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Fundamento e justificação para o curso 

Este curso apresenta os princípios de um projeto europeu financiado (530863-LLP-1-2012-1-

NL-KA2-KA2MP) em que a Universidade de Granada é um parceiro do consórcio. O nosso 

objetivo é duplo: reunimos as TIC e o QECR a fim de aprimorar o ensino das línguas com base 

em tarefas (TBLT). Hoje em dia, a abordagem baseada em tarefas de linguagem tem um papel 

importante no ensino da segunda língua. Principalmente porque enfatiza a importância de 

usar a língua em sala de aula, pedindo aos alunos para executar tarefas significativas no idioma 

de destino. Este projeto adiciona a dimensão tecnológica à TBLT para que no final tenhamos 

um conjunto de recursos TIC com base em tarefas que podem funcionar bem em qualquer 

contexto de aprendizagem de língua. Para conseguir isso, os vinte parceiros (dois por país) 

envolvidos no projeto irão trabalhar cooperativamente a experimentação de tarefas do outro. 

Neste artigo apresentamos as tarefas do parceiro  espanhol e explicamos como elas podem ser 

executadas em sala de aula de língua. 

Investigação de campo (estado da arte) e carácter inovador 

Em Espanha, os estagiários geralmente queixam-se que precisam de mais treino em 

metodologias inovadoras, onde as TIC desempenham um papel principal. Assim, este curso é 

voltado para o desenvolvimento de estratégias para fornecer professores com as ferramentas 

necessárias para incluir tarefas baseadas em TIC em sua prática de ensino. 

Grupos-alvo 

Estagiários a professor (ensino primário e secundário) 

Resultados: mudanças nas práticas, procedimentos ou materiais didácticos 

Os Formandos serão capazes de: 

 Entender os principais princípios que regem TBLL. 
 Desenhar tarefas para o ensino Básico e secundário. 
 Usar aplicações, páginas da Web, software... para as tarefas do projeto. 
 Incorporar tarefas nos programas da AILC. 
 Apreciar as tarefas dos países vizinhos. 

 Criar tarefas baseadas em TIC. 

Sumário 

Módulo i: definição de conceitos: 4 horas 
1) o que se entende por TBLL? Visão histórica geral. 
2) Abordagens comunicativas e TBLL 
3) AILC e TBLL 
Módulo II: Criando tarefas baseadas em TIC: 14 horas 
1) Encontrar Zemo (tiras de Bit) 
2) Era uma vez (Storybird) 
3) Uma campanha publicitária (telefones celulares) 
4) ONGs: Um mundo melhor é possível (WebQuest) 
5) tarefas de nossos parceiros europeus: Portugal e Itália 
Módulo III: Criação de tarefas e avaliação (6 horas) 

Metodologias 

Apresentação das orientações subjacentes do projeto/curso. Aulas práticas onde os alunos 

participarão ativamente. Aprendizagem cooperativa. Aprendizagem baseada em projeto. 



Resolução de problemas 

Procedimentos de avaliação 

Formulários de avaliação para os participantes.  

Apresentação de uma tarefa baseada em TIC e feedback por parte do professor. 

Acompanhar a estratégia 

Os participantes serão devidamente informados dos resultados do projeto PETALL e ser 

oferecidos aconselhamento para a concepção de TIC-tarefas (se necessário). 

Agenda 

Período de tempo 1 mês (24 de março – 21 de abril de 2015) 

Número de 

sessões 

4 dias. 3 workshops por dia 

Número total de 

horas para cada 

tipo de sessão 

6 

Aprovação pelo órgão nacional 

Nome do organismo nacional: Universidad de Granada 

Data de aprovação: 9 de março de 2015 
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Conselheiro científico 

Nome: José Antonio Rodríguez de Naranjo 

Filiação: Universidad de Granada (España) 

Nome: Davide Caperucci 

Afiliação: Università degli Studi di Firenze (Italia) 
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