
 

  

 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning 

Format for national courses 

Course Title 

ENSINO DE LÍNGUAS POR TAREFAS COM RECURSO ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 
 

Rationale and justification for the course 

Muitos professores de línguas estrangeiras vêem-se perante o desafio de passarem de um 

ensino de língua muitas vezes assente em atividades propostas pelos manuais escolares para 

uma abordagem comunicativamente mais desafiante que é a das atividades por tarefas 

(especialmente se envolverem o recurso às novas tecnologias), tal como é recomendado 

pelos próprios programas do Ministério da Educação e também pelo Quadro Europeu 

Comum de Referência para as Línguas (QECR). Procurando tirar partido dos resultados de 

vários projetos europeus nos domínios das TIC e das abordagens "task-based", a ação de 

formação visa ajudar os docentes a enfrentarem os desafios colocados pelo QECR e pela 

implementação de atividades por tarefas na sala de aula, ao proceder ao estudo de 

exemplos de boas práticas em conformidade com quatro dos níveis do QECR (de A1 a B2), 

para, a partir daí, se conhecerem quais as estratégias e os procedimentos mais adequados 

para a conceção e/ou adaptação de atividades "task-based". 

 

 

 

 

Investigation of the field (state of the art) and innovative character 

Somente nestes últimos anos os investigadores têm dado mais atenção à integração das TIC 

em TBLT. Autores como Ellis (2003), Nunan (2004), e Willis e Willis (2001) têm contribuído 

para o desenvolvimento do teórico e metodológico quadro de TBLT, mas geralmente os 

contextos mediados por tecnologia não têm sido abordados. As características de tais 

contextos exigem uma abordagem especializada, já que os usos da língua também têm 

evoluído não só para ir ao encontro de novas exigências, como também para fazer face aos 

constrangimentos e dar resposta ao potencial das TIC. Em 2010, Thomas e Reinders editaram 

um volume de estudos dedicado a TBLT mediada pela TIC, abrangendo matérias tão diversas 

como intercâmbios interculturais com a aplicação da comunicação mediada por computador 

(CMC), CALL baseada em rede, CMC síncrona e assíncrona, a formação de professores, e 

redes de mundos virtuais. Este curso pretende atualizar os professores relativamente a estes 

últimos desenvolvimentos. 

 



 

 

 

Target groups 

Professores dos Grupos 120, 220, 320,330, 340 e 350 (Teachers of Foreign Languages in 

Primary, Prep and Secondary Schools) 

 

 

 

Outcomes: changes in practices, procedures or didactic materials 

• Tornar a aprendizagem por tarefas (task-based) numa prática corrente na sala de 

aula.  

• Dotar os formandos de estratégias e instrumentos para desenvolverem propostas de 

atividades por tarefas no ensino de línguas estrangeiras, seja através da sua conceção, seja 

através da adaptação e reformulação de projetos já existentes para adequação à realidade 

da sala de aula. 

• Encorajar o recurso às TIC como elemento integrante do processo de aprendizagem 

da língua estrangeira. 

• Motivar os formandos para modalidades de trabalho colaborativo nos âmbitos 

nacional e internacional em função do potencial oferecido pelas TIC para o efeito. 

 

 

 

Contents 

• Desenvolvimentos teóricos mais recentes no domínio do ensino de línguas por 

tarefas e do recurso às TIC. 

• A contribuição do QECR na reflexão em torno da abordagem por tarefas. 

• O papel dos projetos europeus na disseminação das boas práticas. 

• Modos de implementação da aprendizagem de línguas por tarefas em escolas do 

ensino básico e secundário no espaço europeu. 

• Formas de adaptação e adequação de propostas de atividades "task-based" à prática 

pedagógica dos professores. 

• A proficiência linguística dos docentes e a sua incidência no desenvolvimento das 

atividades por tarefas. 

• modalidades de trabalho colaborativo nos âmbitos nacional e internacional 

mediante as condições oferecidas pelas TIC. 

 

 

 

 

Methodologies 

a) Revisão de literatura sobre atividades task-based no contexto do ensino de línguas 

estrangeiras (v. títulos constantes na bibliografia fundamental da presente proposta). 

b) Informação sobre projetos europeus relacionados com a temática da ação de 

formação, a saber: 

a. International Modules in ICT and Language Learning (LINGUA). 

b. ECNTLT - European Curricula in New Technologies and Language Teaching 



 

(COMENIUS) 

c.  ETALAGE - European Task-based Activities for Language Learning; a Good practice 

Exchange (COMENIUS) 

d. PETALL – Pan-European Task-based Activities in Language Learning (LLP, Transversal 

Key Activity 2: Languages) 

c) Análise de exemplos de boas práticas a nível europeu, nomeadamente as 

disponibilizadas pela plataforma dos projetos ETALAGE e PETALL. 

d) Abordagem de processos de adaptação dessas práticas à realidade escolar 

portuguesa. 

e) Questões de preparação linguística do docente para este género de atividades. 

f) Desenvolvimento de uma proposta devidamente fundamentada de uma actividade 

task-based (seja ela criada ab initio, seja adaptada ou reformulada de uma pré-existente). 

g) Aplicação dessa atividade proposta na sala de aula. 

h) Análise dos resultados obtidos a partir de instrumentos de observação e avaliação 

pré-definidos. 

 

 

 

Evaluation procedures 

Avaliação quantitativa na escala de 1 a 10 de acordo com a carta circular n.º 3 de 2007 do 

CCPFC e da DGRHE. 

Os formandos serão avaliados individualmente a partir dos seguintes elementos: 

a) Apresentação de relatório de leitura e apreciação crítica. (20%) 

b) Elaboração de proposta de atividade por tarefas a aplicar na(s) turma(s) do 

formando. (40%) 

c) Apresentação de relatório sobre a aplicação da atividade. (40%) 

 

 

 

Follow up strategy 

Os formandos serão convidados a integrar a plataforma do projeto PETALL e a participarem 

nas iniciativas de formação e de investigação a desenvolver no âmbito do projeto. 

Schedule 

Timeframe From 3 to 5 months 

Number of 
sessions 

5 sessions 

Total number of 
hours for each 
type of session 

3 hours 

Approval by the national body 

Name of national body: Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
Date of approval: [pending] 
Ref. No. ACC-1425565392 

Scientific advisor 

Name: Jorge Carvalho 
Affiliation: School of Education and Communication, University of Algarve 
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Bradley, E. Mei a a d S. Thoüs y eds.), CALL Design: Principles and Practice - Proceedings of 
the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. Dublin: Research-
publishing.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.), Task-
based 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. 
 
 
 
 
 

 


