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RREESSUUMMOO  

Nas últimas décadas, temos assistido a uma implosão das tecnologias digitais na vida 

quotidiana da ‘sociedade de informação’ e, por extensão, na vida escolar, em especial no que 

se refere ao processo de ensino-aprendizagem. Em Portugal, a implementação destas 

tecnologias tem sido lenta, mas o Plano Tecnológico da Educação (2007) permitiu dotar 

grande parte das escolas públicas do país com equipamentos e recursos tecnológicos que, até 

à data, não existiam. Paralelamente, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

passaram a estar integradas nas reestruturações curriculares e programáticas do ensino em 

Portugal, sobretudo como disciplina ou área transversal às restantes componentes. Assim 

acontece no atual contexto de ensino das línguas estrangeiras (LE) – em especial do Espanhol 

–, onde as TIC ocupam um lugar preferente, nomeadamente no desenvolvimento da 

competência estratégica, permitindo quer a professores quer a alunos aceder a documentos 

escritos e multimédia, bem como interagir e produzir na língua-alvo através de um 

computador com conexão à Internet. 

Com o intuito de dar resposta à ligação entre estas duas áreas e à interdisciplinaridade 

preconizada no currículo português, desenvolvemos, neste trabalho, uma proposta didática 

que articula os objetivos curriculares das TIC e de Espanhol como LE relativos ao 8º ano de 

escolaridade. Partindo do contexto social e educativo dos estudantes – a Escola Secundária 

Anselmo de Andrade, em Almada –, propusemos um conjunto de tarefas em torno do uso do 

computador e da Web, quer enquanto fonte de informação, quer enquanto instrumento e 

veículo de comunicação escrita, oral e audiovisual. 

 

 

 

 

Palavras-chave: TIC, Espanhol Língua Estrangeira (ELE), Internet, interdisciplinaridade, 

competência estratégica. 
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RREESSUUMMEENN  

En las últimas décadas, hemos sido testigos de una implosión de las tecnologías 

digitales en la vida cotidiana de la ‘sociedad de la información’ y, por extensión, en la vida 

escolar, en particular en lo que respecta al proceso de enseñanza-aprendizaje. En Portugal, la 

aplicación de estas tecnologías sigue siendo lenta, pero el Plano Tecnológico da Educação 

(2007) ha posibilitado dotar a la mayoría de las escuelas públicas del país con equipamientos 

y recursos tecnológicos que, hasta ahora, no existían. Paralelamente, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) se han integrado en la reestructuración curricular y 

programática de la enseñanza en Portugal, principalmente como asignatura o área transversal 

a los otros componentes. Esto es lo que ocurre en el actual contexto de enseñanza de las 

lenguas extranjeras (LE), especialmente el español, donde las TIC tienen un lugar propio en el 

desarrollo de la competencia estratégica, permitiendo sea a los profesores sea a los estudiantes 

acceder a documentos escritos y multimedia y producir en la lengua-meta a través de un 

ordenador con conexión a Internet. 

Con el fin de establecer una relación entre estas dos áreas y dar respuesta a la 

interdisciplinariedad defendida en el currículo portugués, desarrollaremos en este trabajo, una 

propuesta didáctica que articula los objetivos del plan de estudios de las TIC y del Español 

como LE en el octavo año (2º de la E.S.O.). Tomando como referente el contexto social y 

educativo de los alumnos – la Escuela Secundaria Anselmo de Andrade, en Almada –, 

propusimos un conjunto de tareas en torno al uso del ordenador y de la Red, ora como una 

fuente de información, ora como instrumento y vehículo de comunicación escrita, oral y 

audiovisual . 

 

 

 

 

Palabras-llave: TIC, Español Lengua Extranjera (ELE), Internet, interdisciplinariedad, 

competencia estratégica. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

A presente monografia é o corolário do nosso processo formativo como professor de 

Espanhol Língua Estrangeira (ELE) no Mestrado em Ensino da Universidade de Lisboa. 

Como tal, espelha as competências adquiridas para o desenvolvimento das tarefas inerentes ao 

papel do docente de ELE, devidamente enquadrado no contexto educativo dos ensinos básico 

e secundário. Neste sentido, e embora muitas das observações aqui feitas por nós decorram 

dessa formação específica na Didática do Espanhol, iniciada em 2009, outras são o resultado 

do conhecimento e da experiência acumulados ao longo de perto de uma década como 

docente de línguas estrangeiras (LE) e também de Português como língua materna (LM). 

A integração de tecnologias digitais no ensino, apesar de recente, não é uma novidade 

absoluta, sobretudo nesta última década, em que se tem desenvolvido, quantitativa e 

qualitativamente, a uma velocidade vertiginosa. Como em muitos outros momentos ao longo 

da História, desde cedo, o ensino/aprendizagem das LE deu provas do seu aggiornamento 

tecnológico, mostrando-se aberto à incorporação das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) na organização curricular, na adaptação de metodologias, na planificação 

e prática letiva e na avaliação de resultados. Essa constatação levou-nos, neste relatório final 

da prática de ensino supervisionada, a procurar articular estas duas áreas, TIC e Didática de 

ELE, apesar de constatarmos que muitos colegas, pelas mais variadas razões e circunstâncias, 

usam com pouca frequência  ou não usam  os recursos tecnológicos que as editoras ou as 

escolas disponibilizam atualmente. No entanto, em pleno século XXI, numa sociedade que 

depende substancialmente destes equipamentos, e tendo um público escolar que revela, cada 

vez mais cedo, uma grande predisposição para o uso das tecnologias digitais, parece-nos 

descabido que o ensino permaneça isolado da vida quotidiana e, nomeadamente, da vida 

quotidiana dos discentes. 

Assim, o nosso objetivo foi o de elaborar e apresentar uma proposta didática que 

evidenciasse a integração das TIC no ensino de ELE e, tanto quanto possível, tornasse mais 

eficaz a aprendizagem dos alunos, quer pela motivação, quer pelas estratégias e recursos que 

possibilita face a outros instrumentos e recursos para o ensino. A partir dessa orientação geral, 

foi necessário contextualizar as TIC no âmbito das tecnologias educativas e, também, 

perceber o seu papel nos documentos de referência para o ensino do Espanhol. 
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Assumimos como documentos centrais para a consecução deste projeto, em primeiro 

lugar, o Currículo Nacional do Ensino Básico que, embora revogado pelo atual Ministro da 

Educação e Ciência, vigorava no momento da conceção e execução deste projeto de 

intervenção. Este documento orientador do ensino em Portugal defende a integração e o 

desenvolvimento de competências em TIC no contexto das restantes áreas disciplinares. Em 

segundo lugar, o Programa de Língua Estrangeira – Espanhol – 3º ciclo e com ele o 

Programa de Espanhol – nível de iniciação – 5º e 6º anos de escolaridade por ser mais atual 

que o anterior e se referir ao mesmo nível de língua. Considerámos igualmente essenciais as 

Metas de Aprendizagem em TIC e as Metas de Aprendizagem em Língua Estrangeira – 

Espanhol, que também já foram anuladas em substituição das atuais “Metas Curriculares”. 

A verdade é que alguns destes documentos, embora revogados por legislação 

portuguesa, estão em estreita sintonia com o Quadro Europeu de Referência para as Línguas 

que, uma vez publicado em 2001, tem norteado o ensino das LE em toda a Europa no sentido 

de promover uma aprendizagem comunicativa, isto é, o desenvolvimento de conhecimentos e 

capacidades que tornem a comunicação em LE eficaz. 

Os pressupostos acima enunciados resultam também de observações empíricas 

decorrentes da nossa prática docente, todavia, colocam-se como uma hipótese científica: será 

que as TIC são mais do que um instrumento, isto é, haverá um lugar específico para elas nos 

fundamentos do Paradigma Comunicativo? De facto, pensamos que as TIC têm um espaço 

bem delimitado dentro da competência comunicativa, em especial na subcompetência 

estratégica. 

Assim, na primeira parte deste relatório, procuramos estabelecer um enquadramento 

teórico do tema, definindo alguns conceitos essenciais relativos às TIC, desenhando uma 

perspetiva histórica do ensino das línguas e sintetizando o cruzamento destas duas vertentes 

nos tempos atuais. Paralelamente, identificamos os aspetos pertinentes destas duas áreas nos 

documentos de referência para o sistema de ensino português, apesar de nos depararmos com 

constantes alterações e reestruturações promovidas pelo Ministério da Educação e Ciência. 

Numa segunda etapa, definimos a abordagem metodológica de ensino na qual nos 

integramos: o Paradigma Comunicativo. Aí, mostramos de que modo evoluiu o conceito de 

competência comunicativa, como se concretiza numa metodologia de ensino por tarefas, quais 

os seus princípios e de que modo as TIC se integram neste modelo de ensino, dentro de uma 

competência estratégica. 

Seguidamente, passamos à caracterização do contexto de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente da escola e da professora que nos acolheu no seio da prática de ensino 
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supervisionada, assim como da situação do ensino de Espanhol e dos alunos com quem 

trabalhámos. 

No quarto capítulo, apresentamos a planificação da tarefa proposta e descrevemos a 

sequência das aulas que desenhámos para integrar o uso efetivo das TIC no desenvolvimento 

da competência comunicativa em ELE, tendo em conta o nível dos alunos (A2), assim 

determinado pelos documentos ministeriais que regulamentam o ensino desta LE em Portugal. 

Acompanhamos, ainda, esta sequência de algumas observações que decorrem da execução das 

aulas. 

Finalmente, explicitamos as estratégias e o processo de avaliação dos alunos, bem 

como os aspetos mais positivos da nossa intervenção e aqueles que carecem de algumas 

melhorias em investigações futuras. 

Em síntese, integrar as competências em TIC propugnadas no currículo português 

numa sequência de aprendizagem específica, destinada a alunos portugueses de ELE, parece-

nos, por um lado, um tema pertinente e atual, tendo em conta a sociedade em que vivemos, e, 

por outro, um contributo realmente inovador para estas duas áreas curriculares, estabelecendo 

pontos de contacto que, até agora, se têm ficado pelas intenções ou esboços metodológicos. 
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II..  AASS  TTIICC  EE  OO  EENNSSIINNOO--AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  DDAASS  LLÍÍNNGGUUAASS  

11..11..   IInnttrroodduuççããoo  

O ponto de partida da nossa investigação surge na sequência das palavras de Mar 

Cruz-Piñol que constata que “muchos profesores han utilizado los medios de comunicación 

digitales en las aulas”, no entanto “no es frecuente poder leer artículos donde se expongan los 

resultados”
 
(Cruz-Piñol, 2004, p.3). Além disso, a utilização das novas tecnologias no ensino 

de Espanhol é assumida, desde logo, como um fator positivo e eficaz, já que: 

todos los profesores que han incorporado en sus clases los medios para la comunicación entre 

personas […] coinciden en calificar de sumamente positivos los resultados de la experiencia: 

los estudiantes han estado muy motivados, han producido más lengua […] y han aprendido 

vocabulario y estructuras al leer y escribir textos espontáneos y auténticos (Cruz-Piñol, 2004, 

p.3) 

Na verdade, estas suas observações não são empíricas, uma vez que são sustentadas 

pelas conclusões explanadas em vários estudos da mesma autora, mas também em artigos de 

outros autores, como, por exemplo, Sitman (1998) que, nas suas “Divagaciones de una 

internauta”, põe em relevo a implosão demográfica de utilizadores da Internet em contexto 

educativo: 

el extenso uso de la red por un número cada vez más mayor de profesores y estudiantes como 

un medio de comunicación y un recurso educativo dentro y fuera del aula ha desembocado en 

la creación de centros de idiomas equipados con las instalaciones más novedosas en 

multimedia didáctica (Sitman, 1998, p.[2]) 

E destaca, de igual maneira, as mudanças que daí advêm para o ensino das LE: 

El hecho es que los avances de la tecnología informática y su accesibilidad han afectado 

muchas esferas de la educación y cambiado para siempre la fisonomía del aprendizaje de 

lenguas. Más recientemente, la expansión de la Internet en particular ha promovido el 

desarrollo de la ELAO
1
, la enseñanza de lenguas asistida por ordenador (Peterson, 1997), y 

demás industrias de la lengua. (Sitman, 1998, p.[2]) 

                                                 
1
 ELAO – Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador, em português, Ensino de Línguas Assistido por 

Computador. 
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Este trabalho pretende ser, por um lado, uma resposta a um desafio mais ou menos 

implícito para que se publiquem estudos conclusivos sobre as experiências didáticas com 

recurso ao uso das novas tecnologias e, por outro lado, uma proposta de integração das 

competências em TIC no desenvolvimento da competência comunicativa em Espanhol. 

 

11..22..   TTIICC::   ccoonncceeiittoo  ee  aattrriibbuuttooss  ddeeff iinniittóórriiooss  

O acrónimo TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), assim como as suas 

variantes NTIC (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) ou TICE (Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação), ou outros similares como SIC (Sociedade da 

Informação e do Conhecimento), tem a sua génese nos avanços técnicos operados no campo 

das telecomunicações e das ciências da computação, ocorridos na segunda metade do século 

XX, mas, desde então, muito se evoluiu em termos semânticos. Na verdade, continuar a 

qualificar estas tecnologias de “novas” é circunscrevê-las a um período limitado de tempo e 

compromete a veracidade do conceito, senão vejamos: uma vez que a sua origem remonta aos 

anos 70, será que o computador ainda é uma nova tecnologia? Quando é que a Internet 

deixará de ser considerada “nova” ou “recente”, já que tem mais de duas décadas de 

existência generalizada? Tal como lembra Mayans i Planells (2002, p.228) o termo “novo” 

tem um prazo de validade evidente e iminente, pelo que prejudica a validez deste termo (TIC) 

e o torna mais vago e impreciso. Também Cabero Almenara chama a atenção para esta 

dificuldade terminológica e propõe: 

Esta situación se debe en cierta medida a la dificultad inicial de distinguir formalmente, que 

no conceptualmente, entre "tecnologías" y "nuevas" tecnologías de la información. De ahí, 

que diversos autores empiecen a utilizar otros términos como el de "tecnologías avanzadas", 

por el cual nosotros nos inclinamos. (Cabero Almenara, 1996, p.1) 

No entanto, nesse mesmo artigo, o autor afirma que, por uma questão de comodidade, 

adotará o termo NT. No nosso caso, preferimos usar o termo mais usual na literatura de 

especialidade em Portugal: TIC, abdicando de NTIC, NT ou NNTT, estes últimos muito 

comuns na literatura do universo hispânico. Há ainda um outro acrónimo que, embora de 

menor ocorrência, aparece também associado a estas questões. Trata-se das TAC – Técnicas 

de Aprendizagem Colaborativa – que Muñoz (2008) relaciona com as TIC desta forma: 
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[…] el educador, el docente, tiene a su disposición distintos medios, instrumentos, 

herramientas de naturaleza distinta, entre ellas las TIC, pero no sólo las TIC, también puede 

echar mano de diversas técnicas y aquí es donde entran en juego las TAC: Técnicas para el 

Aprendizaje Colaborativo. Es decir, técnicas que posibilitarán el aprendizaje en red, de 

manera colaborativa con el apoyo y gracias a la ayuda de las TIC. (Muñoz, 2008, p.6) 

Na sequência destas palavras, o autor acrescenta a estas TAC, a chamada web 2.0 e a 

web semântica que, pelos princípios que lhes estão subjacentes, muito contribuem para uma 

metodologia de ensino-aprendizagem bem diferente da que até à data se vem praticando. O 

primeiro termo terá sido usado, pela primeira vez, antes de 2004, numa conferência proferida 

por Dale Dougherty (cf. Muñoz, 2008)
2
, e distingue-se da web 1.0 sobretudo por incluir o 

conceito de rede social, isto é, a participação democrática e em tempo (quase) real dos seus 

utilizadores na construção da informação publicada. A segunda tem mais a ver com a 

etiquetagem e catalogação da gigantesca quantidade de informação disponibilizada na rede 

em todo o mundo, de modo a que os motores de busca, por meio de meras palavras-chave ou 

expressões fechadas, encontrem, com um simples clique no rato, num tempo record de 

milésimos de segundo, tudo o que se possa relacionar com determinado assunto e, ainda, se 

apresente a informação hierarquizada por uma certa ordem de relevância. 

