
 

  
 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

Formato para cursos nacionais 

Nome do curso 

TIC e CLIL - Aprendizagem de línguas estrangeiras com base em 

tarefas  

Fundamento e justificação para o curso 

 Este curso apresenta métodos e boas práticas da Task-Based Language Teaching (TBLT) com 

exemplos do projeto europeu financiado (530863-LLP-1-2012-1-NLKA2-KA2MP) em que a 

Universidade de Turim é um parceiro do consórcio. 

O curso visa proporcionar a professores com competências na conceção e implementação 

de atividades TBLT juntamente com a utilização ativa das TIC. 

Por um lado, a abordagem TBLT ajuda professores ao obter autêntica linguagem e 

comunicação, além das atividades estruturais propostos pelos livros didáticos; por outro 

lado, as TIC responde às necessidades múltiplas dos aprendentes em termos de 

multimodalidade e – mais importante – motivação. 

As atividades sugeridas alinharem totalmente com as recomendações do CERF e o italiano 

as diretrizes nacionais para o ensino e a aprendizagem.  

Investigação de campo (estado da arte) e carácter inovador 

 Nos últimos anos as TIC tornou-se um requisito essencial no portfólio do professor, bem 

como a ênfase na sala de aula linguagem comunicativa e aprendizagem funcional 

influenciou profundamente a abordagem de ensino para sala de aula de língua. TBLT 

possibilita a integração da abordagem comunicativa e TIC. 

Thomas e Reinders (2010) e González-Lloret e Ortega (2014) volumes editados de estudos 

dedicados à TBLT mediada pelas TIC, cobrindo temas tão diversos como intercâmbio 

intercultural com a aplicação da comunicação mediada por computador (CMC), chamada 

baseada em rede, CMC síncrona e assíncrona, formação de professores e redes de mundos 

virtuais. Este curso visa capacitar os professores a desenvolver estratégias para TBLT por 

meio de ferramentas TIC.  



 

Grupos-alvo 

 Primário e secundário, professores de línguas, estagiários do professor, sujeito AICL 

professores  

Resultados: mudanças nas práticas, procedimentos ou materiais didácticos 

 • Entender os principais princípios de TBLT. 

• Atividades TBLT de design. 

• Utilizar as TIC e integrá-los nas tarefas. 

• Incorporar tarefas em classes de contéudo. 

• Colaborar com os países vizinhos.  

Sumário 

 • Definição de TBLT 

• AILC e TBLT 

• Ferramentas de TIC para ensino de línguas e CLIL 

• Amostras de tarefa com base em atividades: 

o achado Zemo 

o ponto a ponto 

o heróis não tem identidade 

o comerciais 

o verde, vamos 

quebra-cabeça e o mapa tarefa 

• Princípios de design de atividades baseadas em tarefas e implementação 

• Discussão sobre a aplicação e a troca de experiências  

Metodologias 

 Apresentação do projeto e das tarefas dos professores que eles experimentaram. 

Aulas teóricas. Oficinas práticas com o trabalho de grupo. Conjunto com outros parceiros. 

Análise da implementação e boas práticas.  

Procedimentos de avaliação 

 Apresentação de uma tarefa baseada em TIC. 

Grelha de avaliação:  

  +++ ++ + 

Utilização das TIC       



 

Processo de tarefa       

Competências linguísticas       

Leitura       

Escrita       

A ouvir       

Falando       

Habilidades sociais       

…       

 Discussão plenária: discussão sobre o modelo de programação, a descrição da 

implementação e apresentação de produtos.  

Acompanhar a estratégia 

 Os participantes serão convidados a juntar-se a plataforma de design PETALL e a 

participação em 

iniciativas de formação e pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do projeto.  

Agenda 

Período de tempo 2 curso intensivo-dia + 1 mês (duas sessões) 

Número de 

sessões 

6 

Número total de 

horas para cada 

tipo de sessão 

3 

Aprovação pelo órgão nacional 

Universidade de Turim, Piemonte USR 

Data de aprovação 20.03.2015 

N º de ref. Prot. n.. 2110 

Conselheiro científico 

  



 

Mariarosaria Roberti, USR Piemonte 

Tecla Reverso, USR Piemonte  

Bibliografia e outros recursos 

 ALVES, J. M. (Dir.) (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas: 

Aprendizagem, Ensino, Avaliação. Porto: Ed. ASA. 

ELLIS, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: OUP. 

GONZÁLEZ-LLORET, M. & ORTEGA, L. (2014). Technology-mediated TBLT. Researching 

Technology and Tasks. John Benjamins. 

LOPES, A. (2012). Changing teachers’ attitudes towards ICT-based language learning tasks: 

the 

ETALAGE Comenius project (the Portuguese case). The EUROCALL Review 20(1): 100-103. 

LOPES, A. (2014). PETALL: A European project on technology-mediated TBLT. In S. Jager, L. 

Bradley, E. Meima and S. Thouësny (eds.), CALL Design: Principles and Practice - Proceedings 

of 

the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. Dublin: 

Researchpublishing.net: 209-213. 

NUNAN, D. (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: CUP. 

NUNAN, D. (1989). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge: CUP. 

SCHROOTEN, W. (2006). Task-based language teaching and ICT: Developing and assessing 

interactive multimedia for task-based language teaching. In: K. van den BRANDEN (ed.), 

Taskbased language education: from theory to practice. Cambridge: Cambridge University 

Press, 

129-150. 

THOMAS, M. and H. REINDERS (2010).Task-Based Language Learning and Teaching with 

Technology. Continuum Publishing Corporation. 

WILLIS, D. and J. WILLIS (2007). Doing Task-Based Teaching (Oxford Handbooks for Language 

Teachers). Oxford: OUP. 

WILLIS, J. (1996). A Framework for Task-Based Learning, London: Longman.  

  

 


