

• Se a criança apresentar dificuldade em responder às perguntas da ¨Conversa introdutória¨ ou 
se ela disser ¨Não sei¨, repetir a pergunta novamente.  Nesse caso, não mudar a maneira de 
perguntar e nem acrescentar explicações. Se a criança não conseguir responder após três 
repetições, seguir para a tarefa seguinte sem parar o andamento da avaliação.

• Não se deve ensinar e nem corrigir a resposta se a criança não conseguiur responder à pergunta 
na  ¨Checagem de vocabulário¨. Seguir rapidamente para o cartão seguinte.

＜Criar um ambiente propício＞
• A criança, mesmo sendo fluente na conversação, pode apresentar nervosismo ou reação de

recusa somente pelo fato de ouvir que realizará um teste. É necessário preparar um ambiente
calmo e acolhedor.

• É necessário reagir às respostas da criança com gestos e palavras de reconhecimento.

• ¨Primeiro passo¨ é atividade importante de aquecimento também para o examinador. É
necessário interagir sempre com a consciência de extrair palavras da criança. É de suma
importância desempenhar o papel de ¨facilitador¨( que vai arrancar as palavras de dentro da
criança) e não de professor.

＜Não avaliar enquanto aplica o teste＞
• Não se deve avaliar colocando a folha de pontuação diante da criança. Na maioria das vezes, a
DLA〈Primeiro passo〉é realizada juntamente com outras DLA, assim, a pontuação é realizada
após o término de todo o processo.
• É importante gravar para realizar uma pontuação correta e também para ter um registro da 
avaliação..

＜Terminar elogiando a criança＞
• Independentemente do resultado, é necessário elogiar o fato da criança ter falado em português.
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（７）Pistas para a fase seguinte
• Observar com atenção a criança enquato realiza a DLA〈Primeiro passo〉e fazer uma estimativa da

fase seguinte (DLA 〈Falar〉〈Ler〉〈Escrever〉〈Ouvir 〉).

• Se conseguir realizar cerca de 70 a 80% da ¨Conversa introdutória¨ e do ¨Cartão de
vocabulário¨, seguir para a fase seguinte. Se conseguir menos de 20 a 30 %, encerrar o teste. Se
houver dúvidas, decidir após contunuar um pouco mais a avaliação.

• Como foi descrito no item （３）deste capítulo, o teste pode ser interrompido durante a DLA

〈Primeiro passo〉 dependendo da capacidade na língua em questão.

（８）Tempo e método de avaliação
• A avaliação oficial da DLA〈Primeiro passo〉deve ser realizada ouvindo a gravação após o término

de outras fases que vierem a ser realizadas.

• A checagem deve ser realizada nos respectivos campos (certo/errado) da  folha de diagnóstico

〈Primeiro passo〉 (páginas 20 e 21).

• Para realizar a pontuação da ¨Checagem de vocabulário¨, verificar a ¨Tabela certo/errado¨

(página 21).
• Vale lembrar que a DLA〈Primeiro passo〉não avalia a gramática, pronúncia e entonação, e sim, a 

compreensão dos significados e conceitos.

• Não é realizada a avaliação geral comparativa com a Tabela de avaliação JSL, porém, a folha de 

diagnóstico preenchida pode ser arquivada como referência para futura elaboração do planejamento

individual.
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❶ Cumprimento inicial：

❷ Explicação: explicar o procedimento de modo que a criança sinta-se motivada.

❸ Perguntas：
・Prosseguir nesta ordem

・Em relação à existência de irmãos, perguntar com cuidado levando em conta a situação
familiar da criança.

・Os nomes dos amigos serão usados nas tarefas de diálogo. Deixar anotado.

・Saber falar corretamente o motivo será um elemento para julgar se a criança tem
condição de realizar a DLA <Ler><Escrever><Ouvir>.

・Após as perguntas ⑪ e ⑫, acrescentar perguntas detalhadas relacionadas a cada criança.

・As perguntas ⑭ e ⑮ são referências para realização da DLA <Ler> e <Escrever>.

①Me fala o seu nome. Qual é o seu nome?

②Em que série, ou em que ano, você está?

③Quantos anos você tem?

④Quando é o seu aniversário?

⑤Você tem irmãos ou irmãs? Mais velhos, mais novos, irmãs mais velhas ou mais novas?

Bom dia, eu sou ○○ (autoapresentação).

A partir de agora, eu quero saber o quanto você sabe falar em português.
Me fala tudo que você souber. E, se não souber, é só falar ¨Não sei¨, está bem?

A

⑥Você tem amigos?

⑦Me fala o nome deles.

⑧De que você costuma brincar com seus amigos?

⑨Você acha a escola legal? Você gosta da escola?

⑩Por que você gosta da escola?

⑬Você conversa em português na sua casa?

⑪De que você gosta na escola japonesa?
⑫De que você não gosta da escola japonesa?
,

⑭Você sabe ler Hiragana? E escrever?
⑮Você sabe ler Katakana? E escrever?

⑯ E português, você sabe ler? E escrever?

Guia de execução  ¨Conversa introdutória¨
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Checagem de vocabulário

①＜Cartões de substantivos＞(1～42)

②＜Cartões de verbos＞(43～50)
・A partir do cartão 43, perguntar da seguinte maneira:

③＜Cartões de adjetivos＞(51～55)
・A partir do cartão 51 (adjetivo curta), perguntar da seguinte maneira:

・Se a criança não compreender, perguntar da seguinte maneira:

O que é isso? É olho, né? Então, se eu falar ¨1¨, o que é isso? , você responde. Se
eu falar ¨2¨, você responde o que é isso (apontando a figura do cartão).
Se não souber, fale ¨Não sei¨, está bem? Então, ¨1¨.