Nos dias de hoje, a definição do termo TIC é, grosso modo, consensual entre 

académicos e mesmo dentro de instituições governamentais: 

[As TIC são] […] uma vasta gama de serviços, aplicações e tecnologias, utilizando vários 

tipos de hardware e software, servindo-se frequentemente das redes de telecomunicações. […] 

Os serviços de telecomunicações associados ao hardware e ao software constituem a base de 

outros serviços, incluindo o correio electrónico, a transferência de ficheiros de um 

computador para outro, e, sobretudo, a Internet que potencialmente permite que todos os 

computadores estejam ligados entre si fornecendo assim um acesso a fontes de conhecimento 

e de informação armazenadas nos sistemas informáticos de todo o mundo. (Comissão 

Europeia, 2001, § 2) 

 

                                                 
2
 Sobre o termo web 2.0, Hernández Torres (2010, p.250) refere-se a Tim O’Keilly como o seu autor que, em 

2004, terá assim denominado a segunda geração da Web que, baseada no conceito de comunidade de 

utilizadores e no de rede social, passa agora a estar presente no nosso quotidiano, através dos chats, dos fóruns, 

dos blogues, das wikis ou de outras plataformas. 
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Embora vistas de uma outra perspetiva, mas em estreita sintonia com esta aceção 

institucional, estão as definições compiladas por Cabero Almenara (1996): 

para Gilbert y otros (1992, 1), hace referencia al "conjunto de herramientas, soportes y 

canales para el tratamiento y acceso a la información". Por su parte Bartolomé (1989, 11), 

desde una perspectiva abierta, señala que su expresión se refiere a los últimos desarrollos 

tecnológicos y sus aplicaciones. En esta misma línea en el diccionario de Santillana de 

Tecnología Educativa (1991), se las definen como los "últimos desarrollos de la tecnología de 

la información que en nuestros días se caracterizan por su constante innovación." Castells y 

otros (1986) indica que "comprenden una serie de aplicaciones de descubrimiento científico 

cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la 

información". Y como última, citar la formulada en la publicación de la revista "Cultura y 

Nuevas Tecnologías" de la Exposición Procesos, organizada en Madrid por el Ministerio de 

Cultura: "... nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales." (Ministerio de Cultura, 1986, p.12 citado por Cabero Almenara, 

1996, p.2)
3
  

Em todas estas definições, está bem patente a capacidade de estas tecnologias serem 

‘veículos’ facilitadores de acesso à informação por parte dos seus utilizadores e, no caso do 

comunicado da Comissão Europeia, é ainda reforçado o papel da Internet no seio das TIC, 

aspeto de particular relevância para o nosso estudo, posto que é a Internet o núcleo catalisador 

de todas as atividades, estratégias e competências que se pretenderam pôr em prática na 

unidade didática apresentada adiante no capítulo IV. 

Entre as várias características distintivas atribuídas às TIC por diversos autores 

(Cabero Almenara, 1996; Rosario, 2005; González Arencibia, 2006), as mais consensuais 

resumem-se a uma dezena: 

En relación con sus características más distintivas, las propuestas de diversos autores (Castells 

y otros, 1986; Gilbert y otros, 1992; Cebrián Herreros, 1992), nos llevan a sintetizarla en las 

siguientes: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. (Cabero Almenara, 1996, p.2) 

 

                                                 
3
 Os negritos são da nossa responsabilidade com o objetivo de realçar as características mais consensuais e mais 

relevantes das TIC. 
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O primeiro atributo das TIC, o da imaterialidade, deriva da possibilidade que as TIC 

oferecem de converter a informação, sujeita tradicionalmente a um meio físico, num meio 

imaterial, ou seja, suportam a criação, o processamento e a comunicação de dados a contextos 

distantes, em tempo real e a baixo custo (González Arencibia, 2006, p.37). Tal como a 

anterior, igualmente significativa é a interatividade, pois, por oposição às tecnologias 

clássicas – em que a comunicação estabelecida é unidirecional – a Internet permite uma 

comunicação bidirecional – assíncrona e síncrona – entre o usuário e o meio (fisicamente 

mais ou menos distante), tornando o primeiro um sujeito ativo que toma decisões sobre o 

processo a seguir. 

Em seguida, encontramos a instantaneidade, reiterando a ideia do rompimento das 

barreiras físicas e temporais que se alcança com estas tecnologias, visto que é possível aceder 

a uma informação sobre os antípodas do mundo de forma rápida e fluida. Aparentemente 

pleonástico, o atributo da inovação vai mais além do objetivo evidente de superação e 

melhoramento das tecnologias predecessoras, procurando, sim, uma espécie de convergência, 

de complemento, otimização e revitalização tecnológica. 

Outra característica é a dos elevados parâmetros de qualidade de imagem e som que, 

graças à digitalização, permite o acesso a informação com elevado grau de excelência, de 

qualidade e de confiança (cf. González Arencibia, 2006). 

Como já referimos, alguns destes atributos apenas são possíveis graças à digitalização 

que Cabero Almenara (1996) explica assim: 

[…] consiste en transformar información codificada analógicamente, en códigos numéricos, 

que permiten más fácilmente su manipulación y distribución. Esto favorece la transmisión de 

todo tipo de información por los mismos canales, como es el caso de las redes digitales de 

servicios integrados (RDSI), que facilitan la distribución de todos los servicios necesarios 

(videoconferencias, programas de radio, transmisión de datos...) por una misma red, con la 

ampliación de ofertas al usuario, y la disminución de costos. (Cabero Almenara, 1996, p.3) 

É, portanto, objetivo da digitalização reunir informações de diferente natureza (texto 

verbal, texto escrito, som, imagem fixa e em movimento, animação, etc.), representá-la num 

formato global único – uma linguagem binária, aparentemente simples e universal – e torná-la 

passível de transmissão por um único meio de difusão. 
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Podemos afirmar que, nas TIC, existe uma maior influência sobre os processos que 

sobre os produtos, isto é, o papel do recetor da informação torna-se mais ativo na sua pesquisa 

e construção do conhecimento, na medida em que, ao navegar por um hipertexto, cabe ao 

utilizador selecionar, não raras vezes, o rumo das suas leituras, o tipo de informação que 

recolhe, que aprofunda ou ainda que elimina. Desta feita, a construção e ampliação dos seus 

conhecimentos depende quase totalmente de si próprio, conferindo-lhe um protagonismo 

inigualável a qualquer outra situação de aquisição de conhecimentos. É este conceito de 

interatividade que, no nosso quotidiano, está por detrás da “nova televisão”, em que o 

espectador pode escolher o que ver mais em pormenor, voltar ao início sempre que queira, 

etc. No entanto, o produto final de uma leitura em hipertexto não deixa de ser diferente, 

dependendo, evidentemente, dos procedimentos e escolhas do seu utilizador ao longo dessa 

‘hiperleitura’. 

A automatização apresenta-se, então, como a substituição de tarefas manuais por 

sistemas de computação, baseados em ferramentas eletrónicas. Cabero Almenara (1996) e 

González Arencibia (2006) explicitam então a interconexão como a capacidade de 

combinação entre um computador pessoal (PC) e uma rede, potenciando deste modo as suas 

funcionalidades que vão desde o processamento de informação pessoal até ao acesso a dados, 

recursos e serviços remotos, prestados por outros utilizadores individuais ou organizações 

públicas, bem como a comunicação entre as pessoas. O maior exemplo disso mesmo é a 

Internet, que se assume como o ex-libris das TIC, visto que põe o mundo inteiro em 

transferências mútuas de informação. 

Por fim, falemos da diversidade, que deve ser entendida num duplo sentido: por um 

lado, uma mesma tecnologia recorre a diferentes formatos (um mesmo documento pode 

conter dados diferenciados como sons, vídeos, imagens, textos, etc.); por outro, as próprias 

TIC podem desempenhar funções tão distintas como a transmissão de uma informação, a 

interação entre usuários, ou até mesmo a integração de ambos (cf. Rosario, 2005). 

Este ponto do nosso trabalho não pretende ser, de modo algum, uma exposição 

exaustiva de todas as definições possíveis – nem da sua evolução semântica – para o termo 

TIC, mas tão só uma breve resenha dos pontos mais consensuais na caracterização das TIC. 

Por conseguinte, pensamos que está, assim, satisfeita a necessidade de definir e caracterizar o 

conceito TIC, o que é suficiente para servir o nosso propósito de apresentar sumariamente o 

contexto em que este estudo se move, bem como o realce da Internet no seio do conjunto das 

outras tecnologias da informação e comunicação. 
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11..33..   AAss  tteeccnnoollooggiiaass  nnoo  eennssiinnoo  ddaass  ll íínngguuaass::   

uummaa  ppeerrssppeettiivvaa  ddiiaaccrróónniiccaa  

A tecnologia é muito mais do que TIC, é um conceito muito mais lato e muito mais 

antigo que as TIC. Na sua origem, está a palavra grega tekhnología («tratado sobre uma arte») 

que o dicionário define como o “conjunto dos instrumentos, métodos e processos, específicos 

de qualquer arte, ofício ou técnica” (AAVV, 2011, p.1529). Em contexto educativo, a 

tecnologia é, pois, tudo aquilo de que um professor faz uso para apoiar a sua prática letiva. No 

fundo, é o conjunto de recursos que apoiam a experiência de ensino-aprendizagem, 

evidentemente, com o fim último de facilitar a aquisição dos conhecimentos e o 

desenvolvimento das competências que se espera do aluno. 

Nos primórdios da História da Educação, a tecnologia usada limitava-se às tabuinhas 

de cera, ao papiro ou ao pergaminho, no entanto, nos dias de hoje, é impensável planificar 

uma aula sem fazer uso de uma panóplia infindável de recursos, desde o mais tradicional 

como o manual escolar até ao quadro digital, com recurso a software e/ou a plataformas com 

exercícios interativos. Com efeito, as próprias editoras de manuais escolares abandonaram 

atualmente a criação exclusiva de manuais escolares e cadernos de exercícios e já não 

concebem senão aquilo que designam como um «projeto com vários componentes», a saber: o 

manual, o caderno de atividades, o CD áudio, os recursos em vídeo, as apresentações em 

PowerPoint, o manual digital, as plataformas interativas, as planificações e planos de aula, os 

livros de testes e fichas de avaliação, os guiões de exploração dos recursos, etc. 

Alguns estudos sobre a evolução da Humanidade, realizados a partir dos anos sessenta 

do século XX, tendem a dividi-la em quatro grandes etapas, caracterizadas a partir da 

tecnologia dominante em cada uma. Segundo Adell (1997, p.2): 

La tesis fundamental es que tales cambios tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en 

la organización del conocimiento, en las prácticas y formas de organización social y en la 

propia cognición humana, esencialmente en la subjetividad y la formación de la identidad. 

Desta forma, o mesmo autor enuncia a primeira etapa como aquela em que se dá o 

aparecimento da linguagem oral, ocorrida há várias centenas de milhares de anos e que: 
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proporcionó una nueva dimensión a la interacción humana. El habla convirtió el pensamiento 

en una mercancía social. Con el habla se hizo posible hacer pública y almacenar la cognición 

humana. El conocimiento de los individuos podía acumularse y el conocimiento acumulado 

de la sociedad era almacenado en los cerebros de los mayores... La palabra hablada 

proporcionó un medio a los humanos de imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo 

a otros. (Bosco, 1995, p.28, citado por Adell, 1997, p.3) 

A segunda etapa surge com o aparecimento da linguagem escrita, cujos primeiros 

vestígios remontam ao Paleolítico Superior (cerca de 30.000 a 10.000 anos a.C.), mas que, na 

verdade, apenas depois de 3.500 a.C. é que eram representações da língua oral (cf. Adell, 

1997). 

A terceira etapa está diretamente ligada ao aparecimento da imprensa, no século XV, o 

que possibilitou uma difusão enorme dos conhecimentos escritos que nunca fora alcançada 

com a simples ‘revolução da linguagem escrita’, pelo que o seu contributo foi decisivo para 

todas as transformações políticas, económicas, culturais, educativas e sociais que fizeram do 

mundo aquilo que hoje conhecemos. 

A ‘quarta revolução’ começou em 24 de maio de 1844 com a primeira mensagem 

telegráfica de Samuel Morse (Bosco, 1995, citado por Adell, 1997, p.5), mas, por incrível que 

possa parecer, é aquela em que nos encontramos ainda hoje. Para aceitarmos este argumento, 

é preciso entender aquilo que leva os estudiosos a definir esta etapa como a “de los medios 

electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto y artificial (necesitamos 

aparatos para producirlo y descifrarlo) de representación de la información cuyas 

consecuencias ya hemos comenzando a experimentar.” (Adell, 1997, p.5) 

No fundo, relativamente a esta última etapa, a verdade é esta: atualmente, 

necessitamos de aparelhos específicos, – e estamos, cada vez mais, dependentes deles – mais 

ou menos sofisticados, para produzir e receber, codificar e decifrar a nossa linguagem escrita, 

a informação que desejamos transmitir ou interpretar. Mas, com efeito, foi ao longo do século 

XX que se assistiu a uma aceleração no desenvolvimento das tecnologias elétricas e 

eletrónicas que permitiram a digitalização, ela que é a palavra-chave desta quarta revolução, 

por ser o verdadeiro alicerce do armazenamento da informação. 

Por seu lado, Rosario (2005, p.1) assume igualmente que a longa História da Educação 

se desenrola em quatro revoluções, definindo a primeira como a adoção da palavra escrita, a 

segunda como o aparecimento das escolas, a terceira como a invenção da imprensa e a quarta 

como a participação das novas tecnologias no ensino. Apesar de não serem totalmente 
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coincidentes, a verdade é que, no que corresponde à atualidade, estas propostas são 

semelhantes. 

Situados que estamos historicamente na quarta revolução de Adell (1997) e de Rosario 

(2005), é importante perceber de que modo o ensino das LE tem posto ao seu serviço a 

tecnologia. No entanto, será necessário recuar até àquela que referimos como a terceira etapa, 

dado que os primeiros registos de métodos de ensino das línguas remontam, segundo Howatt 

(1984)
4
, ao século XVIII. 

No caso particular do ensino do Espanhol, segundo Sánchez Pérez (1992, p.11), tudo 

terá começado muito antes, no final do século XV com a publicação, em 1492, da gramática 

de Antonio de Nebrija que, a par de vários glossários igualmente com a sua chancela, 

representava uma primeira tentativa de formalização da língua espanhola. Nos séculos 

seguintes (XVI e XVII), com a expansão do Império Espanhol e a generalizada supremacia 

das línguas vernáculas sobre o latim e o grego, a língua espanhola foi alvo de interesse de 

muitos gramáticos e veículo de comunicação privilegiado, dadas as intensas relações 

económicas que outros países mantinham com Espanha. 

O estudo de Sánchez Pérez (1992) revela ter existido um grande interesse pela língua 

espanhola, especialmente em países como Inglaterra, França e Itália, onde se produziram 

variadíssimas gramáticas e dicionários, mas também guias de conversação, organizados por 

temas como, por exemplo, saudações, compras e vendas, perguntar por um caminho, etc. (cf. 

Sánchez Pérez, 1992, p.19). Além destas tecnologias, eram também utilizados textos literários 

e repertórios de provérbios ou expressões idiomáticas com o objetivo de “reflejar la realidad 

social y linguística de la nación y de las gentes que hablan la lengua que se enseña” (Sánchez 

Pérez, 1992, p.126). 

