
 

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

Nome do curso 
TIC e TBLT - Aprendizagem de línguas estrangeiras baseada em tarefas com recurso à 
tecnologia 

Fundamento e justificação para o curso 
  
O contexto de ensino de línguas sofreu uma grande mudança na última década com o 
avanço das novas tecnologias. Ao mesmo tempo, os professores estão enfrentando uma 
nova geração de estudantes, menos preparados suportar o uso de um manual único, 
mesmo que seja o melhor disponível. 
Para fazer face a este desafio, os professores precisam ser capazes de recorrer a atividades 
mais realistas, e a  uma abordagem mais moderna à tecnologia. 
Este curso visa a criação de um fundo teórico para, e estudo de exemplos de boas práticas 
de atividades com recurso às TIC  baseadas em tarefas em quatro níveis do QECR (de A1 a 
B2) e assim ajudar professores de formação inicial e em serviço a desenvolver estratégias e 
procedimentos para a conceção e/ou adaptação de atividades baseadas em tarefa. 
  

Investigação nessa área (estado da arte) e carácter inovador 
  
As TIC têm sido o centro das atenções na Hungria na última década, como uma ferramenta  
em constante evolução no ensino e aprendizagem. O ensino de línguas baseado em tarefas 
também tem estado presente por mais de uma década, mas ainda não encontrou o seu 
caminho no ensino de línguas na  Hungria de um modo generalizado. Este curso visa 
incentivar professores húngaros e professores estagiários para reavaliar abordagens de 
ensino tradicional e encontrar formas de levar o ensino mais perto dos  alunos do século 
21 . 
  



 
Grupos-alvo 

  
Estudantes de cursos de formação de professores de Mestrados em línguas estrangeiras 
modernas, bem como professores de línguas estrangeiras modernas, com um foco sobre 
os estudantes da Universidade Eötvös Loránd e professores e estagiários na Universidade 
Eötvös Loránd University e escola secundária Radnóti Miklós em Budapeste. 
  

Resultados: mudanças nas práticas, procedimentos ou materiais didácticos 
  
Tornar o ensino baseada em tarefas uma prática comum na sala de aula. • Apresentar os estagiários e os colegas com estratégias e ferramentas para criar atividades que envolvem tarefas de vida real no ensino de línguas estrangeiras; quer na sua conceção original, quer como uma adaptação e reformulação dos materiais existentes para sua realidade de sala de aula.  • Incentivar o uso das TIC, como parte integrante do processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, facilitando não só a conclusão da tarefa, mas também como uma estrada para literacia digital.  • Motivar licenciados para participação em trabalho colaborativo a nível nacional e internacional utilizando o potencial oferecido pelas TIC para o efeito. 

Sumário 
 • Visão geral dos mais recentes desenvolvimentos teóricos no campo do ensino por tarefas e o uso prático e inovador das TIC. (120 min)  • o papel de projectos europeus na disseminação de boas práticas. (60 min)  • Organização de trabalho colaborativo a nível nacional e internacional utilizando ferramentas oferecidas pelas TIC. O papel dos projetos da UE no desenvolvimento de uma cooperação europeia. Como participar em projectos europeus. (90 min)  • maneiras de implementar a aprendizagem por tarefas em escolas primárias e secundárias em Europa. (90 min)  • como se adaptar e ajustar as atividades pre-existentes. Teoria e prática. Ensino entre pares (240 min) 

Metodologias 
  
a) revisão da literatura sobre atividades baseadas em tarefas no contexto do ensino de 
línguas estrangeiras.  



 
b) análise de exemplos de boas práticas a nível europeu, escolhidos entre aqueles 
fornecidos pela plataforma do projeto PETALL, com ênfase nas semelhanças e diferenças.  
Exemplos recentes de cooperação europeia dos professores.  
c) encontrar diferentes abordagens para a adaptação das boas práticas para a realidade 
húngara de ensino básico e secundário.  
d) discussão sobre o lado pessoal e profissional: preparando o professor para este tipo de 
atividades de sala de aula. 
 e) Planificação de uma atividade baseada em tarefas (original ou adaptada/redesenhada). 
Pode ser feito em pares para garantir a atmosfera criativa e dar uma experiência de 
trabalho cooperativo aos professores.  
f) Implementação desta atividade no curso em forma de 'peer teaching'. Uma parte da 
atividade será escolhida para ser demonstrado com as partes, antes e depois explicado mas 
não implementado.   
g) feedback sobre a atividade dos participantes. 
h) a análise dos resultados obtidos de instrumentos de observação e avaliação 
predefinidos. (Trabalho escrito para ser entregue após o curso). 
 
i) planeamento original tarefa apoiada nas TIC  para os alunos do próprio participante, ou 
para um grupo imaginado para  participantes de formação inicial. (Trabalho escrito para ser 
compartilhados eletronicamente após o curso). 
 

Procedimentos de avaliação 
 Os alunos serão avaliados pelos seguintes critérios:  a) atividade durante o curso, incluindo discussões (20%)  b) planeamento e execução (parcialmente) de uma  atividade centrada numa tarefa apoiada pelas TIC no regime de peer teaching durante o curso (30%)  c) relatório crítico sobre o planeamento e a execução da atividade, com reflexão sobre os resultados da avaliação pelos pares. (30 %)  d) Planeamento de tarefa original baseada nas TIC para os alunos do participante (20%)   

Estratégia de desenvolvimento 
 



 
Os alunos compartilharão as suas tarefas originais baseadas nas TIC com os formadores e participantes no curso. Eles serão incentivados a compartilhar os seus projetos novos e suas experiências regularmente (por exemplo, num grupo fechado de Facebook). Os alunos serão convidados a juntar-se a plataforma de design PETALL e participar na formação e iniciativas de pesquisa a ser desenvolvido no âmbito do projeto.   

Calendário 
Período de tempo 600 minutos / durante um período de 3-5 semanas 
Número de 
sessões 

3 

Número total de 
horas para cada 
tipo de sessão 

3 + 3 + 4 

Conselheiro científico 
Nome: António Lopes Afiliação: Escola Superior de Educação e Comunicação, Universidade do Algarve 
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