O que ele está fazendo?

Como é esta saía?

○Se a capacidade na Conversa introdutória e Checagem de vocabulário estiver entre 
20 e 30%, a avaliação pode ser encerrada.

○Se conseguir mas de 50% na Conversa introdutória e Checagem de vocabulário, seguir para 
a fase seguinte (¨Conversação básica¨).

○Se a criança apresentar fluência na Conversa introdutória e se souber escrever, poderá realizar 
a DLA 〈Ler〉e〈Escrever〉. Se o grau de fluência for alto, poderá realizar a DLA 〈Ouvir 〉.

○Se a criança não conseguir falar quase nada em japonês ou se desejar medir a capacidade em 
português, recomenda-se realizar a checagem usando os mesmos cartões. (Falar desta maneira, 
por exemplo:¨Agora, vamos fazer em português.¨

※Opção descrita no manual em japonês

Passar para a fase seguinte……

Guia de execução ¨Checagem de vocabulário¨
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Esta saia é longa, né? E esta saia é ... (apontar a saia curta)
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Por hoje é só, terminou a atividade, está bem? Muito obrigado.

Notas：
・Os cartões de checagem de vocabulário podem ser usados para saber a capacidade em português a nível de 
palavras. O método é o mesmo, ou seja, mostrar os cartãos e pedir que a criança fale em português . É possível fazer 
uma estimativa da capacidade em português verificando-se a confiança/segurança e contando a quantidade de acertos 
ao responder em português. Para saber mais detalhadamente, recomenda-se solicitar que um falante de português 
ouça e avalie a gravação.
・A relação profunda entre as capacidades em vocabulário, conversação e interpretação está comprovada por diversas 
pesquisas. Ou seja, a avaliação do vocabulário em português permite fazer uma estimativa da capacidade em 
coversação e interpretação nesta língua.
・Além do mais, a relação mútua entre as capacidades em vocabulário e interpretação em japonês e em português 
também é profunda. Portanto, inteirar-se da capacicade de vocabulário em português é de suma importância na 
elaboração do plano de  aula e na expectativa de aprendizagem em língua japonesa.



Nome (M・F) Série (Instituição) ano mês dia

Fala do examinador Certo Errado

① Qual é o seu nome? Como se chama? □ □

②Em que série/ano você está? □ □

③Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? □ □

④Quando é o seu aniversário? □ □

⑤Você tem irmãos (irmão/irmã/mais velhos/mais novos)? □ □

⑥Você tem amigos? □ □

⑦Me fale o nome dos seus amigos. □ □

⑧De que você costuma brincar com seus amigos? □ □

⑨Você acha a escola legal? Gosta da escola? □ □

⑩Por que você acha a escola legal? Por que você gosta da escola? □ □
⑪Do que você gosta na escola japonesa? (O que você gosta de 
fazer?) □ □
⑫Do que você não gosta na escola japonesa? (O que você não gosta de
fazer?) □ □

⑬Você conversa em português na sua casa? □ □

⑭Você sabe ler Hiragana? Sabe escrever? □ □

⑮Você sabe ler Katakana? Sabe escrever? □ □

⑯Você sabe ler português? Sabe escrever? □ □

Respostas certas／Quantidade de perguntas

Proporção de respostas 
certas

／16 

⇒ ％

Folha de diagnóstico ¨Conversa introdutória¨
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Nome (M・F) Série(instituição) ano mês dia

■Checagem de vocabulário■
Número Vocabulário

C
er

to

Er
ra

do Observações Número Vocabulário

C
er

to

Er
ra

do Observações

1 Olho □ □ 31 Gaveta □ □
2 Cílio □ □ 32 Lousa/quadro □ □
3 Boca □ □ 33 Apagador □ □
4 Lábios □ □ 34 Mapa □ □
5 Mão □ □ 35 Tesoura □ □
6 Polegar (Dedão) □ □ 36 Caderno □ □
7 Unha □ □ 37 Motorista □ □
8 Nariz □ □ 38 Médico □ □
9 Uva □ □ 39 Bombeiro □ □
10 Ovo □ □ 40 Ônibus □ □
11 Camarão □ □ 41 Avião □ □
12 Leite □ □ 42 Asa □ □
13 Vaca/boi □ □ 43 Nadando □ □
14 Chifre (do boi/vaca) □ □ 44 Escrevendo □ □
15 Rabo/cauda (do cão) □ □ 45 Escovando os dentes □ □
16 Galinha □ □ 46 Vestindo □ □
17 Cavalo □ □ 47 Acordando □ □
18 Elefante □ □ 48 Sentando □ □
19 Rato □ □ 49 Limpando □ □
20 Bigode (do gato) □ □ 50 Está bravo □ □
21 Árvore □ □ 51 Curta □ □
22 Folha □ □ 52 Fino □ □
23 Galho □ □ 53 Leve □ □
24 Ventilador □ □ 54 Com frio □ □
25 Telefone □ □ 55 Alto □ □