No século XVIII, não se verificaram significativas mudanças no ensino de Espanhol, 

mas o aspeto mais significativo tem a ver com um crescente número de pessoas (gramáticos, 

professores e pedagogos) que se interessa pelo tema e se ocupa dele, não só refletindo sobre 

os princípios metodológicos, mas também aprimorando os materiais em uso, sobretudo os 

dicionários e as gramáticas. As reflexões de John Locke, Heinrich Pestalozzi e Johann 

Herbart (cf. Martín Sánchez & Nevado Fuentes, 2009, p.17) caminhavam no sentido de 

                                                 
4
 Howatt (1984) refere-se em concreto ao Inglês, pois a sua obra assume-se como uma História do ensino do 

Inglês, pelo que não tem em consideração alguns elementos históricos relativos a outras línguas, como é o caso 

do Espanhol. 
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privilegiar uma aprendizagem mais conversacional e natural do que maioritariamente 

gramatical. A preocupação com a língua espanhola enfatiza-se ainda com a criação da 

Academia Española de la Lengua, em 1713. 

Howatt (1984) afirma que o primeiro método de ensino de línguas, conhecido como o 

Método de Gramática e Tradução, teve o seu início na Prússia e foi desenvolvido para alunos 

de escolas secundárias. Segundo Sánchez Pérez (1992, pp.178-179), “está intimamente ligado 

a la expansión de la enseñanza de lenguas dentro del sistema escolar y a su popularización o 

implantación en este âmbito” e configura-se, tal como o entendemos atualmente, apenas no 

século XIX, pelo que não se pode afirmar que, até este momento, existisse, de facto, este 

método enquanto tal. Apesar da nomenclatura, não se trata verdadeiramente de um método – 

pois este conceito implica um conjunto sistemático e articulado de práticas de ensino baseadas 

em teorias de ensino-aprendizagem, o que não se verificava nesta época – nem o seu objetivo 

final se relacionava com a tradução, mas tão-somente com um conhecimento da LE em causa, 

obtido a partir da leitura de textos e através do estudo da gramática e interpretação desses 

mesmos textos, com o auxílio de um dicionário. Neste “método”, é bem patente o modo como 

o estudo das línguas grega (antiga) e latina influenciaram sobejamente o ensino das línguas 

modernas, em que as aprendizagens se limitavam ao conhecimento gramatical e lexical de 

uma língua. 

No início do século XX
5
, então já na “quarta era” (cf. Adell, 1997 e Rosario, 2005), 

surge, com especial popularidade no continente europeu, o Método Direto ou Natural, 

também conhecido como Método Berlitz por causa do seu maior difusor, Maximilian Berlitz, 

que fundou uma escola de línguas. Este método – agora sim, um conjunto de procedimentos 

de ensino, com suporte teórico, que definem o percurso de aprendizagem de uma língua – 

deve-se em boa parte a uma mudança do perfil dos aprendentes de LE, naturalmente 

relacionada com os movimentos migratórios e a internacionalização do comércio (cf. Cook, 

2003, p.33). No fundo, são os primórdios de uma globalização que se viria a estender ao 

longo de todo o século. O princípio básico deste método é o de considerar que a 

aprendizagem da LE se deveria processar da mesma forma que a LM. A finalidade última 

deste método é a comunicação na LE, por isso mesmo o ensino deveria ser “direto”, isto é, 

sem a intervenção da LM na tradução ou mediação, por forma a conduzir o próprio 

                                                 
5
 Sánchez Pérez (1992) situa logo na segunda metade do século XIX um amadurecimento desta orientação de 

aprendizagem das línguas sem recorrer exclusivamente à gramática, devido, em muito, às emigrações massivas 

para os Estados Unidos que conferiam às pessoas uma necessidade premente e pragmática de aprender um 

novo idioma. 
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aprendente a estruturar o seu pensamento na língua em questão. Privilegiava-se ainda a 

oralidade e o uso da língua, fazendo a sua aprendizagem de forma indutiva. O professor 

deveria ser nativo da língua que ensinava, o que fazia dele a principal tecnologia deste 

método. 

Em ambos os métodos até agora referidos, a tecnologia em uso limitava-se ao uso de 

suportes escritos em papel, como um manual, uma gramática ou um dicionário, ou ainda o 

quadro de uma sala de aula. 

Já em meados do século XX, com a necessidade de, durante a Segunda Guerra 

Mundial, ensinar as línguas dos outros países envolvidos na guerra aos militares norte-

americanos, os EUA desenvolveram, entre os anos 40 e os anos 60
6
, o Método Áudio-oral e a 

sua variante, o Método Audiovisual. Agora, a língua não é um mero conjunto de regras 

gramaticais que têm de ser memorizadas, mas antes um conjunto de hábitos que deverão ser 

interiorizados pelo aprendente. Apoiado nas teorias behavioristas da psicologia condutista de 

Skinner e na teoria estruturalista de Ferdinand Saussure e Leonard Bloomfield, entre outros, 

conta ainda com a evolução dos estudos da fonologia e da prosódia para apostar claramente 

numa vertente oral da aprendizagem da língua, muito embora esta fosse apresentada de forma 

muito estruturada, com base na repetição de estruturas e na aprendizagem de regras 

gramaticais pela analogia, até à automatização por parte do aprendente. 

Naturalmente, a tecnologia ao serviço deste método era mais sofisticada, não se 

limitando ao manual, inclusive relegando-o para um plano secundário, em detrimento do uso 

exaustivo de diapositivos e gravações que expunham os aprendentes a frases repetidas dos 

nativos da língua-alvo. 

Apesar das várias deficiências, desde cedo detetadas neste tipo de aprendizagem, só a 

partir dos anos 60 é que as críticas começam a ganhar expressão, sobretudo porque as teorias 

behavioristas e estruturalistas começam a ser postas em causa pela psicologia cognitiva e pela 

linguística generativa de Noam Chomsky e, posteriormente, pela sociolinguística de Dell 

Hymes. É neste contexto que surge uma nova abordagem do ensino e aprendizagem das 

línguas, que daria origem ao atual Paradigma Comunicativo
7
. 

                                                 
6
 Segundo Warschauer & Meskill (2000), este método foi ainda bastante usado no ensino universitário de LE até 

aos anos 80. 

7
 Não nos deteremos muito sobre o Paradigma Comunicativo, uma vez que será objeto de extenso 

desenvolvimento no nosso capítulo II, por ser a abordagem metodológica por nós adotada, embora tenhamos 

privilegiado a sua variante do ensino por tarefas. 
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Tendo como alicerce estruturante o conceito de competência comunicativa – o qual foi 

sofrendo alterações quanto à sua conceção e respetivas componentes, sobretudo a partir dos 

contributos de Chomsky (1965)
8
, Hymes (1972), Canale & Swain (1980), Canale (1983), 

Bachman (1990), Bachman & Palmer (1996) e Celce-Murcia, Dörnyei & Thurrell (1995) – a 

principal meta deste paradigma é o desenvolvimento de uma competência comunicativa nos 

aprendentes de uma dada LE, isto é, as aprendizagens deverão servir para que o aprendente 

possa ler, escrever, ouvir e falar na LE, do modo mais completo e versátil possível, atendendo 

a diferentes situações de comunicação, níveis de língua e interlocutores. Atendendo a que, 

nesta abordagem, se privilegiam as situações reais de comunicação, quer como modo de 

exercitar a língua (através de tarefas reais ou verosímeis, por exemplo), quer na tipologia do 

input linguístico (textos de periódicos, audições de rádio, visionamento de programas 

televisivos, etc.), os documentos autênticos, ou seja, aqueles que não são fabricados 

especificamente com objetivos didáticos, assumem particular relevância e obrigam 

necessariamente os docentes a usarem recursos que até aqui, noutras metodologias, não eram 

tão necessários, nomeadamente os jornais, os computadores, as canções, os anúncios 

publicitários, os mapas, os gráficos, os filmes, etc. 

É certo que o Método Áudio-oral já fazia uso de alguma tecnologia associada a estes 

recursos, mas nunca com este princípio metodológico da autenticidade dos documentos, 

resultando não raras vezes em situações caricatas de diálogos irreais que vieram a revelar a 

grande deficiência desse mesmo método. A grande tecnologia deste método era o laboratório 

de línguas, que deixava para o professor o papel de mero intermediário entre os alunos e os 

materiais: 

Se instaura así un culto a los materiales y su elaboración. Se parte de la base de que si los 

materiales presentados al alumno son buenos, cientificamente correctos y adecuados, el 

resultado no puede ser otro que la adquisición de la lengua. Se deja incluso de lado la cuestión 

del método. (Sánchez Pérez, 1992, p.324) 

Cada um destes métodos não foi concebido no vazio, em rutura absoluta com os 

anteriores, e o próprio Paradigma Comunicativo é a maior prova disso mesmo, pois ele 

integra alguns dos princípios dos outros métodos, recuperando deles algumas ideias-chave, 

aprimorando outras e também rompendo com aquelas que não favoreciam esta finalidade de 

                                                 
8
 Chomsky (1965) apenas utiliza a denominação competência linguística, mas é a partir deste termo que se 

constrói toda a conceção de competência comunicativa. 
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uma comunicação autêntica (ou, pelo menos, verosímil) e – não menos importante – útil
9
 para 

o aprendente. 

Neste contexto, e beneficiando de um sem número de sucessos no campo da 

investigação científica e do desenvolvimento tecnológico, o computador foi ganhando 

expressão na lista de recursos utilizados pelos professores na preparação e execução das suas 

aulas, na avaliação dos seus alunos; ou, por estes últimos, na investigação e realização de 

trabalhos, no aperfeiçoamento do estudo, no esclarecimento de dúvidas e, até, quase como um 

substituto do professor nos regimes de aprendizagem virtual (muito embora, estes sistemas de 

autoaprendizagem funcionem, em grande parte, com um tutor que é, no fundo, um professor).  

Este progressivo recurso ao computador como tecnologia educativa conta já com uma 

pequena História de algumas décadas e é internacionalmente conhecido como CALL 

(Computer-Assisted Language Learning), muito embora na literatura de especialidade do 

universo hispânico seja frequente encontrar o termo ELAO (Enseñanza de Lenguas Asistida 

por Ordenador). 

Nos artigos de Warschauer & Healey (1998) e Warschauer (2000), ainda que a 

propósito do ensino do Inglês, estes autores analisam o uso dos computadores no ensino das 

línguas (CALL) e determinam que este poderá dividir-se em três etapas fundamentais – 

diretamente relacionadas com as metodologias de ensino-aprendizagem suas contemporâneas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 A propósito desta ideia da “utilidade” das aprendizagens numa dada LE, note-se que é dentro da abordagem 

comunicativa que surge o ensino de LE para fins específicos, como o turismo ou os negócios. As próprias 

editoras de manuais têm vindo a especializar os seus métodos, consoante o objetivo de aprendizagem dos 

destinatários, dando origem a muitíssimas variantes que se prendem não só com a finalidade dessa 

aprendizagem, mas também com o público a que se destina um método – pode ser para adultos, crianças, 

adolescentes, jovens, etc. 
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Etapa 
1970s – 1980s: 

CALL Estruturalista 
1980s – 1990s: 

CALL Comunicativo 
Século XXI: 

CALL Integrativo 

Tecnologia 
Computador fixo e de 

grande porte
10 

PCs (Computadores 

Pessoais) 
Multimédia e Internet 

Paradigma de Ensino 
Método Gramatical e 

Áudio-oral 

Aprendizagem 

Comunicativa da 

Língua 

Conteúdo baseado no 

ESP / EAP
11 

Perspetiva Linguística 
Estrutural (sistema 

formal e estrutural) 

Cognitivo (sistema 

construído 

mentalmente) 

Sócio-cognitivo 

(desenvolvido em 

interação social) 

Principal uso dos 

computadores 
Treino e prática 

Exercícios 

comunicativos 
Discurso Autêntico 

Objetivo principal Precisão e Fluência e Atuação
12 

Quadro 1. As três etapas do CALL segundo Warschauer (2000) 

Concebido na década de 50 e desenvolvido nas décadas de 60 e 70 do século 

passado
13

, o CALL Estruturalista ou Behaviorista desenvolveu-se por causa das 

possibilidades técnicas e de acessibilidade dos computadores fixos e de grande porte que 

havia nas universidades, sobretudo norte-americanas. O software concebido para os 

computadores limitava-se ao preenchimento de exercícios estruturalistas e à repetição de 

atividades denominadas drill and practice que conduziam, invariavelmente, à imitação e 

                                                 
10

 Apesar de o autor não os incluir neste quadro, parece-nos importante referir a existência, nesta época, dos 

laboratórios de línguas, pois era, de facto, a tecnologia preponderante no Método Áudio-oral. 

11
 O ESP (English for Special Purposes) trata-se do Inglês para fins específicos e o EAP (English for Academic 

Purposes), o Inglês para fins académicos. No fundo, trata-se do conteúdo baseado nas finalidades de 

aprendizagem da língua, tal como já referimos anteriormente. 

12
 No original “Agency”, cujo conceito corresponde a uma ação/atuação que envolve necessariamente 

entusiasmo/interesse e que produz resultados visíveis e significativos. Neste sentido, trata-se não só da 

atuação em si mesma, mas também do próprio resultado dessa atuação (cf. Murray, 1997 e Kramsch, A’Ness 

& Lam, no prelo, citados por Warschauer, 2000). 

13
 Alguns dos primeiros projetos realizados nesta época são sumariamente apresentados por Chapelle (2001, 

p.4ss) e referem-se maioritariamente ao ensino do Inglês como língua segunda/estrangeira. No entanto, esta 

autora faz, desde logo, referência a projetos pioneiros no campo do Francês e do Alemão, realizados 

respetivamente em universidades do Canadá e no Massachussets Institute of Technology. 
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memorização de estruturas linguísticas demasiado fixas, como, aliás, refere Chapelle (2001, 

p.5): “The pedagogical principles tended to go beyond the behaviorist/audio-lingual 

paradigms of early teaching machines by providing learners with grammatical explanations 

and specific feedback about their responses.” 

Nesta fase, o computador era entendido como um elemento imprescindível para a 

aprendizagem, uma vez que funcionava como um tutor, embora mecânico, que nunca se 

cansava de julgar as respostas do aprendente até este acertar, permitindo a cada utilizador 

manter o seu ritmo de aprendizagem (Warschauer & Healey, 1998, § 4). 

A etapa seguinte, considerada por estes autores, é a do CALL comunicativo que surge 

entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, com o abandono da perspetiva behaviorista e 

o surgimento de novas teorias cognitivas. Segundo Warschauer & Healey (1998, § 5), esta 

fase caracteriza-se por se centrar mais no uso da forma do que na forma em si mesma; por se 

ensinar a gramática de forma mais implícita; por favorecer que o aluno produza enunciados 

originais e não imitações pré-fabricadas; e, ainda, por usar (quase) exclusivamente a língua-

alvo de forma autêntica e real. O computador mantém as funções de corretor (é o possuidor 

das respostas corretas para os exercícios) e de tutor do aprendente, tal como na fase anterior. 

Todavia, funciona agora como estímulo ao debate e escrita de ideias, juntamente com a 

função de ferramenta, uma vez que é um auxílio do aprendente na produção de trabalhos, 

usando processadores de texto, corretores ortográficos, dicionários, programas de organização 

de dados ou de apresentações de diapositivos. Desta forma, o CALL comunicativo 

desenvolve-se em sintonia com os princípios teóricos que lhe estão subjacentes, como notam 

Warschauer & Healey (1998, § 6): 

Communicative CALL corresponded to cognitive theories which stressed that learning was a 

process of discovery, expression, and development. Popular CALL software developed in this 

period included text reconstruction programs (which allowed students working alone or in groups 

to rearrange words and texts to discover patterns of language and meaning) and simulations (which 

stimulated discussion and discovery among students working in pairs or groups). For many 

proponents of communicative CALL, the focus was not so much on what students did with the 

machine, but rather what they did with each other while working at the computer. 

Acontece, porém, que, no final dos anos 80 e início dos anos 90, assistia-se ainda a um 

uso do computador pouco significativo para a melhoria das estratégias de ensino-

aprendizagem, ainda que se reconhecesse naturalmente algum avanço em relação à perspetiva 

behaviorista. Do mesmo modo, muitos docentes de LE abandonavam uma visão mais 
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cognitiva do ensino das línguas em prol de uma visão mais sócio-cognitiva, cuja ênfase recaía 

sobre o uso da LE em contextos sociais autênticos, dando assim origem às “Task-based, 

project-based, and content-based approaches all sought to integrate learners in authentic 

environments, and also to integrate the various skills of language learning and use.” 

