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Título do curso 

Redescubrindo o ensino baseado em tarefas na era das tecnologias da comunicação e da 
informação 

Razão e justificação do curso 

 Para disseminar o projeto PETALL e para promover o ensino de línguas 
estrangeiras baseado em tarefas (em inglês, TBLT).  

 Aumentar o conhecimento dos professores de ferramentas simples relacionadas 
com as tecnologias da comunicação e da informação. 

 Para incentivar os professores da língua estrangeira a adotar as metodologias 
motivadoras que ajudem a aprender uma língua de uma maneira mais eficaz. 

Estado do caráter da pergunta e innovating 

Diversos professores de línguas estrangeiras recorrem ainda à abordagem do 
arquetípico da apresentação - prática - Produção (PPP) para o ensino das línguas. O 
objetivo preliminar deste curso é ajudar os professores a passar desta abordagem para a 
abordagem TBLT com o uso das ferramentas TIC. O resultado ambicioso é criar 
exemplos de tarefas motivadoras para uma aprendizagem atrativa. 

Grupos a que um vai 
Professores de ensino de línguas do ensino básico e secundário na Grécia. 

Resultados: mudanças didáticas nas práticas, nos procedimentos ou nos 
materiais 

 Para promover e disseminar o projeto PETALL; 
 Para incentivar os professores para transformar material existente no material 

baseado na abordagem TBLT; 
 Para incorporar ferramentas online gratuitas e de uso fácil, criadoras de 

motivação e material e aulas atrativas para os estudantes; 
 Para criar tarefas “globais” que podem “estender” as barreiras educativas 

nacionais e assim se adaptar bem em diversos países e contextos diversos do 
ensino de uma língua estrangeira 

 Para criar uma experiência de ensino e aprendizagem das línguas motivadora  
Índices 

 Para introduzir as marcas TBLT (baseado principalmente no trabalho de Ellis e 
de Willis) e para criar a base teórica que impregna a abordagem TBLT; 

 Para apresentar e familiarizar os professores com as ferramentas TIC de uso 
simples que existem e estão prontamente acessíveis  

 Combinar TBLT e ferramentas TIC, e demonstrar aos professores como estes 
pode complementar aquele; 

 Para avaliar e avaliar amostras de tarefas existentes e para propor melhorias 

 Para transformar materiais de livro de texto existente no material baseado na 
aproximação do TBLT e das ferramentas TIC 

 Para avaliar para tarefas dos participantes que já as usam neste momento 

 Para promover o projeto PETALL 

 Para fornecer a informação no curso nacional 
 



Metodologias 

 Exposição (para fazer uma revisão breve da literatura, ao presente/exposição dos 
componentes teóricos de TBLT e para a familiarizar os professores com as 
ferramentas TIC existentes fáceis de usar) 

 Workshop (para pôr na prática a teoria prática, atividades) 
 Discussão 

Avaliação dos procedimentos 

 Questionário para verificar a compreensão dos fundamentos teóricos TBLT após 
sua apresentação 

 Discussão informal (os participantes no questionário são frequentemente 
obstinados a usar discursos longos fazer sugestões ou as melhorias, 
consequentemente, uma discussão informal pode ser realizada que não possa 
supor uma “ameaça” e onde os participantes possam expressar livremente as 
suas perspetivas e opiniões 

 Para terminar um questionário global (os participantes terminam o questionário 
para registar as forças e as fraquezas do curso, e para fazer propostas e 
sugestões de melhoria) 

 Reflexão dos participantes sobre a aplicação das tarefas selecionadas 

 Diretrizes orientadoras para os critérios da avaliação no projeto e no planeamento 
das tarefas: 

 Ajuste da tarefa da aprendizagem para o nível indicado no QECR 

 Produto/requisitos do produto/situação/assunto 

 Programa de planeamento detalhado 

 Recursos 

Estratégia de continuidade 

Primeiramente, os participantes terão que projetar e experimentar no seu contexto de 
ensino a sua própria aula baseada em TBLT e no uso de ferramentas TIC. Como 
alternativa, os participantes têm a opção de selecionar uma das tarefas projetadas pelos 
parceiros e a pô-la em prática em seu próprio contexto de ensino de línguas 
estrangeiras. Em segundo lugar, apresentar /expor o plano de aula e um relatório da 
reflexão desta sessão particular onde comentarão como foi a aula e proporão 
modificações ou melhorias possíveis. Será atribuído um certificado de participação, a 
todos os que apresentem um plano de aula e um relatório com a reflexão de 
implementação do mesmo. 
Os critérios que os participantes usam para selecionar uma tarefa a aplicar terão que 
ser resultado de: 

  Adequação e idoneidade para o contexto de ensino (nível de recursos disponíveis - 
idade - idioma, etc.) 

 O conhecimento do professor e a sua experiencia prévia no uso de ferramentas 
TIC 

 A clareza explícita das instruções do plano de aula (clareza, facilidade de seguir as 
instruções passo a passo) 

Os participantes serão convidados a juntar-se à plataforma PETALL e participar em 
iniciativas de formação e de investigação que se levem a cabo dentro do alcance do 
projeto. 

Horário 

Franja horária 12 horas em total (repartidas durante o fim-de-semana) 
3-4 aulas (seguimento) para cada participante 

Número de 2  



sessões 

Número total de 
horas para cada 
sessão 

6 horas 
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