26 Porta □ □
Total Respostas certas /55 %

27 Telhado □ □

28 Escada □ □
29 Janela □ □
30 Mesa/escrivaninha □ □

Folha de diagnóstico  ¨Checagem de vocabulário¨

Ca
pí

tu
lo

 2
   

DL
A 
〈

Pr
im

ei
ro

 p
as

so
〉

Gu
ia

de
 e

xe
cu

çã
o

21



¨Checagem de vocabulário¨ Tabela de tolerância 
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No. Categoria Certo Aceitável Errado
1 I Partes do corpo Olho
2 I Partes do corpo Cílio Sobrancelha
3 I Partes do corpo Boca
4 I Partes do corpo Lábios
5 I Partes do corpo Mão Palma da mão
6 I Partes do corpo Polegar (Dedão) Dedo, ponta do dedo,dedão
7 I Partes do corpo Unha
8 I Partes do corpo Nariz
9 II Alimentos Uva
10 II Alimentos Ovo Ovo da galinha
11 II Alimentos Camarão Pitu, lagosta
12 II Alimentos Leite
13 III Animais e plantas Vaca/boi
14 III Animais e plantas Chifre (do boi/vaca) Vaca, boi
15 III Animais e plantas Rabo/cauda (do cão) Cachorro
16 III Animais e plantas Galinha Galo
17 III Animais e plantas Cavalo Burro, asno
18 III Animais e plantas Elefante
19 III Animais e plantas Rato
20 III Animais e plantas Bigode  (do gato) Pelo do gato
21 III Animais e plantas Árvore
22 III Animais e plantas Folha
23 III Animais e plantas Galho Galho da árvore Graveto, pau, pedaço de pau
24 IV Aparelhos Ventilador
25 IV Aparelhos Telefone Telefone celular
26 V Partes da casa Porta Portão

27 V Partes da casa Telhado Telha Casa, em cima da casa, parte de cima 
da casa

28 V Partes da casa Escada Corredor
29 V Partes da casa Janela
30 VI Materiais escolares Carteira Mesa, mesa de estudos, escrivaninha
31 VI Materiais escolares Gaveta Parte de dentro da mesa
32 VI Materiais escolares Lousa/quadro Sala de aula, classe
33 VI Materiais escolares Apagador
34 VI Materiais escolares Mapa Mundo, Terra
35 VI Materiais escolares Tesoura
36 VI Materiais escolares Caderno Livro, livro didático
37 VII Profissões Motorista

38 VII Profissões Médico Doutor Pessoa do hospital, pessoa que faz 
consulta no hospital

39 VII Profissões Bombeiro Homem do carro de bombeiro Corpo de bombeiros
40 VIII Veículos Ônibus Ponto de ônibus
41 VIII Veículos Avião Aeronave, jato
42 VIII Veículos Asa Asa do avião

43 IX
Atividades da 
escola (movimentos) Nadando Nadar, natação

44 IX
Atividades da 
escola (movimentos) Escrevendo Escrever, estudar, estudando, fazendo 

tarefa, fazendo dever Lápis, desenhando, desenhar

45 X
Atividades do
cotidiano (movimentos) Escovando os dentes Escovar os dentes, escovação dos dentes Escova de dentes

46 X
Atividades do
cotidiano (movimentos)

Vestindo Vestir, trocar de roupa, colocar a roupa, por 
a rouoa

47 X
Atividades do
cotidiano (movimentos)

Acordando Acordar, acordou Dormindo／não está dormindo

48 X
Atividades do
cotidiano (movimentos)

Sentando Sentar-se, está sentad, sentar-se na cadeira Sente-se (imperativo)

49 XI Serviços (movimentos) Fazendo limpeza Limpar, aspirar, deixando limpo

50 XII
Movimentos
emotivos Ficar bravo Está bravo, ficou bravo, está mal humorado Dá medo, medonho

51 XIII Estados (adjetivos) Curta
52 XIII Estados (adjetivos) Fino Lápis de cor

53 XIII Estados (adjetivos) Leve Bagagem, bolsa, mala, marrom, segurar 
a bolsa, bolsa grande

54 XIII Estados (adjetivos) Com frio
55 XIII Estados (adjetivos) Alto
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DLA〈Falar〉 - resumo
（１）Objetivo
・A primeira capacidade que o aluno estrangeiro nascido no Japão, ou que chega em idade escolar, 

adquire no dia-a-dia da escola é a capacidade de conversação. Ao procurar comunicar-se de 
alguma maneira com o professor e colegas, ocorre o desenvolvimento da base da conversação, e, 
apoiando-se nesta base, desenvolve também as capacidades de ler e escrever. A capacidade de conver
sação é de grande importância na formação da base da língua de aprendizagem das matérias; a DLA 〈
Falar〉 é utilizada para medir esta capacidade de conversação por diversos ângulos.

・A DLA〈falar〉aborda a capacidade de falar por três faces, ou seja, pela conversação básica, diálogo e   
cognição.

・O nível da ¨capacidade de falar¨ é  avaliada por meio de realização de tarefas. A conversação básica  
é avaliada com o uso de cartões de ¨Tarefas básicas¨; o aluno responde às perguntas usando frases 
padronizadas e vocabulários básicos. Por outro lado, a habilidade de diálogo é avaliada com o uso de 
cartões de ¨Tarefas de diálogo¨, onde o aluno participa de conversação um para um a fim de realizar   
as tarefas que lhe forem atribuídas. Já a cognição é aferida com o uso de cartões de 
¨Tarefas cognitivas ¨em cujas tarefas o aluno explana suas ideias e pensamentos de maneira concisa    
e resumida. 

・A DLA 〈Falar〉avalia amplamente a capacidade de falar, desde a linguagem que está embutida no 
contexto (como falar¨ Itadakimasu¨ao sentar-se à mesa) até a que exige força cognitiva para ser expr
essa.

（２）Público alvo
・A DLA 〈Falar〉avalia desde crianças que apresentam capacidade mínima de dialogar até aquelas com  

grande fluência.
・Contudo, não deve ser apliacada à criança que não conseguir responder quase nada na DLA 〈Primeiro   

passo〉.