(Warschauer & Healey, 1998, § 7). Estamos, portanto, na terceira etapa, a do CALL 

Integrativo que, a nível de desenvolvimento tecnológico, se caracteriza pelo surgimento da 

tecnologia multimédia e pela Internet, com todas as suas potencialidades: 

The multimedia networked computer – with a range of informational, communicative, and 

publishing tools now potentially at the fingertips of every student – provides not only the 

possibilities for much more integrated uses of technology, but also the imperative for such use, as 

learning to read, write, and communicate via computer has become an essential feature of modern 

life in the developed world. (Warschauer & Healey, 1998, § 8) 

Estão, então, reunidas as condições necessárias para que um aprendente de línguas 

possa – com toda a facilidade, com toda a acessibilidade e com todas as potencialidades – 

desenvolver os seus conhecimentos e capacidades para compreender textos e gravações, 

interagir oralmente e por escrito e produzir enunciados escritos e orais numa (ou mesmo em 

várias) LE, de forma progressiva e amplamente eficiente. Ora, é precisamente a Internet o 

combustível de todos estes benefícios para o CALL Integrativo e, com ele, evidentemente, o 

Paradigma Comunicativo, baseado num ensino por tarefas ou projetos, tal como se defende 

atualmente. É a Internet que permite que a comunicação se realize com precisão, fluência e 

atuação (cf. Quadro 1). 

 

11..44..   AAss  TTIICC  ee  oo  eennssiinnoo  ddaass  ll íínngguuaass::   eessttaaddoo  aattuuaall   ddaa  qquueessttããoo  

No ponto anterior, explicitámos a relação das tecnologias e do computador com o 

ensino-aprendizagem de LE. Uma vez alcançada aquela que será a etapa atual, não será 

despiciendo afirmar que, como é lógico, os métodos de ensino-aprendizagem não são 

estanques nem se afirmam, desenvolvem e declinam numa determinada época histórica e ali 

ficam, desenraizados da cultura de um povo ou de uma língua, de um ponto geográfico, etc. 

Importa, pois, salientar que, certamente, nos dias de hoje, o Paradigma Comunicativo convive 

com muitos outros métodos nos centros de aprendizagem de línguas existentes em todo o 

mundo. Não será exagero dizer que, mesmo em Portugal, mesmo no sistema de ensino 
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tutelado pelo Ministério da Educação e Ciência, mesmo dentro de uma escola, haverá 

metodologias diferentes adotadas pelos docentes. E é igualmente claro que, na atualidade, o 

computador e a Internet são recursos que, por si só, não promovem o ensino comunicativo de 

uma LE. O uso que deles se faz, no contexto de um método de ensino, é que determina a sua 

eficácia.
14

 

O computador não representa um método ou uma teoria de ensino, mas antes um 

recurso, e deverá, por conseguinte, ser entendido dentro de uma competência estratégica que 

serve o desenvolvimento das capacidades e dos conhecimentos que constroem a competência 

comunicativa. A questão que, neste momento, se coloca é: de que modo o computador e a 

Internet podem favorecer o ensino de uma língua enquadrado no Paradigma Comunicativo? 

Além disso, queremos ainda saber quais as implicações de utilizar este recurso na 

aprendizagem de uma língua. No fundo, temos de saber quais as alterações que decorrem do 

uso da Web em contexto educativo. 

É inevitável reconhecer, tal como Higueras García (2004), que o uso das “novas” 

tecnologias no ensino, nomeadamente da Internet, é responsável por transformações 

significativas no papel do aluno, nas funções do professor, na avaliação, na planificação das 

aulas e na própria conceção de aprendizagem. Segundo Ortín (2000), citada por Higueras 

García (2004, p.1067), os materiais alojados na Internet favorecem enormemente a autonomia 

do aluno, desde que possuam um conjunto de características, tais como um bom índice, 

flexibilidade, possibilidade de gravar os resultados dos exercícios, integração de recursos, 

feedback, trabalho cooperativo, grande variedade e quantidade de atividades, sugestões de 

estratégias de aprendizagem, objetivos claros, acesso a outras fontes de informação e 

atividades motivantes. Deste modo, também a motivação é ampliada, devido à possibilidade 

de comunicação entre colegas e com o professor, mas também no campo da pesquisa de 

informação e no acesso a materiais de estudo que, ao estarem mais acessíveis, facilitam a 

aprendizagem. No entanto, esta vertente de comunicação parece pouco relevante no contexto 

de ensino presencial. Ora, o grande benefício deste sistema de comunicação síncrona e 

assíncrona é precisamente a acessibilidade ao mundo real da língua, a documentos autênticos 

vivos (escritos, orais, visuais ou mistos) e/ou a falantes nativos que se colocam diante do 

aprendente. E, nestas circunstâncias, tal como notou Salinas (1997), é o próprio aprendente 

que toma as suas decisões, quanto ao local onde acede à Internet, quanto tempo está ligado, 

                                                 
14

 O computador poderia ser usado no contexto do Método de Gramática e Tradução, servindo a Web como 

substituta das gramáticas e dicionários em suporte papel. 
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com quem “conversa” ou se corresponde por correio eletrónico, etc. Tudo isto culmina numa 

transformação radical das coordenadas espácio-temporais do ensino-aprendizagem, o que 

implica, consequentemente, uma maior autonomia do aluno e a flexibilidade do processo de 

ensino-aprendizagem. 

No que respeita ao papel do docente, é notório o esforço que grande parte dos 

professores tem feito nas últimas décadas por se atualizar no campo das TIC, muito embora 

seja difícil estar permanentemente atualizado (devido, naturalmente, às constantes mutações e 

inovações desta área, bem como a alguma falta de recursos nas escolas portuguesas) e 

também porque há – como em todas as profissões – alguns resistentes à mudança. Portanto, é 

imperativo introduzir as TIC na formação inicial (e contínua) de professores, quer no âmbito 

técnico, quer nos conhecimentos que deverão ter dos recursos adequados aos interesses dos 

seus alunos. O papel do professor está a transitar de fonte de conhecimento para facilitador 

das aprendizagens e desenhador de situações (reais ou verosímeis) de aprendizagem, 

tornando-se num mediador entre o conhecimento e o aprendente. Não se trata, contudo, de o 

computador substituir o docente, mas tão só de o primeiro obrigar a uma reorganização da 

comunicação professor-aluno, de modo a que o professor possa conduzir os alunos pelos 

percursos de aprendizagem, ser uma fonte de input linguístico, auxiliá-los nas suas decisões, 

dar-lhes feedback do seu trabalho e avaliá-los, conquanto que se reformulem as estratégias de 

avaliação de outros tempos. 

As potencialidades das ferramentas informáticas, designadamente as possibilidades de 

quantificação, tratamento e armazenamento de dados, têm concorrido para as transformações 

verificadas no campo da avaliação, muito embora seja exatamente nesta área que essas 

inovações são mais insípidas, posto que se limitam, não raras vezes, a comprovar 

conhecimentos, sem uma tomada de decisão do aluno sobre as suas aprendizagens e em que o 

tutor não é mais do que um simples corretor. Por outro lado, há que avaliar os alunos também 

no desenvolvimento das suas competências informáticas, dado que estas são transversais e 

notoriamente estratégicas para o desenvolvimento das suas aprendizagens. Além disso, a 

avaliação terá de ser cada vez mais preventiva do plágio e protetora da autoria. Queremos 

com isto dizer que, ao terem acesso a um sem fim de informações que lhes são “oferecidas”, 

os alunos têm de dar provas de que pesquisaram, contactaram, selecionaram, trataram e 

assimilaram essa informação e, mais ainda, que a transformaram em conhecimento útil e 

produtivo para a sua vida. 
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[P]odemos describir internet como una gran metáfora de un aula comunicativa en la que no 

hay relaciones de poder del profesor respecto al alumno, sino que ambos construyen el 

aprendizaje a partir del conocimiento previo, las estrategias, la interacción que tiene lugar en 

clase y los materiales que han sido diseñados a ese efecto. (Higueras García, 2002, p.111). 

Assim descreve Higueras García (2002) o modo como a Internet se articula com o 

ensino comunicativo e de que forma a construção do currículo no ensino-aprendizagem das 

LE deve moldar as estratégias, a interação e os materiais em função dessa “biblioteca livre” 

de alcance mundial que é a Internet.  

A partir das revoluções tecnológicas de Adell (1997), Higueras García (2002) 

sintetizou as suas consequências naturais para a educação e estabeleceu alguns pontos de 

relacionamento com o Paradigma Comunicativo de aprendizagem das línguas, tal como se 

pode constatar no quadro que a seguir reproduzimos: 

 

Repercussões da digitalização 

(J. Adell, 1997) 

Consequências na educação 

(J. Adell, 1997) 

Relação com o seguinte 

princípio do Paradigma 

Comunicativo: 

 Aumento do ruído e da 

sobrecarga cognitiva 

 Novo papel do professor e 

do aluno 
 Autonomia do aluno 

 Mudança na perceção da 

realidade 

 Materiais multimédia e 

hipertextuais 

 Integração de destrezas 

 Contextualização 

 Desmaterialização, 

deslocalização e globalização 

da informação 

 Aulas virtuais  Interculturalidade 

 Possibilita a interatividade: 

emissor e recetor trocam não 

só mensagens, mas também 

os seus papéis. 

 A interiorização da 

informação que dá lugar ao 

conhecimento surge da 

interação, não de uma 

relação unidirecional do 

emissor para o recetor. 

 A interação comunicativa e a 

negociação de significados 

como base para a 

aprendizagem de uma língua 

 Maior ênfase no processo de 

aprendizagem do que no 

produto. 

Quadro 2. Repercussões da digitalização no Ensino Comunicativo (Higueras García, 2002, p.110) 
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Desta forma, também todo o processo de ensino-aprendizagem tem agora de ser 

pensado em função dos recursos disponíveis em pleno século XXI, começando nos currículos 

escolares que terão de articular objetivos, conteúdos, métodos, estratégias e modalidades de 

avaliação à volta da Internet. Como lembra Hernández Mercedes (2008, p.2), esta integração 

das TIC não tem por objetivo “seguir dictámenes de modas tecnológicas o educativas”, mas 

sim “alcanzar objetivos curriculares y proporcionar a los alumnos oportunidades de 

aprendizaje”, sem nunca esquecer “criterios de necesidad y validez educativa”. 

Esta mesma autora defende o uso de webquests como uma metodologia de ensino 

muito vantajosa na aplicação dos princípios construtivistas do Paradigma Comunicativo e que 

– parece-nos – se relaciona com aquilo a que Warschauer (2000) chama “agency”, como o 

resultado de uma aprendizagem realmente significativa para o estudante de línguas. 

Hernández Mercedes (2008) define-as assim: 

[…] modelo de uso educativo de los recursos y de su integración en el aula, caracterizado por 

ser coherente, asequible, sencillo y rico. Es también un protocolo, dado que se estructura com 

unas partes fijas y unos convencionalismos (indicación de nível, el área, etc.), perfectamente 

reconocibles e identificables por toda la comunidad de usuários. (Hernández, 2008, p.4) 

As características deste recurso didático passam, então, pela apresentação de uma 

estrutura clara, pelo favorecimento da autonomia na aprendizagem, pela possibilidade de 

proporcionar trabalho cooperativo, pela motivação, pela otimização do uso da Internet, pela 

aproximação do aluno à realidade em estudo, pelo desenvolvimento de competências 

tecnológicas em situações reais de uso e por uma natureza interdisciplinar. Este tem sido, de 

facto, um recurso muito difundido no ensino das LE (e mesmo noutras áreas) pela sua eficácia 

comunicativa, integrando as competências em TIC na sala de aula. 

Gostaríamos, ainda, de salientar as potencialidades da Internet no acesso à cultura da 

língua-alvo, uma vez que é este o recurso mais acessível e, simultaneamente, mais vivo da 

cultura de um povo. No fundo, ela possibilita que um aprendente de Espanhol, sem sair de 

Portugal, possa conhecer muitos dos elementos culturais dos países hispano-americanos e não 

se limite, assim, à cultura espanhola que lhe está – essa sim – a um alcance real. 

Destacamos, ainda, as razões pelas quais a Internet deverá ser usada no ensino de uma 

língua e, para isso, salientamos as ideias de Warschauer & Meskill (2000) e Higueras García 

(2002). 
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Os primeiros autores defendem, embora no contexto do ensino do Inglês, que o 

objetivo de se usar a Internet é o de que os alunos tenham vida – a partir do acróstico criado, 

no original em inglês: come ALIVE: Authenticity (autenticidade), Literacy (literacia), 

Interaction (interação), Vitality (vitalidade) e Empowerment (aumento da autonomia do 

aluno). 

Já Higueras García (2002) destaca a facilidade de comunicação neste ambiente, as 

vantagens próprias dos hipertextos, a panóplia de materiais, as vantagens herdadas do 

CALL/ELAO, o carácter multimédia que integra material sonoro, visual e textual e o contacto 

direto com a língua e cultura alvos. Por fim, tal como Higueras García (2002), aproveitamos 

as palavras de Cabero Almenara: 

El papel que las NT pueden jugar en el aprendizaje se ha justificado también, por el número 

de sentidos que pueden estimular, y la potencialidad de los mismos en la retención de la 

información. Diversos estudios ya clásicos, han puesto de manifiesto, cómo se recuerda el 

10% de lo que se ve, el 20% de lo que se oye, el 50% de lo que se ve y oye, y el 80% de lo 

que se ve, oye y hace (Cabero Almenara, 1996, p.9). 

 

11..55..   OO  eennssiinnoo  ddee  EELLEE  ee  ooss  mmaatteerriiaaiiss  nnaa  IInntteerrnneett ::   

tt iippoollooggiiaa  ee   ccrriittéérriiooss  ddee  sseelleeççããoo  

Uma vez exposta, embora de forma sumária, a génese, a evolução histórica e o estado 

atual de uma relação que se estreitou com as mudanças decorrentes da aplicação de novas 

teorias metodológicas de ensino-aprendizagem das LE, cabe-nos agora explicitar de que 

maneira o ensino das línguas, mais concretamente o ensino de ELE, pode ser apoiado por 

recursos disponíveis na Internet, isto é, consultáveis em qualquer parte do mundo, acessíveis 

em qualquer momento, disponíveis para qualquer professor ou aprendente. Interessa, pois, 

analisar que tipo de recursos podem estar ao serviço do ensino de ELE, as suas características 

e também as vantagens frente a outros materiais não disponíveis online, bem como os 

critérios de que o docente deverá fazer uso, no momento de planificação das suas aulas, tendo 

em vista uma seleção rigorosa, atual, equilibrada e fiável desses mesmos materiais.
15

 

                                                 
15

 Não é uma finalidade do nosso trabalho inventariar todas as páginas web que, na atualidade, estão disponíveis 

para apoiar a docência de ELE ou para os alunos praticarem as suas aprendizagens. Primeiro, porque seria 

impossível listá-las todas, tendo em conta a dimensão da Internet. Entre atualizações, novidades e 
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Atendendo ao número vastíssimo de materiais para o ensino de ELE que existe 

atualmente na Internet – naturalmente, entre os que vão surgindo, os que vão desaparecendo e 

os que vão permanecendo com alguma estabilidade –, é importante estabelecer, de algum 

modo, uma certa taxonomia entre eles, considerando o tipo de atividades que proporcionam, o 

contexto educativo em que se inserem (ou para o qual estão mais vocacionados) e o uso que 

fazem da Internet. 

Uma taxonomia possível é aquela proposta por Higueras García (2004, p.1063ss) que 

avança com quatro tipos de páginas, a saber: páginas temáticas, obras de referência, fóruns e 

grupos de discussão e, por último, material didático. Para cada um destes tipos de páginas, a 

autora apresenta as características genéricas, a utilidade para o professor e a utilidade para o 

aluno. Esta tipologia é assumida pela autora como uma síntese das propostas de outros 

autores, entre os quais Cruz-Piñol (1999 e 1997) e Marquès Graells (1999). A grande 

vantagem da proposta de Higueras García (2004) é, sem dúvida, a perspetiva didática que lhe 

está subjacente: uma explicitação da utilidade das páginas web para o professor e para o 

aluno. 

