
 

PETALL 
Pan European Task Activities for Language Learning Formato para cursos nacionais 

Nome do curso 
  

Encontrar o seu próprio caminho através de TBLT por meio de ferramentas TIC  
Fundamento e justificação para o curso 

 Este curso, preparado e oferecido no âmbito de PETALL (530863-LLP-1-2012-1-NL-KA2-
KA2MP), destina-se a; 

         Divulgar o projeto PETALL 
         Encorajar professores em serviço e provisórios para fazer uso dos produtos do 

projeto 
         Divulgar o ensino de línguas estrangeiras através do ensino de línguas baseado em 

tarefas  (TBLT) e através de PETALL 
         Encorajar os participantes a contribuir para o enriquecimento do conteúdo nacional 

e internacional em TBLT 
         Aumentar a consciência dos professores de línguas sobre ferramentas TIC de fácil 

uso 
         Melhorar a metodologia de ensino de línguas em turmas EFL 
         Equipar os  professores em serviço e provisórios com o necessário competências 

para conceber e implementar atividades TBLT com TIC. 
         Exemplificar a conceção e implementação de atividades TBLT com boas práticas 

  
Investigação na área (estado da arte) e carácter inovador 

  
Este curso tem como objetivo inspirar e motivar os professores em serviço e estagiários 
para obter acesso ao essencial do ensino de línguas baseado em tarefas  (TBLT) mediado por 
ferramentas TIC. Oferece uma maneira alternativa às metodologias de ensino tradicionais, 
incentivando também a conceção e implementação de atividades TBLT com o uso das TIC 
para criar um ambiente de ensino-aprendizagem mais motivador e desafiante.  



 

Grupos-alvo 
  
Professores de língua estrangeira de nível primário ou secundário, estudantes de mestrado 
e doutoramento e professores estagiários  

Resultados: mudanças nas práticas, procedimentos ou materiais didácticos 
  

         Divulgar o projeto PETALL 
 Flash sobre os principais princípios de TBLT 
 Integrar ferramentas TIC e TBLT 
 Projetar e implementar atividades TBLT usando TIC 
 Sensibilização aos produtos do projeto PETALL 
 Contribuir para as tarefas PETALL TBLT 
 Utlilizar e desenhar tarefas para transcender as fronteiras nacionais   

Conteúdos 
 Teoria 

 Noções básicas de TBLT – enquadramento teórico 
 A utilização das TIC em TBLT 
 Projeto PETALL   Prática 
         Workshop de boas práticas 

ó Poluição da água 
ó Mitos e lendas 
ó Vantagens e desvantagens dos telemóveis 

         Projeto de atividades baseadas em tarefa pelos participantes 
   
Discussão e comentários  

Metodologias 
 Parte teórica 

Apresentação teórica 
Prática 
Oficinas 

Discussão  



 

Procedimentos de avaliação 
 Os participantes preenchem um questionário para comentar e contribuir para os pontos 
fortes e fracos do curso também adicionando suas sugestões para a sua melhoria.  

Estratégia de desenvolvimento 
 Os participantes serão convidados a preparar 

a. um relatório de reflexão 
b. desenhar de uma  atividade com base numa tarefa para sala de aula e implementá-la 
c. enviar por email o layout da tarefa e  plano da aula na versão escrita, com um 

comentário sobre o processo de implementação para receber um certificado de 
participação. 

 Os participantes também serão convidados a participar e contribuir para  a plataforma PETALL e a Conferência Internacional de PETALL. 
Calendário 

Período de tempo 9.30-17.30 
Número de 
sessões 

2 

Número total de 
horas para cada 
tipo de sessão 

3 

Aprovação pelo órgão nacional 
Nome do organismo nacional: 
Data de aprovação 
N º de ref. 

Conselheiro científico 
 Nome: Assoc. Prof. Dr. Kadriye Dilek AKPINAR 
Afiliação: Universidade de Gazi / departamento de ELT 
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