（３）Método
・Seguir o guia de execução da DLA〈Falar 〉, páginas 28 a 30, na ordem de ¨Tarefa básicas¨, 
¨Tarefas de diálogo¨e ¨Tarefas cognitivas¨.

・Não se deve forçar a criança. Portanto, a avaliação pode encerrar-se nas ¨Tarefas básicas¨, na
¨Tarefas de diálogo¨ ou pode seguir até ¨Tarefas cognitivas¨, dependendo da capacidade em 
português.

・Na DLA 〈Falar〉, são usados 3 tipos de cartões que estão anexados no final deste guia. Os cartões 
com margem rosa são cartões das ¨Tarefas básicas¨. Os cartões com margem amarela são cartões 
das ¨Tarefas de diálogo¨. Já os cartões com margem azul são usados nas ¨Tarefas  cognitivas¨. É 
necessário recortar as figuras que estão no final deste guia para confeccionar os cartões.

・Há 3 cartões de  básicos e 4 cartões de diálogo. Recomenda-se que sejam usados ordenadamente.
・Os cartões cognitivos são 7 . É ncessário escolher 3 ou 4 cartões de acordo com a idade da criança.

(2 cartões pra alunos da 1ª série e 2ª série do Shougakkou).

（４）Composição
・A DLA〈Falar〉é composta por 4 itens.
① ¨Guia de execução de DLA 〈Falar〉¨ （ páginas 28 a 30 ）

São aplicadas as  ¨Tarefas básicas¨, ¨Tarefas de diálogo¨ e ¨Tarefas de cognição¨
conforme este guia de execução .

② Cartões ¨DLA〈Falar〉básico・diálogo・cognição （no final deste guia）
Utilizam-se os repectivos cartões seguindo o guia de execução.

③ Cartões DLA〈Falar〉 Ficha de diagnóstico （ páginas 31 a 35 deste guia ）

Será utilizada na avaliação após a aplicação da DLA〈Falar〉

Capítulo 3   DLA 〈Falar〉
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Este workshop recebeu apoio do Fundo para Pesquisa Científica (B) 21H00538 
"Elaboração de quadro de referência de habilidades linguística geral para educação de crianças cultural e linguisticamente diversas".

Tradução: Márcia Ikeda
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④¨ Tabela de referência da avaliação JSL 〈Falar〉 」 （página 36）

Após anotar a pontuação na ficha, comparar com a ficha de pontuação JSL〈Falar〉, fazer uma 
estimativa do estágio do português e estabelecer o nível de assistência necessária nos estudos.

⑤ ¨Relatório de execução da DLA¨ e ¨Tabela de pontuação da DLA ＜Avaliação geral＞ ¨ (Capítulo 7)
Registro do resultado obtido na ¨Folha de diagnóstico¨.

（５）Antes da execução
・ Escolher os cartões de cognição adequedos ao aluno que será avaliado e juntar ordenadamente aos cartões

básicos e os cartões de diálogo. 
⇒Na escolha dos cartões de cognição,  verificar a tabela  ¨Cartões ilustrados e idade correspondente¨.  

(É possível trocar os cartões de acordo com a reação da criança, porém, recomenda-se que deixe preparado  
alguns cartões de antemão para evitar perda de tempo.)

Materiais necessários
1. Gravador de som (vídeo) 
2. Cartões ilustrados (3 cartões básicos, 4 cartões de diálogo, 3 a 4 dentre os 7 cartões de cognição (2 para     

alunos da 1ª série e 2ª série do Shougakkou).
3.  Guia de execução da DLA 〈falar〉

【Tipos de cartões ilustrados e idade 】

Cartões ilustrados
1ª série e 
2ª série  

do 
Shougakkou

3ª série e 
4ª série  

do 
Shougakkou

5ª série e 
6ª série  

do 
Shougakkou

Alunos
do 

Tyuugakkou

Ta
re

fa
s 

bá
si

ca
s 1.Sala de aula ○ ○ ○ ○

2.Esportes ○ ○ ○ ○

3.Cotidiano ○ ○ ○ ○

Ta
re

fa
s

de
 

di
ál

og
o

4.Pergunta ao professor ○ ○ ○ ○

5.O novo professor ○ ○ ○ ○

6.Convidar o amigo ○ ○ ○ ○

7.Incidente no beisebol ○ ○ ○ ○

Ta
re

fa
s 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

co
gn

iti
va

s

8.Histórias infantis ○ ○

9.Carro de bombeiro ○ ○

10.Relatar o incidente no 
beisebol ○ ○ ○

11.Problemas ambientais ○ ○ ○

12.Terremoto ○ ○ ○

13.Ciclo da água ○ ○

14.A vida da borboleta ○ ○

Cartões com ◯: adequados à idade. 
Cartões sem ○: o nível de cognição não é adequado à idade.

（Detalhes: veja ¨Objetivos de cada cartão¨, a partir do próximo item.）
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◇¨Tarefas  básicas¨: medem o grau de fixação das frases padronizadas que se estudam na 
fase inicial da aprendizagem da língua japonesa.

◇As ¨Tarefas de diálogo¨medem a capacidade de liderar um diálogo dispondo-se a iniciar a 
conversação de acordo com a necessidade.

（1）Sala de aula
□Objetivo: verificar se consegue expressar a existência de coisas e  

pessoas usando os verbos Ter e Estar que indicam existência e presença.
Para alunos acima da 2ª série, preguntar também as horas.

（2）Esportes
□Objetivo：verificar a capacidade de responder às perguntas como: ¨Já fez  

/ praticou?¨(experiências do passado), ¨Consegue/não consegue?¨
(possibilidade), ¨De qual você gosta?¨(comparação), etc.