As outras propostas aqui referidas, nomeadamente a de Marquès Graells (1999), são 

mais descritivas e até exaustivas, porém a sua perspetiva afasta-se da didática, concentrando-  

-se muito mais nas finalidades de cada uma das páginas e não tanto na finalidade educativa de 

cada uma. No entanto, há que considerar alguns aspetos que, não sendo menos relevantes, 

poderão completar a proposta de Higueras García (2004), que nos parece apresentar algumas 

insuficiências, como, por exemplo, a não distinção entre materiais didáticos para realização 

online e materiais para download, ou a não explicitação de alguns subtipos de página em cada 

uma das categorias por ela propostas, ou ainda a não distinção entre páginas institucionais e 

páginas pessoais… Por outro lado, os aspetos enumerados como úteis para o aluno e para o 

professor são, não raras vezes, semelhantes e, quando não são referidos para um dos 

destinatários, poderiam perfeitamente sê-lo. Ora vejamos: no caso das páginas subordinadas 

ao tema “obras de referência”, tanto para alunos como para professores, a grande utilidade 

mencionada é precisamente a de “resolução de dúvidas”. Para o caso dos fóruns e listas de 

                                                                                                                                                         
desaparecimentos, o nosso trabalho depressa se tornaria inútil. Segundo o Anuário do Instituto Cervantes, o 

Espanhol é a terceira língua mais usada na Rede. Em segundo lugar, porque esse trabalho de compilação, 

seriação, análise e avaliação dos principais (e mais estáveis) recursos para o ensino do ELE, já está feito por 

diversos especialistas em inúmeros artigos, de entre os quais destacamos a secção “Recursos en Internet para 

la elaboración de actividades” da revista Carabela (atualizada até dezembro de 2005), da responsabilidade de 

Mar Cruz-Piñol, autora ainda de vários artigos sobre o tema e de uma tese de doutoramento, apresentada à 

Universidade de Barcelona em 2001, e publicada sob o título Enseñar español en la era de Internet – la www 

y la enseñanza del español como lengua extranjera, Barcelona: Octaedro, 2009. 
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discussão, uma das vantagens para o aluno é a possibilidade de praticar a língua, mas não será 

essa também uma vantagem para o professor? Parece-nos que sim, sobretudo se a sua LM não 

for aquela que ensina, o que é muito frequente nos sistemas de ensino europeu, tutelados 

diretamente pelos governos dos países. Será que a vantagem de “integrar-se numa 

comunidade de aprendizagem” se dirige ao aluno ou ao professor? Na verdade, poderia ser a 

qualquer um deles, mas a autora refere-se ao aluno, enquanto para o professor afirma que a 

utilidade é “fazer parte de uma comunidade de ensino de línguas”. Além disso, a um aluno 

importará certamente a última tipologia de páginas, isto é, aquela referente ao material 

didático, mas parece-nos que ao aluno o que realmente lhe interessará saber é que tipo de 

materiais poderá encontrar e se estes são, de facto, possibilitadores da autoaprendizagem, tal 

como a autora refere no campo relativo à utilidade para o aluno. Também ao professor 

interessa distinguir aqueles materiais que permitem ou não a autoaprendizagem, para poder 

determinar que modalidade de trabalho adotar com os seus alunos ou, em alternativa, 

recomendar para trabalho autónomo. 

Como dizíamos, a perspetiva de Marquès Graells (1999), mais exaustiva, chama-nos a 

atenção para os fins com que usaremos cada página. Portanto, se quisermos usar a Internet 

como fonte de informação, deveremos procurar páginas temáticas com conteúdos 

informativos ou do meio publicitário ou até de instituições e empresas. Por outro lado, se lhe 

pretendermos dar um uso enquanto meio de comunicação, então deveremos procurar 

ambientes de aprendizagem online ou redes sociais ou ainda chats. 

Assim, apresentamos de seguida uma proposta de classificação das páginas de 

Internet, tendo em vista o seu interesse educativo
16

 e assumindo que as suas características 

funcionam como vantagens e/ou desvantagens, dependendo de cada destinatário, seja ele 

professor (nativo da língua em questão ou não) ou aluno (em regime de autoaprendizagem ou 

não). Apresentaremos ainda um grupo reduzidíssimo de exemplos, cujo objetivo é apenas o 

de facilitar a compreensão da taxonomia aqui proposta. 

 

 

 

 

                                                 
16

 Usamos a terminologia “páginas de interesse educativo”, por oposição a webs educativos (i.e. desenhadas com 

fins exclusivamente educacionais), tal como as distingue Marquès Graells (1999, p.98). 
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Tipo e subtipo    

de página web 
Exemplos Finalidades Vantagens Desvantagens 

Páginas 

temáticas 

- transportes 

- atividades 

culturais 

- turismo 

- comunicação 

social 

- ensino de 

ELE 

- … 

 

 

http://www.iberia.es  

http://www.cinesvan 

dyck.com  

http://www.tourspain.es  

http://www.rtve.es  

 

www.todoele.net  

- Informar 

- Realizar 

tarefas 

burocráticas 

- Meios 

publicitários 

- Entreteni-

mento 

- fonte de input 

linguístico 

- material autêntico 

- componente 

cultural muito 

forte 

- atualização 

permanente 

- graficamente 

atrativas 

- acesso livre e 

gratuito 

- uso de software 

incompatível 

com alguns 

browsers 

- constante 

mudança de 

conteúdos / 

design 

- dispersão das 

informações e 

variedade de 

hiperligações 

Referentes 

linguísticos 

- dicionários 

- enciclopédias 

- recursos 

gramaticais 

- conjugadores 

verbais 

 

 

http://www.rae.es  

http://es.wikipedia.org  

http://www.elcastellano.

org  

http://www.auladiez.com  

http://www.verbolog.co

m  

- Informar 

- Proporcionar 

materiais 

- resolução de 

dúvidas 

- recursos 

acessíveis para 

realização de 

trabalhos e 

preparação de 

aulas 

- atualização 

frequente 

- manutenção ou 

validação por 

instituições 

conceituadas 

- alguns não são 

gratuitos 

- participação de 

vários 

internautas, 

sem 

certificação 

científica das 

informações 

Comunicação 

online 

- síncrona 

 

- assíncrona 

 

 

Chats / Messenger / 

Skype 

Correio eletrónico / 

fóruns 

Redes sociais
17

 

- Comunica-

ção entre 

pessoas 

- Facilitar 

aprendiza-

gens online 

- fonte de input 

linguístico 

- contacto com 

vários níveis de 

língua 

- treino autêntico 

das competências 

de interação 

- partilha de 

experiências 

- resolução de 

dúvidas 

- desconheci-

mento dos 

interlocutores 

- dificuldades de 

segurança 

- gasto de tempo 

elevado 

- fiabilidade das 

informações 

                                                 
17

 As redes sociais permitem os dois tipos de comunicação: síncrona e assíncrona, nas modalidades chat e “mural”. 

http://www.iberia.es/
http://www.tourspain.es/
http://www.rtve.es/
http://www.todoele.net/
http://www.rae.es/
http://es.wikipedia.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.elcastellano.org/
http://www.auladiez.com/
http://www.verbolog.com/
http://www.verbolog.com/
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Pesquisadores 

- gerais 

- de vídeos 

- de livros 

- de música 

- … 

 

http://www.google.es  

http://www.youtube.com  

http://books.google.com  

http://www.gooveo.com  

- Informar 

- Entreteni-

mento 

- Proporcionar 

materiais 

- Facilitar 

aprendiza-

gens online 

- acesso rápido e 

gratuito a grande 

quantidade de 

informação 

- possibilita o 

acesso a material 

autêntico 

- ordenação da 

informação por 

quantidade de 

ocorrências 

- quantidade de 

páginas 

detetadas na 

pesquisa 

- gasto elevado 

de tempo 

- desconheci-

mento de 

técnicas de 

limitação da 

pesquisa pelos 

utilizadores 

Material 

didático 

- recursos 

online 

- recursos para 

download 

- ambientes de 

aprendizage

m online 

 

 

http://www.videosele. 

com  

http://aprenderespanol. 

org  

 

http://ave.cervantes.es/ 

http://www.larutadela 

lengua.com  

 

- Proporcionar 

materiais 

- Facilitar 

aprendiza-

gens online 

- diversidade de 

temas, conteúdos, 

destinatários e 

tipologia de 

exercícios 

- autocorreção de 

alguns exercícios 

- possibilidade de 

prática e 

ampliação de 

conhecimentos 

- possibilidade de 

acompanhamento 

tutorial 

- a aprendizagem 

online nunca é 

gratuita 

- fiabilidade 

científica de 

algumas 

páginas de 

utilizadores 

- exercícios 

online 

geralmente 

estruturalistas 

Quadro 3. Taxonomia de páginas da Internet com interesse educativo 

 

 

Apesar da taxonomia aqui proposta por nós, no âmbito da planificação de atividades 

para a aula de ELE, não podemos esquecer aqueles aspetos que são comuns a todo o tipo de 

atividades, a saber: o nível dos alunos, objetivos bem definidos, competências a desenvolver, 

especificação das tarefas (prévias, intermédias e final), modalidades de trabalho, gestão do 

tempo e conhecimento aprofundado dos temas e materiais (Rodríguez Martín, 2004, p.3). 

No que aos critérios de avaliação de páginas da Internet diz respeito, há variadíssimas 

perspetivas, mas todas se resumem a quatro ou cinco aspetos fundamentais, nomeadamente os 

aspetos formais de design gráfico da página, o aproveitamento das vantagens multimédia 

(interação, hipertextos, retroalimentação, etc.), a rentabilidade do acesso à Internet, a 

http://www.google.es/
http://www.youtube.com/
http://books.google.com/
http://www.gooveo.com/
http://www.videosele.com/
http://www.videosele.com/
http://aprenderespanol.org/
http://aprenderespanol.org/
http://ave.cervantes.es/
http://www.larutadelalengua.com/
http://www.larutadelalengua.com/
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fiabilidade e a quantidade de informação (Higueras García, 2002, p.115). Marquès Graells 

(1999) menciona, além disso, a capacidade de motivação e a adequação da página aos 

utilizadores como aspetos fundamentais a ter em conta na seleção de páginas web de interesse 

educativo. Importa, acima de tudo, que o professor conheça a fundo as páginas que 

apresenta/recomenda aos alunos e que oriente os alunos nas suas pesquisas. Por outro lado, 

quando o professor se assume também como criador de uma página web com o objetivo de a 

utilizar em contexto de ensino-aprendizagem, deverá partir destes critérios e autoavaliar a sua 

própria página, de modo a que esta cumpra as suas finalidades, mas corresponda 

simultaneamente às expectativas e necessidades dos seus alunos. 

 

11..66..   AAss  TTIICC  ee  oo  CCuurrrrííccuulloo  NNaacciioonnaall   eemm  PPoorrttuuggaall   

A aplicação das TIC ao ensino depende, em grande medida – como não poderia deixar 

de ser –, das políticas educativas de um governo. Muito embora, no passado recente, tenha 

havido mudanças significativas no governo de Portugal, as grandes opções políticas 

educativas em relação à implementação das TIC têm-se mantido sensivelmente idênticas, até 

porque o discurso político é unânime no que se refere à adoção e integração das TIC no 

domínio da educação, mostrando-se sempre muito favorável à sua implementação, quer para 

se manter fiel às diretivas europeias, quer porque as TIC são efetivamente uma ferramenta 

cheia de potencial no contributo que podem dar para o desenvolvimento económico, para a 

investigação, para a otimização de serviços administrativos, etc. 

As conclusões de um estudo sobre a aprendizagem e inovação através das TIC nas 

escolas da Europa são muito claras no que se refere às políticas nacionais para as TIC: por um 

lado, elas existem nos vários países europeus e, normalmente, abrangem todo o processo 

educativo, estando mesmo integradas no currículo de cada país; por outro lado, e apesar da 

vasta promoção, pelas autoridades centrais, das TIC enquanto ferramenta de ensino-

aprendizagem, subsistem falhas consideráveis na sua aplicação concreta na sala de aula 

(GEPE, 2011, pp.9-11). Segundo a base de dados da OCDE, PISA 2009, a utilização de 

computadores em contexto da sala de aula, nas disciplinas de LE, não atinge sequer os 20% 

dos alunos com 15 anos de idade (GEPE, 2011, p.56). 
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Apesar de a reforma curricular de 2001 contemplar uma disciplina de TIC no último 

ano da escolaridade obrigatória (à data, o 9º ano)
18

, o grande impulso dado às TIC com o 

objetivo de as integrar de forma sistemática, organizada e programada no ensino ocorre em 

2007 com o Plano Tecnológico da Educação, cujo principal objetivo era colocar Portugal 

entre os cinco países da União Europeia mais avançados em termos de modernização 

tecnológica. Para isso, o Plano Tecnológico da Educação desenrolar-se-ia em redor de três 

eixos estruturantes: tecnologia, conteúdos e formação. Recentemente, uma equipa 

multidisciplinar e interuniversitária, sediada na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Lisboa, a pedido do Gabinete de Estatística e Planeamento da 

Educação, coordenou um estudo de implementação do Plano Tecnológico da Educação, cujo 

objetivo era traçar os vetores daquele eixo referente à formação de professores e não docentes, 

no âmbito das competências em TIC. A proposta final desse percurso formativo fundamenta- 

-se, por um lado, na literatura de especialidade e nos exemplos de outros países mais 

avançados em termos tecnológicos, nomeadamente do Norte da Europa, e, por outro lado, na 

recolha de dados empíricos através de estudos de auscultação dos mais variados 

intervenientes e especialistas em TIC. 

Com efeito, entre esses estudos, há um que assume particular relevância para o 

objetivo deste trabalho, em virtude de inventariar as referências às TIC no Currículo Nacional, 

por forma a destacar de que modo elas têm (ou não) visibilidade nas mais diferentes áreas 

disciplinares do ensino básico e secundário, além, claro, de aprofundarem o caráter de 

transversalidade que lhes é implícito.
19

 O estudo centra-se sobre dois tipos de documentos: o 

Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais e também sobre as 

orientações programáticas de diversas áreas disciplinares. Embora não tenham sido levados à 

análise nenhuns programas de Espanhol, nem do ensino básico nem do ensino secundário, é 

pertinente salientar aqui algumas das conclusões desse estudo, por serem, em nosso entender, 

extensivas ao ensino de Espanhol. 

Uma das primeiras constatações relaciona-se com o facto de as referências feitas às 

TIC se limitarem principalmente aos domínios das competências e das metodologias, 

descuidando os propósitos, os conteúdos e a avaliação das diversas disciplinas, muito embora 

haja escassas referências ao nível dos propósitos nos programas de LE do ensino secundário 

                                                 
18

 Atualmente, a escolaridade obrigatória só termina aos 18 anos, o que corresponde ao 12º ano. 
19

 Referimo-nos, neste ponto, ao estudo 4, integrado no volume II desta publicação, cujo título é “Visibilidade 

das TIC no Currículo Nacional em Portugal”, pp.63-115. 
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analisados (Cruz, 2009a). No entanto, este facto não deve impedir os professores de, no dia a 

dia, implementarem as TIC na sua prática pedagógica, tal como exemplifica, para o caso da 

LM, a mesma autora num outro estudo (Cruz, 2009b, pp.113-114). No entanto, as ausências 

nos documentos de orientação curricular não se afiguram como falhas de menor importância, 

pois é necessário orientar os professores na conceção dos instrumentos de avaliação para 

“clarificar não só o que se pretende efetivamente que os alunos aprendam com as TIC, mas, 

sobretudo, para estimular os professores a operacionalizar as orientações curriculares gerais 

relativamente à avaliação das aprendizagens”. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico enuncia algumas competências em TIC que 

os professores devem desenvolver com os seus alunos, as quais se podem agrupar em quatro 

áreas: acesso à informação, criação/expressão/divulgação, comunicação/colaboração e 

aprender a aprender. Neste sentido, Cruz (2009a) conseguiu enquadrar as recomendações para 

as LE apenas nas perspetivas de acesso à informação e comunicação/ colaboração. No 

entanto, embora as referências às TIC não estejam explicitadas, quando um professor de LE lê 

“rever o texto com utilização de códigos de correção, consulta de dicionários e gramáticas” 

(Ministério da Educação, 2001, p.52) reconhece imediatamente que pode recorrer ao corretor 

ortográfico do Word ou a qualquer dicionário online. Do mesmo modo, quando, a propósito 

da competência de falar/produzir, lemos “[d]escrição, com o objetivo de dar a conhecer, de 

objetos, lugares, personagens, com ou sem apoio visual ou linguístico” (Ministério da 

Educação, 2001, p.51), equacionamos que o apoio visual seja uma apresentação em 

PowerPoint ou qualquer outro tipo de suporte tecnológico. Por conseguinte, podemos afirmar 

que, ainda que de uma forma mais esbatida, também há competências das LE que se 

enquadram nas perspetivas de criação / expressão / divulgação e aprender a aprender. 