（3）Acontecimentos do cotidiano como ¨Acordar¨, ¨Ir à escola¨, ¨Dormir¨
□Objetivo：usar corretamente os verbos nos tempos  presente (hábitos) e  

passado. Saber relatar em ordem cronológica flexionando corretamente  
os verbos.

実践ガイド< 話す> 基礎会話

（5）O novo professor
□Objetivo：verificar se consegue fazer autoapresentação e fazer perguntas

ao professor.

（4） ¨Pergunta ao professor¨ A e B
□Objetivo：verificar se consegue fazer solicitações como  pedir permissão

para ir ao banheiro durante a aula ou pedir o livro emprestado ao colega 
do lado quando esquecer de trazer o seu.

（6）Convidar o amigo
□Objetivo：-verificar se consegue convidar o amigo.

- verificar se consegue liderar o diálogo. 
(O examinador faz o papel de amigo)

（7）Incidente no beisebol
□Objetivo： verificar se consegue transmitir à moradora o fato de ter   

quebrado a janela quando estava jogando beisebol e pedir desculpas com  
educação.
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Objetivo de cada cartão
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◇¨Tarefas de cognição¨ medem a capacidade de falar de maneira concisa sobre assuntos 
relacionados às matérias dos livros didáticos. Escolher três ou 4 dentre 7 cartões (2 cartões para 
alunos da 1ª e 2ª série do Shougakkou).

（8）Histórias infantis
□Objetivo：escolher 1  dentre as 3 histórias e verificar se  consegue 

reproduzi-la. Poderá contar outras histórias.

（9）Carro de bombeiro
□Objetivo：verificar se consegue falar as utilidades dos 2 veículos e as 

semelhanças e diferenças existentes entre eles.

（10）Relatar sobre o incidente no beisebol
□Objetivo：utilizando o cartão (7) ¨Incidente no beisebol¨ e verificar se 

consegue relatar (explicar) o acontecimento ao professor, incluindo o 
motivo.

（11）Problemas ambientais
□Objetivo：verificar a capacidade de explicar a situação atual do planeta Terra.

Verificar se consegue falar sobre o que pode ser feito em prol do planeta Terra.
Para alunos do Tyuugakkou, verificar se consegue explicar as causas e   
mecanismo do aquecimento global.

（12）Terremoto
□Objetivo：verificar se consegue falar sobre experiência com terremoto. Também, 

verificar se é capaz de falar o que deve ser feito em caso de terremoto; e, no 
caso do aluno do Tyuugakkou, verificar se consegue explicar a causa e o 
mecanismo deste fenômeno.

（13）Ciclo da água
□Objetivo：verificar se consegue explicar o mecanismo do ciclo da água usando palavras que 

aparecem no livro didático. Também, verificar se consegue responder com argumentos à  
pergunta  sobre acontecimentos hipotéticos como ¨O que aconterá se não existisse o sol, 
um elemento que não pode faltar ao ciclo da água?¨

（14）Vida da borboleta
□Objetivo：verificar se consegue explicar a transformação (metamorfose) da 

borboleta usando palavras que aparecem no livro didático de Ciências Naturais 
como ovo, larva (lagarta), pupa (crisálida) e borboleta adulta (adulto alado).
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（６）Procedimentos da execução da DLA〈Falar〉

Como usar os cartões e disposição da cadeira
・Deixar os cartões sobrepostos na ordem de uso e com a frente para baixo. Sobrepor de maneira que o   

próximo cartão apareça ao virar o cartão de cima.
・Sentar-se usando o canto da mesa, e não frente a frente com o aluno; isso permite que o cartão seja visto 

por ambos.

Ligar os aparelhos de gravação
・Iniciar a DLA 〈Falar〉após vertificar a situação dos aparelhos e após ligar os mesmos.
・O aparelho já estará ligado se a avaliação for executada em seguida ao 〈Primeiro passo〉.

Execução do diálogo
・ Dar seguimento à avaliação falando de acordo com a ¨Fala do examinador ¨ (      )   do guia de 

execução da DLA〈Falar〉.
・Prosseguir o diálogo virando os cartões um a um.
・A avaliação prossegue na ordem de ¨Tarefas básicas¨,¨Tarefas de diálogo¨ e ¨Tarefas cognitivas¨.

Porém, pode ser interrompida nas ¨Tarefas de diálogo¨ ou¨Tarefas cognitivas¨se o  aluno 

permanecer em silêncio por tempo prolongado.

（７）Cuidados na execução da DLA〈Falar〉
＜Atentar-se à fluência da avaliação＞
・As tarefas básicas, de diálogo e cognitiva devem ser executadas de uma só vez, sem interrupção.

Para tanto, é necessário que o examinador esteja ciente das falas que vêm em seguida.
・Não se deve apressar, contradizer ou corrigir a fala do aluno durante a avaliação.

Se o aluno não compreender, a pergunta pode ser repetida por até três vezes, porém, as palavras não 
podem ser mudadas. Se o aluno continuar sem entender, recomenda-se que passe para a atividade 
seguinte, sem interromper a avaliação.

＜Não colocar notas durante a avaliação＞
・Recomenda-se não colocar notas na folha de pontuação diante do aluno enquato avaliação está em anda

mento. As notas devem ser colocadas após a execução da avaliação. Recomenda-se também a gravação 
para que a pontuação e outros registros sejam feitos corretamente.

＜Encerrar eloginado o aluno＞
・Qualquer que seja o nível do português, avaliar positivamente o fato do aluno ¨falar¨ no seu idioma.

（８）Como realizar a pontuação
・A avaliação deve ser aferida ouvindo-se o diálogo que foi gravado.

Procedimentos
・Em primeiro lugar, determinar a pontuação média quantitativa com o uso da folha de diagnóstico (páginas 

31 a 34). Em seguida, aferir a pontuação média qualitativa usando a folha de avaliação qualitativa (página  
35) . Usando as duas pontuações, definir o estágio por meio da tabela de avaliação JSL〈Falar〉 (página  
36).

・A pontuação quantitativa é realizada selecionado uma alternativa entre ¨Certo¨ e ¨Sem resposta¨. Se  

conseguir responder algo significativo (adequado) a alternativa será ¨Certo¨; se não compreender a 

pergunta, se a resposta for inadequada ou se não houver resposta, a alternativa será ¨Sem resposta¨. 

・Na pontuação qualitativa circunda-se os pontos ５（muito bom）,３（normal） e １（requer esforço）.

Relação entre itens de pontuação e tabela de avaliação JSL

・Os itens da folha de pontuação qualitativa correspondem à tabela de avaliação JSL.

・O estágio deve ser definido comparando-se de maneira geral o resultado de pontuação com os 

comentários da tabela JSL. 
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■Tarefas básicas■

Fala do examinador Cuidados
■Cartão（1）Sala de aula
○ A partir de agora, vamos olhar o cartão e conversar, 

está bem? Se você não souber, pode falar ¨Não sei¨. 

Então, vamos começar.
① Que lugar é este?

② O que há nesta sala?

③ Tem mesa do professor aqui?

④ E a cadeira do professor?

⑤ O professor está aqui?

⑥ E os alunos?

⑦ Onde está a caneta?

⑧ O relógio está aqui?

⑨ Que horas são, você sabe?

・Não mudar a ordem das perguntas.

・Fazer a pergunta de modo que o aluno
responda ¨Tem / Está¨.

・Tomar cuidado para que o aluno não 
responda ¨Aqui¨apenas apontando com 
o dedo.

・Fazer a pergunta de modo que o aluno 
responda ¨Tem / Está¨.

・A ¨caneta¨ pode ser substituída por
¨ lápis¨.

・Se o aluno incluir o relógio na resposta da 
pergunta ②, considerar que há relógio na
sala

(¨Tem relógio na sala, não é mesmo?¨)

■Cartão （2） Esportes

①Você gosta de esporte (de movimentar o corpo)?
・Se o aluno ainda não pratica, perguntar

sobre o esporte praticado por um familiar
mais velho (pais, irmãos, etc.).

② Que esporte você pratica?

③ E (nome do esporte)? Você ... ・Perguntar de modo que o aluno responda
¨Pratico / Não pratico¨.

④ Já praticou (nome do esporte) alguma vez?

⑤ (nome do esporte) e (nome do esporte). Qual dos
dois você gosta?

・Se o aluno ainda não conhece o nome dos
esportes, apontar as ilustrações do cartão
dizendo ¨Entre este e este, qual você mais
gosta?¨

■ Cartão （3）Cotidiano: acordar, ir à escola e dormir

① A que horas você acordou esta manhã? ・Perguntar sobre horário.

② E depois, o que você fez? ・Verificar se sabe conjugar o verbo no  
passado.

③ A que horas você costuma dormir? ・Perguntar sobre as atividades habituais.

④ O que você faz depois que chega em casa? Me fala o 
que você faz até a hora de dormir.
Caso não consiga responder quase nada, a avaliação pode ser 
encerrada aqui.

・Verificar se consegue relatar em ordem
cronológica.

Aqui termina a nossa conversa. Muito obrigado.
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Guia de execução  Tarefas básicas
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Se conseguir responder de maneira geral, seguir para as Tarefas de diálogo, sem interromper a atividade.



■Tarefas de diálogo■

Fala do examinador Cuidados

■Cartão （4）A e B Pergunta ao professor
(4)A
① Ih, ○○ ficou com vontade de ir ao banheiro (com dor 

de barriga)! O que você vai falar ao professor? 
Eu sou seu professor.

・Fazer a pergunta apontado as ilustrações
do menino e do banheiro que estão na
parte inferior do cartão.

・Verificar se o aluno sabe pedir permissão.

(4)B
①○○ esqueceu o livro didático. E quer ver o livro junto 

com o colega do lado. O que você vai falar ao seu 
colega?

・Da mesma maneira, fazer a pergunta
apontado a ilustração do livro.

・Verificar se é capaz de fazer um pedido.

■Cartão（5） O novo professor

① A partir de hoje, você terá novo professor. Em 
primeiro lugar, faça a sua apresentação / apresente-
e a ele. Depois, faça duas perguntas ao seu novo 
professor. Eu sou seu professor.

・O examinador faz o papel de novo
professor.

■Cartão （6） Convidar o amigo

① Você vai querer brincar com seu amigo ○○ hoje 
quando terminar a aula. Convide ○○.  Você encontrou 
com ele em frente à sapateira.

• Usar o nome do amigo que o aluno falou na
conversa introdutória. O examinador fará o
papel de amigo do aluno.

• Cuidados: esta tarefa objetiva verificar a
habilidade de tomar iniciativa para começar
a conversa, convidar, marcar horário/local e
finalizar. O examinador deve tomar cuidado
para não liderar a conversa.

■Cartão（7）Incidente no beisebol

① Você estava jogando beisebol com seu colega
e acabou acontecendo isto. Conte à senhora o que 
aconteceu e peça desculpas com educação.

・Explicar apontado as ilustralçoes da 
esquerda, do centro e da direita, nesta 
ordem.