O currículo português é ainda muito omisso no que às metodologias diz respeito, não 

indicando, para muitas disciplinas, que modalidades de trabalho devem ser adotadas com as 

TIC. Não obstante, o programa de LE analisado (Inglês – ensino secundário) faz alusão ao 

trabalho colaborativo à distância – potencialidade que apenas as TIC facultam e que, no 

contexto atual de ensino de LE, é imprescindível no desenvolvimento de uma competência 

comunicativa. Apesar de o programa de Espanhol para o 3º ciclo ser bastante negligente com 



 

Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira   33 

as TIC
20

, outras orientações programáticas mais atuais para esta língua são já mais 

consistentes, como veremos mais adiante. 

Sobre as TIC enquanto recurso necessário à aquisição e ao desenvolvimento das 

competências enunciadas no currículo, no caso das LE surgem, por um lado, os programas 

para simulação, digitalização e ensino de línguas, os CD-ROM, as enciclopédias em suporte 

informático – agrupados no conjunto de recursos convencionais (cf. Gaspar e Roldão, 2007); 

por outro lado, no grupo dos recursos tecnológicos, encontramos a Internet, o correio 

eletrónico, os grupos de discussão (fóruns), os chats e as videoconferências. Note-se, contudo, 

uma substancial diferença entre o ensino básico e o secundário, este último com muito maior 

pertinência. Parece-nos plausível esta diferença acentuada, dado que os programas de LE do 

ensino secundário datam de 2001, enquanto os do ensino básico remontam a 1991 (Francês, 

Alemão e Inglês) e 1997 (Espanhol)
21

. 

As conclusões deste estudo (Cruz, 2009a) são evidentes e demonstram 

inequivocamente que a integração das TIC no currículo português é ainda incipiente: surge 

desarticulada, não raras vezes, com os programas de cada disciplina; não aprofunda as 

competências em TIC esperadas; é pouco orientadora das modalidades de trabalho e de 

avaliação, apesar de ser fortemente defendida uma implementação crescente nas escolas pelos 

protagonistas políticos (Cruz, 2009a, pp.103-106). 

Está, portanto, por realizar uma verdadeira integração curricular das TIC que dê lugar 

a uma apropriação eficaz destas ferramentas, tão eficiente que permita a construção de 

representações cognitivas assimiláveis pela estrutura mental de cada aprendente (Sánchez, 

2003). Assim, podemos afirmar que o currículo português situa-se ainda entre aquilo que 

Sánchez (2003, p.56) classifica como “predisposição” (apresto) e “uso”, os dois níveis 

anteriores a uma efetiva integração. No fundo, a predisposição “no implica un uso educativo, 

el centro está más en las TICs que en algún propósito educativo”, já o uso “implica conocerlas 

y usarlas para diversas tareas, pero sin un propósito curricular claro”. Claramente, nos 

distanciamos da integração que obriga a “embeberlas [as TIC] en el currículum para un fin 

educativo específico, con un propósito explícito en el aprender” (Sánchez, 2003, p.57). 

 

                                                 
20

 Isto deve-se ao facto de o referido programa ter sido publicado em 1997, portanto anteriormente à 

implementação generalizada do uso da Internet e à publicação do Currículo Nacional para o Ensino Básico – 

competências essenciais. 
21

 No caso do programa de Espanhol, referimo-nos à data da sua publicação. 



34 Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira  

11..77..   AAss  TTIICC  nnaass  oorriieennttaaççõõeess  pprrooggrraammááttiiccaass  ddee  

LLíínngguuaa  EEssttrraannggeeiirraa  II II   ––   EEssppaannhhooll   

O Programa de Espanhol – LE II para o 3º ciclo do ensino básico é um documento 

publicado pelo Ministério da Educação português em 1997 e, portanto, anterior à publicação 

do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001). Assim, muito embora 

pesem na sua construção alguns dos princípios comunicativos de ensino das línguas 

subjacentes à elaboração desse QECR – cujas alusões são claras, como, por exemplo, a 

referência ao documento Un nivel umbral (Slagter, 1979) – a ausência das TIC é notória, quer 

no âmbito dos recursos recomendados, quer entendida como competência estratégica. Tal 

facto justifica-se por, à época, as TIC não estarem ainda tão difundidas e generalizadas que se 

entendesse serem recursos indispensáveis no ensino-aprendizagem de uma língua: a Internet 

era uma ferramenta de elites, não existia a banda larga, muitas escolas não estavam equipadas 

com salas de informática, os projetos escolares (leia-se manuais) não dispunham de recursos 

multimédia, etc. 

Apesar disso, o ensino do Espanhol tem evoluído bastante nas últimas décadas e a 

crescente procura desta língua por parte dos alunos tem feito o Ministério da Educação 

apostar numa oferta mais proporcional a essa procura. Entre as várias medidas da tutela, 

contam-se os incentivos à formação de professores, a elaboração de programas para outros 

anos e níveis de ensino, a inclusão do Espanhol como opção de primeira LE
22

 no 2º ciclo do 

ensino básico, a produção de materiais de apoio, etc. Ora, como a elaboração dos programas 

de 2º ciclo do ensino básico e dos programas do ensino secundário (iniciação) é mais recente, 

é possível encontrar aí algumas referências à utilização das TIC no processo de ensino-           

-aprendizagem. 

Ainda que não seja especificamente dirigido ao público do 3º ciclo, o Programa de 

Espanhol – Nível de Iniciação (5º e 6º anos de escolaridade), por ser o mais recente, por ter 

como co-autora uma professora do sistema de ensino português, por lograr o desenvolvimento 

das competências previstas para o nível A1 e A2 do QECR (os mesmos níveis previstos para 

                                                 
22

 A verdade é que esta medida está já desatualizada, uma vez que o agora Ministério da Educação e Ciência, na 

última revisão curricular, que entrou em vigor no ano letivo de 2012/2013, já exclui a hipótese de escolha da 

primeira LE, declarando como obrigatória a língua inglesa. Assim, a opção de LE ocorre apenas, como 

segunda LE, no 3º ciclo do ensino básico e/ou no ensino secundário. 
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o 3º ciclo
23

) e por abordar praticamente os mesmos temas que percorrem os manuais de 7º, 8º 

e 9º anos, parece-nos um bom orientador da prática pedagógica do docente de Espanhol. 

Desta forma, propomo-nos analisar os pontos de interseção entre as TIC e este programa de 

Espanhol. 

A diferença deste programa em relação ao do 3º ciclo (nível de iniciação) é notória, 

desde logo, numa das finalidades que apresenta, onde se lê “Implementar a utilização dos 

media e das novas tecnologias como instrumentos de aprendizagem, de comunicação e de 

informação.” (Fialho & Montes Izco, 2008, p.2). Mais adiante, a propósito do 

desenvolvimento da competência de compreensão auditiva, as autoras do programa aludem ao 

critério da autenticidade e do realismo da amostra auditiva e, em seguida, apontam 

necessariamente para alguns recursos TIC, como a televisão, a rádio, o DVD, etc. 

A propósito da definição dos objetivos específicos a privilegiar em cada competência, 

este programa torna a evidenciar a utilização das novas tecnologias, quer como forma de input 

linguístico – “Procurar e localizar informação simples em páginas de Internet em espanhol.” 

(Fialho & Montes Izco, 2008, pp.16,17) – , quer como meio de comunicação – “Comunicar 

através da Internet, fax ou correio com pessoas com os mesmos interesses.” (Fialho & Montes 

Izco, 2008, pp.19,20). Nestas duas referências, há dois conceitos subjacentes relacionados com o 

uso da Internet. O primeiro é o recurso à Internet como fonte de informação e de conhecimento e 

aqui a Internet é entendida como uma fonte que congrega em si um conjunto de benefícios, como 

a facilidade no acesso às informações e possibilidade de reunir no mesmo “local” fontes de 

informação pictóricas, escritas, áudios e vídeos, o que, noutros tempos, só se alcançava através de 

folhetos, imprensa, rádio ou televisão. O segundo conceito põe em evidência a noção de 

ferramenta 2.0, em que a Internet é vista como um meio de comunicação e interação entre os 

utilizadores, isto é, o utilizador não se limita a receber informação, mas pode igualmente corrigir, 

ampliar, produzir nova informação e disponibilizá-la a outros utilizadores na Web. 

Nesta linha de utilização da Internet como ferramenta 2.0, o Programa do 2º ciclo 

promove que as tarefas a realizar incorporem esta TIC. É exemplo disso a proposta feita para 

                                                 
23

 Neste ponto, impõe-se um breve esclarecimento. Os dois referenciais para o ensino do Espanhol que 

enquadram os níveis definidos pelo QECR (2001) nos objetivos do sistema de ensino português são o 

Currículo Nacional do Ensino Básico – competências essenciais (2001) e, mais recentemente, o documento 

Metas de Aprendizagem (2010). O primeiro determina que, ao final do 3º ciclo, o perfil de saída dos alunos 

corresponde ao nível B1 do QECR, enquanto o segundo estabelece o nível A2 como meta para a segunda LE 

(nível de iniciação). Tomámos em consideração o segundo porque (i) teve em conta reestruturações 

curriculares mais recentes e, por isso, a carga horária atribuída à LE II nos 7º, 8º e 9º anos; (ii) o Despacho n.º  

17169/2011, de 12 de dezembro, do Ministério da Educação e Ciência revoga o documento de 2001, 

retirando-lhe o estatuto de referencial estratégico para o sistema de ensino português. 
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uma unidade do 6º ano “Tarefa: Fazer a nossa apresentação por escrito para intercâmbio com 

outros colegas ou escolas através da Internet” (Fialho & Montes Izco, 2008, p.45). 

Por fim, resta apenas referir que, entre os vários recursos propostos pelas autoras deste 

programa, o docente de Espanhol encontrará variadíssimas referências às mais diversas TIC, 

pois as propostas de CD, DVD e páginas da Internet ascendem a mais de trinta. 

 

11..88..   AAss  mmeettaass  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  eemm  TTIICC  ee  eemm  

LLEE  IIII   ––   EEssppaannhhooll ::   ppoonnttooss  ddee  ccoonnff lluuêênncciiaa  

O projeto Metas de Aprendizagem (que vigorou entre 2010 e 2012), procurou definir 

precisamente metas, ou por outras palavras, recuperar um conceito antigo – e, eventualmente, 

negligenciado com a incorporação das ‘competências’ nos projetos educativos das escolas, 

assim como no léxico quotidiano dos professores – que é o de ‘objetivos’ para cada ano/ciclo 

de estudos, conforme a disciplina em questão. No caso das TIC, entendida como uma área 

transversal e ao serviço das outras áreas científicas, a equipa que as elaborou assume que são 

definidas metas finais para cada um dos quatro períodos considerados, a saber: a educação 

pré-escolar, o 1º ciclo, o 2º ciclo e o 3º ciclo do ensino básico.
24

 Por seu lado, as metas de 

aprendizagem das LE procuraram estabelecer, além das metas finais de ciclo, objetivos 

intermédios de aprendizagem para cada um dos anos de escolaridade e, indo um pouco mais 

além, avançam inclusive com algumas diferenças em relação às várias línguas integradas no 

currículo nacional. Com efeito, atendendo à especificidade do Espanhol face ao Inglês, ao 

Francês e ao Alemão, claro está, propõem-se algumas diferenças nas metas a alcançar nas 

competências produtivas e recetivas destas línguas, no que concerne a um nível mais 

avançado da língua (mas apenas na LE I, ou seja, quando iniciada no 2º ciclo). 

Para começar, importa, então, perceber quais são as metas propostas no âmbito das 

TIC. Estas metas desenvolvem-se em quatro domínios estruturantes: informação, 

comunicação, produção e segurança. Uma vez que estas metas estão estabelecidas por ciclo, é 

importante estabelecer o contraste entre o final do 2º ciclo e o final do 3º ciclo, para podermos 

entender melhor a evolução que se espera dos alunos, ao longo do 3º ciclo, nestes domínios. O 

                                                 
24

 As Metas de Aprendizagem para o ensino secundário fazem (ou faziam) parte de uma segunda fase do projeto 

que, devido às mudanças operadas na tutela, se encontra – ao que parece – suspenso. 
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quadro seguinte procura evidenciar os contrastes entre as metas finais do 2º ciclo e as metas 

finais do 3º ciclo para cada um dos domínios referidos
25

. 

22ºº  cciicclloo   33ºº  cciicclloo  

INFORMAÇÃO 

O aluno utiliza recursos digitais online e 

off-line para, com o apoio do professor, 

pesquisar, seleccionar e tratar informação 

de acordo com objectivos concretos e 

com critérios de qualidade e pertinência. 

 O aluno utiliza recursos digitais online e 

off-line para pesquisar, seleccionar e tratar 

informação de acordo com objectivos con-

cretos, decorrentes de questões e proble-

mas previamente identificados, e com 

critérios de qualidade e pertinência. 

COMUNICAÇÃO 

O aluno comunica, interage e colabora 

com outras pessoas, usando ferramentas 

e ambientes de comunicação em rede, 

seleccionados com o apoio do professor, 

como estratégia de aprendizagem indivi-

dual e colectiva. 

 O aluno comunica, interage e colabora 

usando ferramentas e ambientes de 

comunicação em rede, seleccionados de 

acordo com as respectivas potencialida-

des e constrangimentos, como estratégia 

de aprendizagem individual e colectiva. 

PRODUÇÃO 

O aluno concebe e desenvolve, com 

orientação e apoio do professor, traba-

lhos escolares, recorrendo a diferentes 

ferramentas digitais, para exprimir e re-

presentar conhecimentos, ideias e senti-

mentos. 

 O aluno concebe e desenvolve trabalhos 

escolares com recurso a diferentes ferra-

mentas digitais, e cria documentos origi-

nais que exprimam e representem conheci-

mentos, ideias e sentimentos. 

SEGURANÇA 

O aluno adopta comportamentos seguros, respeita direitos de autor e de propriedade 

intelectual, e observa normas de conduta na utilização de ambientes digitais online. 

Quadro 4. Metas Finais de Aprendizagem em TIC para o 2º e 3º ciclos do ensino básico 

                                                 
25

 Os destaques a negrito são da nossa responsabilidade e, tendo em vista a facilidade de uma leitura contrastiva, 

salientam precisamente as expressões textuais que são diferentes entre os dois ciclos. 
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Como facilmente se constata, não parecem existir muitas diferenças nestas metas 

finais, até porque a meta final relacionada com o domínio da segurança não tem mesmo 

nenhuma, por isso evitámos a sua repetição. No entanto, há que ter em conta um aspeto que 

não é menor e que se prende com a autonomia do aluno, privilegiada claramente no 3º ciclo, 

por contraste com o “apoio do professor” defendido no 2º ciclo. Além disso, há ainda que 

analisar as metas intermédias a alcançar até ao final do 6º e 9º anos, respetivamente, conforme 

se apresenta no quadro seguinte. 