②O que vocês fizeram? ・O examinador fará o papel da dona da 
casa. Encenar mostrando-se zangada.

Aqui termina a nossa conversa. Muito obrigado.

Guia de execução  Tarefas de diálogo 
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Se o aluno não conseguir responder quase nada, encerrar a avaliação aqui .

Se conseguir responder relativamente bem, seguir para Tarefas cognitivas sem pausar. 
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■Tarefas de cognição■

●Executar a avaliação escolhendo 3 a 4 cartões de acordo com a idade (série) . (1ª série e 2ª série: apenas 
cartões 8 e 9.)

Fala do examinador Cuidados
■Cartão （8）Histórias infantis ( para 1ª série a 4ª série）

① Uma criancinha pediu para contar uma história. Conte uma história
para ela.

・Escolher e uma história e contar. Muitas
crianças escolhem a história ¨Os três
porquinhos¨.

■Cartão （9）Carro de bombeiro（para 1ª série a 4ª série）

① Você sabe o nome destes veículos (carros)? ・Perguntar apontando ordenadamente os dois  
veículos.

② Como eles trabalham? Para que servem?

③ Quais são as semelhanças / diferenças?
・Perguntar sobre as semelhanças e as 

diferenças em relação ao trabalho destes 
veículos.

■Cartão（10） Relatar o incidente no beisebol (para alunos acima da 3ª série）

○Utilizar o cartão （7 ）¨Incidente no beisebol¨
①Veja este cartão. Relate o acontecimento ao professor usando o

próprio cartão.
・Verificar se é capaz de relatar a série de

acontecimentos incluindo os motivos.

■ Cartão（11） Problema ambiental（para alunos acima da 3ª série）
① O planeta Terra está chorando. Por que você acha que ela está

chorando?
②O que você acha que pode ser feito?

③Você já estudou na escola sobre aquecimento global? Explique por
que ocorre o aquecimento global.

・Pergunta voltada a alunos do Tyuugakkou.
Verificar se consegue explicar a causa e o
mecanismo usando palavras que aparecem
no livro didático.

■Cartão（12）Terremoto（para alunos acima da 3ª série）
① Já sentiu um terremoto? ・Se o aluno nunca sentiu um terremoto,

incitar a falar sobre a experiência dos pais.② Me fala sobre quando ocorreu o terremoto.
③ O que você faria se acontecesse um terremoto aqui na escola?

④ Já estudou sobre terremoto na escola? Explique por que 
ocorre o terremoto?

・ Pergunta voltada a alunos do
Tyuugakkou. Verificar se consegue
explicar a causa e o mecanismo usando
palavras que aparecem no livro didático.

■Cartão （13）Ciclo da água （para alunos da 5ª série e 6ª série e alunos do Tyuugakkou）
① Explique o ciclo da água. ・Pergunta voltada a alunos da 5ª sére e 6ª

série e alunos do Tyuugakkou.② De onde você acha que vem a água que tomamos?

③ O que você acha que aconteceria com a Terra  se não chovesse mais?

④O que você acha que aconteceria com a Terra  se não existisse o sol?

■ Cartão（14） A vida da borboleta （para alunos da 5ª série, 6ª série e alunos do
Tyuugakkou）
① O que é isso?
② Sim, é uma borboleta. Fale sobre o ciclo de vida da borboleta.

Aqui termina a conversa. Muito obrigado.
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■Diálogo básico■

Itens de avaliação Pontuação

Colocar ☑
□Certo □Sem    

resposta

■ Cartão （1）Sala de aula

① Que lugar é este?    （Reconhecimento de lugares） □ □

② O que há nesta sala?            （Existência de coisas） □ □

③ Há mesa da professora? （Existência de coisas） □ □

④ E a cadeira do professor, está aqui? （Localização） □ □

⑤ O professor está aqui? （Negação do verbo） □ □

⑥ E alunos? （Negação o verbo） □ □

⑦ Onde está a caneta? （Localização） □ □

⑧ Há relógio? （Existência） □ □
⑨ Que horas são agora?（Horário）
＊Avaliar apenas alunos que já estudaram o relógio. □ □

■ Cartão （2）Esportes

① Você gosta de esporte (movimentar o corpo)?（Gostar/não gostar） □ □
② Que esporte você sabe praticar?
（Compreensão da expressão de possibilidade） □ □
③ E (nome do esporte)? Você ...（Escolha de expressão de

possibilidade） □ □
④Já praticou (nome do esporte) alguma vez?
（Experiência do passado） □ □

⑤(nome do esporte) e (nome do esporte).
Qual dos dois você gosta? (Comparação) □ □

■「Cartão （3）Cotidiano: acordar, ir à escola e dormir

① A que horas você acordou esta manhã?
（Horário, atitudes passadas）

□ □

② E depois, o que você fez?（Ações passadas） □ □

③ A que horas você costuma dormir?（Ações habituais） □ □

④ O que você faz depois que chega em casa?
Me fala o que você faz té dormir.（Ações sucessivas）

□ □

Parâmetros para pontuação Resultado da 
pontuação

□Certo：Compreendeu a pergunta; resposta natural e coerente.
□Sem resposta：Não compreendeu a pergunta; resposta incoerente;  

não respondeu.
※Nesta fase, os erros a nível de gramática e vocabulário não vão
implicar na redução de pontos.

A pontuação qualitativa será avaliada na página 35 ¨Precisão 
gramatical¨ e ¨Vocabulário¨.

/18 ％

( / ％ )
Se a avaliação for 

interrompida ou se a 
quantidade de perguntas 

for diferente.
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■Tarefas básicas■

Itens de avaliação Pontuação

Colocar ☑
□Certo □Sem    

resposta

■Cartão （4）A e B Pergunta ao professor

(4)A ① Pedir permissão ao professor. □ □
(4)B ① Fazer pedido ao amigo. □ □

■ Cartão （5）O novo professor

① Fazer autoapresentação. □ □
② Pergunta 1 □ □
③ Pergunta 2 □ □

■Cartão （6）Convidar o amigo □ □

① Iniciar a conversa. □ □

② Convidar □ □
③ Definir horário e data. □ □
④ Encerrar o diálogo. □ □

■ Cartão （7）Incidente de beisebol

①Transmitir o acontecimento e o que você acabou fazendo. □ □
② Pedir desculpas. □ □

Parâmetros para pontuação Resultado da pontuação

□Certo：Compreendeu a pergunta; resposta natural e coerente.

□Sem resposta：Não compreendeu a pergunta; resposta
incoerente; não respondeu.

※Nesta fase, os erros a nível de gramática e vocabulário não vão
implicar na redução de pontos.
A pontuação qualitativa será avaliada ¨Precisão gramatical¨ e 
¨Vocabulário¨, página 35. 

/11 ％

( / ％ )
Se a avaliação for 

interrompida ou se a 
quantidade de perguntas for 

diferente.
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■Tarefas de cognição■

Itens de avaliação Pontuação

Colocar ☑
□Certo □Sem    

resposta

■Cartão （8）Histórias infantis

① Desenvolvimento da história１（Parte inicial） □ □

② Desenvolvimento da história ２ □ □

③ Desenvolvimento da história 3（Parte final） □ □

■Cartão （9）Carro de bombeiro

① Falar sobre o trabalho e o papel do carro de bombeiro / carro escada. □ □

② Comparar e explicar as semelhanças e as diferenças em relação ao
trabalho dos dois veículos. □ □

Cartão（10） Relatar o incidente no beisebol

① Antes do incidente (o que estava fazendo) □ □

② Incidente（o que ocorreu） □ □

③ Providências tomadas（como pediu desculpas） □ □

■ Cartão（11） Problema ambiental

① Falar o motivo pelo qual o planeta Terra está chorando. □ □

② Falar a opinião em relação às medidas a serem tomadas
(para solucionar o problema) □ □

③ Explicar as causas do aquecimento global.
＊somente para alunos do Tyuugakkou

□ □

■ Cartão （12）Terremoto

① Falar sobre a experiência com terremoto. □ □

② Falar a opinião sobre providências em situações de emergência. □ □

③ Explicar o mecanismo do terremoto. 
＊somente para alunos do Tyuugakkou

□ □
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Itens de avaliação Pontuação

Colocar ☑
□Certo □Sem    

resposta

■ Cartão （13）Ciclo da água

① Explicar o ciclo da água. □ □

② Presumir o resultado de acontecimentos hipotéticos (Se não existisse
o sol) mostrando argumentos. □ □

■ Cartão （14）Vida da borboleta

① Explicar o ciclo de vida da borboleta. □ □

Parâmetros de pontuação Resultado da 
pontuação

□Certo：compreendeu a pergunta; resposta natural e coerente.

□Sem resposta：não compreendeu a pergunta; resposta
incoerente; não respondeu.

※Nesta fase, os erros a nível de gramática e vocabulário não vão
implicar na redução de pontos.
A pontuação qualitativa será avaliado na página 35 , ¨Precisão
gramatical¨ e ¨Vocabulário¨.

/ ％

Número do cartão
( )

Nome (M・F) Série(Instituição) ano mês dia
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Nome (M・F) Série(Instituição) ano mês dia

Circundar a pontuação adequada（５・３・１）. Se hesitar na decisão, poderá colocar a 
pontuação intermediária, como 2 pontos e 4 pontos.

■Critério de pontuação■ ５：muito bom     ３：normal １：requer esforço

DLA＜Falar＞ 《Pontuação qualitativa》

Conteúdo e concisão da fala

Grau de realização -
Tarefas básicas e de 
diálogo

Consegue realizar as tarefas atribuídas. 5 3 1

Grau de realização -
Tarefas cognitivas

Conteúdo rico e conciso; consegue 
explicar, falar o motivo e a opinião. 5 3 1

Qualidade da frase / parágrafo

Qualidade da frase Consegue produzir frases. 5 3 1

Qualidade do parágrafo
Consegue constituir parágrafos usando 
não somente orações simples mas 
também orações compostas.

5 3 1

Precisão gramatical

Precisão gramatical A fala é gramaticalmente correta. 5 3 1

Vocabulário

Vocabulário do cotidiano Consegue usar vocabulários do cotidiano. 5 3 1

Qualidade do vocabulário
（Vocabulários 
acadêmicos）

Consegue selecionar e utilizar vocábulos 
adequados à tarefa e ao assunto.
（Inclui vocabulário de livros didáticos）

5 3 1

Pronúncia / fluência

Pronúncia / fluência
A pronúncia e a entonação são naturais; 
pode ser compreendida por qualquer 
pessoa.

5 3 1

Fluência A conversação é espontânea e natural. 5 3 1

Atitude na fala

Atitude na conversação Fala por iniciativa própria; lidera o diálogo. 5 3 1

Total⇒ ／10＝Média⇒



Tabela de referência da avaliação JSL 〈Falar〉
C

ap
ítu

lo
 3

Ta
be

la
 d

e 
re

fe
rê

nc
ia

 d
a 

av
al

ia
çã

o 
JS

L 
〈
Fa

la
r〉

36


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22