22ºº  cciicclloo   33ºº  cciicclloo  

INFORMAÇÃO 

 O aluno reconhece diferentes ferramen-

tas digitais de acesso à informação (en-

ciclopédias digitais, directórios, motores 

de busca online, etc.) e selecciona, sob 

orientação do professor, as mais ade-

quadas à sua pesquisa. 

 O aluno prepara e realiza, com o apoio 

do professor, pesquisas digitais online e 

offline, com base em palavras-chave 

adequadas aos objectivos previamente 

definidos. 

 O aluno selecciona, com o apoio do 

professor, informação resultante de 

pesquisas digitais, verificando a quali-

dade da informação (autoridade, rigor, 

objectividade, etc.) e identificando a sua 

pertinência face aos objectivos definidos 

para a pesquisa. 

 O aluno classifica e organiza a informa-

ção seleccionada, recorrendo a ferra-

mentas digitais adequadas (programas 

de gráficos, bases de dados, ferramentas 

de criação de mapas conceptuais, etc.), 

de acordo com categorias definidas 

em conjunto com o professor. 

  O aluno reconhece as potencialidades e 

os constrangimentos das várias ferra-

mentas digitais de acesso à informação 

(enciclopédias digitais, bases de dados, 

directórios, motores de busca online, 

etc.,) e selecciona as mais adequadas 

para diferentes tipos de pesquisa. 

 O aluno prepara e realiza pesquisas digi-

tais online e offline em função de ob-

jectivos concretos, decorrentes de 

questões e problemas previamente 

identificados, utilizando critérios de 

pesquisa avançada. 

 O aluno selecciona informação resul-

tante de pesquisas digitais, analisando 

as páginas de resultados obtidas, veri-

ficando a qualidade da informação (au-

toridade, rigor, objectividade, etc.) e 

identificando a sua pertinência face aos 

objectivos definidos para a pesquisa. 

 O aluno classifica, categoriza e orga-

niza a informação seleccionada, recor-

rendo a ferramentas digitais adequadas, 

tais como programas de gráficos, bases 

de dados, ferramentas de criação de ma-

pas conceptuais, sistemas de gestão de 

informação online, etc. 
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COMUNICAÇÃO 

 O aluno reconhece diferentes ferramen-

tas digitais de comunicação (correio 

electrónico, serviços de mensagens ins-

tantâneas, etc.) e selecciona, sob orien-

tação do professor, as mais adequadas 

a diferentes situações de comunicação. 

 O aluno comunica com outras pessoas, 

utilizando as várias funcionalidades 

do correio electrónico e de programas 

de mensagens instantâneas, com res-

peito pelas regras de conduta subjacen-

tes. 

 O aluno interage e colabora com outras 

pessoas em ambientes online propostos 

pelo professor (plataformas de aprendi-

zagem, blogues, etc.), e utiliza as ferra-

mentas de comunicação disponíveis com 

respeito pelas regras de conduta subja-

centes. 

  O aluno reconhece as potencialidades e 

os constrangimentos das várias ferra-

mentas digitais de comunicação (correio 

electrónico, serviços de mensagens ins-

tantâneas, fóruns de discussão, video-

conferência, etc.) e selecciona as ferra-

mentas mais adequadas a diferentes si-

tuações de comunicação. 

 O aluno comunica com outras pessoas 

recorrendo a ferramentas digitais de 

comunicação síncrona e assíncrona 

(através de texto, áudio e vídeo), com 

respeito pelas regras de conduta subja-

centes. 

 O aluno interage e colabora com outras 

pessoas em ambientes online (plata-

formas de aprendizagem, grupos de 

discussão, redes sociais, blogues, etc.), 

que selecciona em função de objecti-

vos previamente definidos, e utiliza as 

ferramentas de comunicação disponíveis 

com respeito pelas regras de conduta 

subjacentes. 

PRODUÇÃO 

 O aluno reconhece diferentes ferramen-

tas digitais de produtividade pessoal 

(processador de texto, programas de 

apresentação electrónica, etc.) e, sob 

orientação do professor, selecciona-as 

de acordo com o tipo de documento a 

produzir.  

 O aluno cria, com o apoio do profes-

sor, documentos digitais diversificados 

(esquemas, mapas de ideias, relatórios 

escritos, apresentações electrónicas, blo-

gues, wikis, etc.), adequados a diferen-

tes finalidades, como resultado de ta-

refas de aprendizagem. 

  O aluno reconhece as potencialidades e 

os constrangimentos das várias ferra-

mentas digitais de produtividade pessoal 

(processador de texto, programas de 

apresentação electrónica, folha de cál-

culo, etc.) e selecciona-as de acordo 

com o tipo de documento a produzir. 

 O aluno cria documentos digitais 

diversificados (esquemas e mapas de 

ideias, relatórios escritos, apresentações 

electrónicas, vídeos, blogues, wikis, 

podcasts, hiper-documentos, etc.), 

adequados a diferentes finalidades, con-

textos e públicos, como resultado de ta-
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 O aluno cria documentos digitais origi-

nais, delineados em conjunto com o 

professor, para exprimir conhecimen-

tos, ideias, emoções e sentimentos, utili-

zando ferramentas que permitam a edi-

ção de texto, imagem, som e vídeo (pro-

gramas de desenho e de tratamento de 

imagem, ferramentas de áudio e de ví-

deo, etc.). 

refas de aprendizagem. 

 O aluno cria documentos digitais origi-

nais para exprimir conhecimentos, 

ideias, emoções e sentimentos, utili-

zando ferramentas que permitam a cria-

ção e/ou edição de texto, imagem, som e 

vídeo (programas de desenho e de tra-

tamento de imagem, ferramentas de áu-

dio e de vídeo, sistemas-autor, etc.) 

SEGURANÇA 

 O aluno reconhece a existência de peri-

gos na utilização de ferramentas digitais 

(para o utilizador e para os equipamen-

tos) e assume comportamentos respon-

sáveis de segurança. 

 O aluno respeita os direitos de autor e a 

propriedade intelectual da informação 

disponibilizada em fontes electrónicas. 

 O aluno assume comportamentos que 

respeitam as regras de conduta online 

(“Netiqueta”) e as normas de funciona-

mento subjacentes a cada ambiente di-

gital. 

 

  O aluno reconhece a existência de peri-

gos na utilização de ferramentas digitais 

(para o utilizador e para os equipamen-

tos), assume comportamentos responsá-

veis de segurança e certifica-se da exis-

tência de medidas técnicas de protec-

ção (anti-vírus, anti-spyware, etc.). 

 O aluno respeita os direitos de autor e a 

propriedade intelectual da informação 

disponibilizada em fontes electrónicas. 

 O aluno assume comportamentos que 

respeitam as regras de conduta online 

(“Netiqueta”) e as normas de funciona-

mento de cada ambiente digital. 

Quadro 5. Metas Intermédias de Aprendizagem em TIC para o 2º e 3º ciclos do ensino básico 

Por seu lado, as Metas de Aprendizagem das LE, embora preconizem objetivos 

intermédios para cada um dos anos dos vários ciclos de ensino, tornam-se mais difíceis de 

comparar neste campo, uma vez que as diferenças entre os descritores propostos, por 

exemplo, para cada um dos seis domínios (compreensão oral, compreensão escrita, interação 

oral, interação escrita, produção oral e produção escrita), se prendem com especificidades 

próprias da linguagem. No âmbito da compreensão oral, o descritor para o 7º ano é 

“[i]dentifica um número limitado de palavras e de frases simples em instruções, mensagens e 

textos simples e curtos […] relativos à identificação e caracterização pessoais, hábitos, 

necessidades do quotidiano e meio envolvente […]”; enquanto para o 8º ano é “[i]dentifica 

palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em mensagens e textos simples e 
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curtos […] relacionados com o meio envolvente, situações do quotidiano e experiências 

pessoais […]”; e para o final do ciclo (9º ano) “[c]ompreende as ideias principais e 

informação relevante explícita em mensagens e textos curtos […] sobre experiências pessoais 

e situações do quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade […]”. Como se pode 

constatar, a grande diferença está na passagem do 8º para o 9º ano e isso corresponde, 

exactamente, à mudança do nível A2.1 para o A2.2. Decerto, estas mudanças mais 

significativas têm a ver com o desejo de consolidar as aprendizagens esperadas no final do 

nível inicial (A2) de uma LE, em conformidade com o QECR. 

Poderíamos aqui mencionar muitos outros exemplos da progressão em espiral do 

currículo de ELE, porém o que importa, neste momento, é destacar aqueles que são os níveis 

de desempenho esperados para o 8º ano (LE II), porque é o que corresponde ao público-alvo 

da nossa intervenção didática. 

 

Domínio O Aluno 

Compreensão 

Oral 

Identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens 

telefónicas, publicidades, canções, clips, entre outros) relacionados com o 

meio envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, sempre 

que sejam articulados de forma clara e pausada. 

Compreensão 

Escrita 

Identifica palavras-chave e frases simples e infere o sentido geral em 

mensagens e textos simples e curtos (cartas e mensagens, folhetos, 

publicidades, catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda 

desenhada, entre outros), relacionados com o meio envolvente, situações 

do quotidiano e experiências pessoais, sempre que sejam constituídos 

essencialmente por frases simples e vocabulário familiar. 

Interação 

Oral 

Interage em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações 

familiares. Pede e dá informações e troca opiniões sobre o meio 

envolvente, situações do quotidiano e experiências pessoais, tendo em 

conta o discurso do interlocutor e respeitando os princípios de delicadeza. 

Pronuncia, geralmente, de forma compreensível, um repertório limitado de 

expressões e de frases, mobilizando estruturas gramaticais elementares. 
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Interação 

Escrita 

Escreve cartas e mensagens simples e curtas (50-60 palavras). Pede e dá 

informações sobre o meio envolvente e situações do quotidiano e 

experiências pessoais. Respeita as convenções textuais e sociolinguísticas 

das mensagens e cartas, adequando-as ao destinatário. Utiliza vocabulário 

elementar e frases simples, articulando as ideias com conetores básicos de 

coordenação e subordinação. 

Produção 

Oral 

Exprime-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados 

previamente. Descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta 

experiências pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou 

passados e exprime opiniões, gostos e preferências. 

Usa um repertório limitado de expressões e de frases, mobilizando 

estruturas gramaticais elementares. Pronuncia de forma suficientemente 

clara para ser entendido. 

Produção 

Escrita 

Escreve textos simples e curtos (50-60 palavras). Descreve situações do 

quotidiano; conta experiências pessoais e acontecimentos reais ou 

imaginários, presentes ou passados e exprime opiniões, gostos e 

preferências. Respeita as convenções textuais e utiliza vocabulário 

elementar e frases simples, articulando as ideias com conetores básicos de 

coordenação e subordinação. 

Quadro 6. Metas Intermédias de Aprendizagem em LE II para o 3º ciclo do ensino básico 

Ora, como as metas evidenciam, há três tipos de domínios: a compreensão (ou 

receção), a interação e a produção; e cada um deles deve ser entendido na sua vertente oral 

e/ou escrita, consoante o “suporte” em que a mensagem se desenvolve. O QECR contempla 

ainda, para cada um destes domínios, algumas estratégias de consecução das diferentes 

atividades, e – não menos importante – refere também o domínio da mediação (oral e escrita), 

contemplando atividades de interpretação (simultânea, consecutiva ou informal), tradução, 

resumo e paráfrase (Conselho da Europa, 2001, p.129). Apesar de não assumir um papel 

preponderante no ensino das línguas – tal como se pode concluir pelo facto de não 

constituírem um dos principais domínios referenciados nas Metas –, as atividades de 
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mediação assumem particular relevância no contexto desta monografia
26

, posto que 

funcionam como estratégias no desenvolvimento dos restantes domínios como a interação, a 

compreensão e a produção. 

Podemos afirmar que existe uma relação direta e linear entre os três primeiros 

domínios das Metas em TIC e os três domínios das Metas das LE. Sistematizamos, assim, esta 

relação unívoca que aproxima naturalmente as duas áreas disciplinares e facilita a 

concretização da “filosofia explicitamente assumida no Currículo Nacional do Ensino Básico 

(Dec. Lei 6/2001, de 18 de janeiro) – as TIC como ‘formação transdisciplinar’” (Costa, 2010, 

p.1): 

 

Metas em TIC Metas de ELE – II 

Informação Compreensão oral e escrita 

Comunicação Interação oral e escrita 

Produção Produção oral e escrita 

Quadro 7. Relação entre domínios das Metas em TIC e em LE 

 

Desta forma, assumimos aqui que o domínio da segurança – que não sofrera qualquer 

alteração dos descritores do 2º para o 3º ciclo – é secundário, uma vez que decorre de uma 

atitude inerente dos utilizadores das tecnologias ou, por outro lado, implica um conhecimento 

de protocolos e outras regras de segurança, cujo aprofundamento não se enquadra nos 

objetivos disciplinares, embora o respeito pelos direitos de autor, pelas normas de conduta e 

por comportamentos seguros lhe deva estar intrinsecamente associado. 

                                                 
26

 Desenvolvemos alguns aspetos relativos à mediação no capítulo II deste relatório, mais concretamente no 

ponto 2.3. 
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Em suma, está apresentado o quadro teórico que alicerça o nosso projeto de integração 

das competências em TIC no ensino do ELE. Mais adiante, desenvolveremos os fundamentos 

das TIC, enquanto competência estratégica associada ao processo de ensino-aprendizagem, e 

apresentaremos os descritores de desempenho esperados, no contexto da nossa unidade 

didática, resultantes desta interseção das Metas em TIC com as Metas em ELE. 
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IIII..  AABBOORRDDAAGGEEMM  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  AADDOOTTAADDAA  

22..11..   AA  ccoonnssttrruuççããoo  ee  eevvoolluuççããoo  ddoo  PPaarraaddiiggmmaa  CCoommuunniiccaattiivvoo  

Como já vimos no capítulo precedente, ao longo da História da Educação, muitas têm 

sido as metodologias de ensino das LE e, ainda que não seja objetivo deste trabalho analisá-   

-las aprofundadamente, foi já apresentada uma síntese sobre algumas delas, tendo em conta a 

sua articulação com as tecnologias utilizadas, e de que forma estas contribuíram para o seu – 

maior ou menor – sucesso. Neste ponto, importa, pois, desenvolver aquilo que identificámos 

anteriormente como o Paradigma Comunicativo que é aquele que subjaz atualmente à 

construção de orientações programáticas e normativos curriculares para o ensino das LE e, em 

concreto, para o ensino do ELE. 

Como em tantas outras questões, o ensino das LE fundamenta as suas teorias na 

linguística teórica e, por isso mesmo, se afirma que o conceito de competência linguística, 

definido por Chomsky, sob os princípios de uma gramática generativa, é o embrião da 

competência comunicativa, tal como a entendemos hoje em dia. Chomsky (1965) propunha 

uma distinção clara entre competência (competence) e desempenho (performance): 

To study actual linguistic performance, we must consider the interaction of a variety of 

factors, of which the underlying competence of the speaker-heare is only one. […] We thus 

make a fundamental distinction between competence (the speaker-hearer's knowledge of his 

language) and performance (the actual use of language in concrete situations). (Chomsky, 

1965, p.4) 

Assim, torna-se claro que, para Chomsky, o que importa é o conhecimento que um 

falante-ouvinte detém de uma língua e das suas estruturas, um conhecimento que não é 

afetado pelas incorreções de outros falantes, nem por circunstâncias sociais, nem por cansaço 

ou falta de memória. Por sua vez, o desempenho (performance) é esse uso concreto da língua, 

muitas vezes imperfeito, associado a fatores físicos, psicológicos e ambientais. Na realidade, 

essa competência de que nos fala Chomsky limita-se a uma competência gramatical, não 

alcançando a plenitude do conceito “comunicativo” que presentemente lhe associamos. É 

neste sentido que surgem, no campo da sociolinguística, os trabalhos de Dell Hymes, cuja 

oposição em relação a Chomsky se concentra nos elementos do contexto sociolinguístico, 

esquecidos por Chomsky na sua definição de competência gramatical. Hymes (1972) defende 
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que a “competência comunicativa” é não só o conhecimento que o falante tem da língua, mas 

também a sua habilidade para fazer uso desse conhecimento e adequá-lo ao contexto, isto é, 

tornar os enunciados apropriados e aceitáveis à situação de comunicação: 

We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge of sentences, not 

only as grammatical, but also as appropriate. He or she acquires competence as to when to 

speak, when not, and as to what to talk about with whom, when, where, in what manner. 

(Hymes, 1972, p.278) 

I should take competence as the most general term of capabilities of a person. […] 

Competence is dependent upon both (tacit) knowledge and (ability for) use. Knowledge is 

distinct, then, both from competence (as its part) and from systemic possibility (to which its 

relation is an empirical matter.) (Hymes, 1972, p.282) 

Ao propor a inclusão da noção de “capacidade de usar” na “competência 

comunicativa”, Hymes avança com a união entre os dois conceitos que Chomsky opunha: 

competência e desempenho. Além disso, em associação com a teoria da comunicação e da 

cultura, Hymes propõe quatro conceitos, de certa maneira inovadores: um enunciado pode ser 

possível (possible), exequível (feasible), apropriado (appropriate) e executado (done). Desta 

forma, a gramaticalidade não é senão apenas uma das características que deverá reunir um 

enunciado, para além dos fatores que lhe conferem a aceitabilidade (acceptability) (cf. 

Hymes, 1972, pp.284-286). 

O conceito de competência comunicativa começa assim a ganhar forma, porém está 

muito longe de estar concluído ou de ser consensual, tendo contribuído ainda para a sua 

definição investigadores como Gumperz, Saville-Troike, Savignon e Taylor (cf. Cenoz Iragui, 

2004, pp.451-452). 

No entanto, é a partir de 1980 que a competência comunicativa ganha a forma de um 

modelo teórico concreto e mais definido para as LE com o estudo de Michael Canale e Merrill 

Swain (Canale & Swain, 1980) e sua posterior revisão por Canale (1983). Estes autores 

concluem que o conceito de competência comunicativa agrega em si mesmo quatro conjuntos 

de competências que são indissociáveis: a competência gramatical (que reúne os 

conhecimentos declarativos das estruturas da língua, no âmbito da sintaxe, do léxico, da 

fonologia, da ortografia, etc.); a competência sociolinguística (que regula a comunicação e 

permite ao falante adaptar-se às circunstâncias da situação); a competência estratégica (que 

ativa estratégias de superação de dificuldades provenientes das falhas relativas às restantes 
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competências) e a competência discursiva
27

 (que mobiliza as regras do discurso e permite ao 

falante estruturá-lo). Como são indissociáveis umas das outras, estas componentes da 

competência comunicativa só podem ser ativadas quando postas ao serviço de um interesse 

comum, leia-se de uma tarefa comunicativa real, que integre em si mesma um objetivo 

comunicativo identificado pelo aprendente e que funcione como ponto de partida para a sua 

ativação e subsequente aplicação de conhecimentos, capacidades e características. 

Nos anos seguintes, surgiram outros modelos explicativos sobre as várias 

componentes desta “competência comunicativa”, entre os quais se destaca o de Bachman 

(1990) e, numa versão mais recente, Bachman & Palmer (1996), que estabelece uma 

hierarquização das competências, agrupadas desde logo em dois níveis: competência 

organizativa (habilidades relacionadas com as estruturas linguísticas) e competência 

pragmática (relações entre signos e referentes e entre usuários da língua e situações de 

comunicação) (cf. Cenoz Iragui, 2004, pp.455-456). Dentro da primeira, cabem, então, as 

competências gramatical e textual, muito semelhantes às competências gramatical e discursiva 

de Canale & Swain (1980) e Canale (1983). No entanto, a competência discursiva de 

Bachman contempla também os conceitos de coesão e de organização retórica do discurso. 

No caso da competência pragmática, esta inclui uma competência ilocutória (relação entre os 

enunciados e as funções realizadas pelos falantes por meio desses enunciados) e uma 

competência sociolinguística (que se refere às condições que determinam que enunciados são 

apropriados às diferentes situações de comunicação). Mais tarde, a revisão de Bachman & 

Palmer (1996) enumera como componentes da competência pragmática: o conhecimento 

lexical (que é agora extraído da competência gramatical), o conhecimento funcional (conceito 

mais amplo do que a anterior competência ilocutória) e o conhecimento sociolinguístico (tal 

como na versão anterior). Nessa revisão, os autores acrescentam ainda a competência 

estratégica – referida como estratégia metacognitiva – que inclui a valoração, a planificação e 

a execução (cf. Cenoz Iragui, 2004, p.456). 

Posteriormente, Celce-Murcia, Dörnyei & Thurrell (1995) propõem um novo modelo, 

cujas principais diferenças se prendem com uma divisão criada a partir da competência 

sociolinguística do modelo de Canale & Swain (1980). Ora, para estes autores, existe, por um 

lado, uma competência acional (também denominada pragmática e ilocutória) definida como 

“competence in conveying and understanding communicative intent, that is, matching actional 

                                                 
27

 É esta competência discursiva que só é incluída posteriormente, aquando da revisão do modelo teórico feita 

por Canale em 1983. 
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intent with linguistic form based on the knowledge of an inventory of verbal schemata that 

carry illocutionary force (speech acts and speech act sets)” (Celce-Murcia, Dörnyei e Thurrell, 

1995, p.17). Por outro lado, há ainda uma competência sociocultural – “refers to the speaker's 

knowledge of how to express messages appropriately within the overall social and cultural 

context of communication, in accordance with the pragmatic factors related to variation in 

language use.” (Celce-Murcia, Dörnyei & Thurrell, 1995, p.23) – que se aproxima da 

competência sociolinguística dos outros modelos, mas com uma descrição muito mais 

completa dos seus componentes (fatores do contexto social, fatores estilísticos, fatores 

culturais e fatores de comunicação não verbal). 

No desenvolvimento destes modelos, ficou bem patente que a competência discursiva 

assume um papel progressivamente mais relevante, de tal modo que, mais recentemente, 

Marianne Celce-Murcia, professora na Universidade da Califórnia, publicou um estudo 

intitulado “Rethinking the Role of Communicative Competence”, onde apresenta um novo 

modelo de “competência comunicativa” (veja-se a figura 1): 

 
Figura 1. Nova proposta do modelo de “competência comunicativa” (Celce-Murcia, 2007, p.25) 
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Desta maneira, torna-se claro o papel central da competência discursiva, à volta da 

qual todas as outras competências se desenvolvem, e o papel circular da competência 

estratégica que se assume aqui como um veículo de união entre as restantes competências. 

Ainda neste estudo, a autora apresenta, de forma esquemática, a evolução do conceito de 

competência comunicativa que aqui reproduzimos de modo a sintetizar as ideias que temos 

vindo a explicitar: 

 

 

Figura 2. Evolução do conceito de “competência comunicativa” (Celce-Murcia, 2007, p.43) 

 

No entanto, esta síntese de Celce-Murcia (2007) não inclui a proposta de Bachman 

(1990) nem a sua posterior revisão (Bachman & Palmer, 1996), cujo contributo, vindo da área 

da avaliação, foi tão importante para o ensino das LE (cf. Cenoz Iragui, 2004, p.456). Por este 

motivo, propomos uma reformulação deste esquema que, embora não dando conta das 

correspondências mais ou menos diretas entre cada um dos modelos, os coloca lado a lado, 

sem esquecer nenhum dos contributos mais significativos na evolução do conceito de 

“competência comunicativa”. 
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Figura 3. Reformulação do esquema proposto por Celce-Murcia (2007, p.43) 

 

22..22..   AA  mmaaccrrooccoommppeettêênncciiaa  ccoommuunniiccaattiivvaa  ee  oo  eennssiinnoo  ppoorr  ttaarreeffaass  

Uma vez concluída esta brevíssima resenha histórica sobre a construção do atual 

Paradigma Comunicativo, torna-se imperativo recorrer agora ao referencial mais atual e 

universal do ensino-aprendizagem das LE, o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas: aprendizagem, ensino e avaliação (QECR), publicado pelo Conselho da Europa 

com o objetivo de promover e uniformizar o ensino das LE no espaço da União Europeia. Na 

origem deste documento, está ainda outro, Un Nivel Umbral (Slagter, 1979), com uma lista 

das funções comunicativas que devem ser adquiridas tendo em vista a utilização autónoma de 

uma LE, abrindo assim o caminho metodológico a um paradigma nócio-funcional que viria a 

culminar no Paradigma Comunicativo (cf. Baralo & Estaire, 2009, p.213). 

O QECR define-se, desde logo no seu capítulo introdutório, como “uma base comum 

para a elaboração de programas de línguas, linhas de orientação curriculares, exames, 

manuais” e pretende descrever “exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma língua têm 

de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua actuação.” (Conselho da 
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Europa, 2001, p.19). Mais adiante, o próprio documento procede, tal como nós, a uma 

explicitação da abordagem adotada e determina com bastante clareza que esta é: 

[…] orientada para a acção, na medida em que considera antes de tudo o utilizador e o 

aprendente de uma língua como actores sociais, que têm de cumprir tarefas (que não estão 

apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e ambientes determinados, num domínio 

de atuação específico.” (Conselho da Europa, 2001, p.29) 

Concluindo, os autores deste documento afirmam que o processo de aprendizagem de 

uma língua e seu subsequente uso dependem invariavelmente das “acções realizadas pelas 

pessoas que, como indivíduos e como actores sociais, desenvolvem um conjunto de 

competências gerais e, particularmente, competências comunicativas em língua.” (Conselho 

da Europa, 2001, p.29). Torna-se, portanto, muito claro que o ensino-aprendizagem de uma 

língua deverá ter como finalidade última o seu uso em contexto, isto é, devemos dotar o 

aprendente das ferramentas necessárias para que, numa dada situação de comunicação, 

quando ele precisar de comunicar – por escrito ou oralmente – nessa LE, seja capaz de 

mobilizar todos esses recursos (linguísticos, sociolinguísticos, pragmáticos, estratégicos, etc.) 

para se expressar corretamente. É, pois, objetivo primordial do ensino das línguas preparar os 

alunos para comunicarem e não exclusivamente para realizarem testes escritos, muito embora 

estes representem instrumentos incontornáveis que permitem aferir o grau de aquisição de 

conhecimentos, capacidades e competências, que servirão os propósitos de comunicação a 

médio ou longo prazo. 

O QECR refere ainda a importância de promover nos alunos a prática de tarefas 

significativas de aprendizagem, relacionadas, claro está, com as finalidades da sua 

aprendizagem, isto é, de acordo com os objetivos comunicativos que os alunos têm. Apesar de 

os termos ‘exercício’, ‘atividade’, ‘tarefa’ e ‘projeto’ assumirem, não raras vezes, definições 

controversas no âmbito da didática das línguas, a sua distinção é muito importante para se 

poder perceber os limites de uma tarefa e o seu papel primordial no ensino de uma língua. O 

QECR distingue ‘exercício’ de ‘tarefa’ remetendo para o contexto que os envolve. 

No fundo, a tarefa distingue-se do exercício por este se realizar de forma 

descontextualizada, sem uma ligação inequívoca ao que o aprendente realizou anteriormente, 

ao que fará de seguida, ou mesmo ao texto que leu ou ao documento que escutou. Por seu 

lado, “as tarefas pedagógicas comunicativas […] pretendem envolver ativamente os 

aprendentes numa comunicação real, são relevantes […], são exigentes mas realizáveis […] e 
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apresentam resultados identificáveis” (Conselho da Europa, 2001, p.218). Nesta linha de 

pensamento, as tarefas realizadas em contexto de ensino-aprendizagem podem ainda ser 

‘autênticas’ ou ‘pedagógicas’, mas em qualquer caso caracterizam-se por um equilíbrio entre 

o resultado final da tarefa e o processo que a ele conduz, ou seja, são tarefas que “exigem dos 

aprendentes que compreendam, negoceiem e exprimam sentido, de modo a atingir um 

objetivo comunicativo.” (Conselho da Europa, 2001, p.218). 

Ellis (2003, pp.9-10) identifica seis características numa tarefa: (i) é um plano de 

trabalho; (ii) requer especial atenção ao significado, fazendo uso dos recursos linguísticos 

disponíveis; (iii) os processos de uso da língua refletem a comunicação real; (iv) requer o uso 

de uma das destrezas (ouvir, falar, ler, escrever); (v) usa processos cognitivos, tais como 

selecionar, classificar, sequenciar, avaliar,…; (vi) tem uma finalidade e um produto 

claramente definidos que servirão para avaliar o cumprimento da mesma. 

Com efeito, na planificação de uma sequência didática, é preciso ter em conta o 

objetivo comunicativo e a tarefa que permitirá alcançá-lo e avaliá-lo, mas também garantir 

que os alunos compreendem a tarefa que realizarão, bem como as etapas que a antecedem, 

além de aceitarem que aquele objetivo comunicativo lhes serve e, para isso, impõe-se alguma 

negociação na planificação da tarefa. 

No que se refere ao termo ‘projeto’, Sonsoles Fernández (2003) distingue-o da tarefa 

no que à dimensão e à quantidade de recursos a mobilizar diz respeito, pois supõe-se que, para 

a consecução de um projeto, deverão realizar-se algumas tarefas intermédias que, idealmente, 

funcionam de forma autónoma entre si, mas ao mesmo tempo se interligam, por exemplo, na 

preparação de uma viagem turística. Esta autora defende, aliás, que a programação de um 

curso se baseie inicialmente em tarefas de curta duração, pois a tarefa será tanto mais 

complexa quanto mais longa é. A tarefa surge, então, como ponto de partida para a 

programação de objetivos, conteúdos, atividades, situações e avaliação da unidade didática 

(Fernández, 2003, pp.151-152). 

Deste modo, a metodologia adotada nesta experiência pedagógica procura unir o 

Paradigma Comunicativo à metodologia por tarefas, cuja definição proposta pelo Diccionario 

de términos clave de E/LE é: 

propuesta de un programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en actividades 

de uso de la lengua, y no en estructuras sintácticas (como hacían los métodos audiolinguales) 

o en nociones y funciones (como hacían los programas nociofuncionales). Su objetivo es 

javascript:abrir('programa',650,470,'yes')
javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('metodoaudiolingue',650,470,'yes')
javascript:abrir('programanociofuncional',650,470,'yes')
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fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y no solo mediante la 

manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula que 

los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos de comunicación.”
28

 

A definição de uma metodologia de ensino por tarefas no campo do ELE deve-se, 

entre outros, a Sheila Estaire e Javier Zanón (1990) com a criação do termo «ELMT 

(Enseñanza del Lenguaje Mediante Tareas)» (em português, ensino de línguas através de 

tarefas). Esta metodologia representa o culminar de muitos anos de investigação em vários 

sentidos no âmbito da Didática das Línguas e parte de uma reflexão sobre a natureza do 

conhecimento linguístico, de uma evolução dos modelos curriculares de ensino, de um 

aprofundamento do conceito de competência comunicativa e das conclusões de diversos 

estudos sobre os mecanismos de aprendizagem de uma LE.  

No que concerne aos mais recentes estudos sobre os mecanismos de aprendizagem de 

LE, há a destacar, dentro da denominada Conceção Construtivista, a Teoria de Aprendizagem 

Significativa de D. Ausubel (1985, citado por Estaire & Zanón, 1990, p.60)
29

, que propõe uma 

análise das condições de aprendizagem a partir de uma significatividade lógica (os conteúdos 

da LE deverão estar organizados de forma equilibrada e agrupados por temas, dispondo de 

pontos de relação claros), de uma significatividade psicológica (no fundo, o aprendente há de 

conseguir relacionar os novos conteúdos com os anteriores que já domina, criando esquemas 

próprios de ampliação) e de uma atitude favorável do aprendente, que assim se implica e se 

envolve em todo este processo de integração de novos conteúdos e de articulação com outros 

que já domina. Desta forma, torna-se imperativa uma articulação entre os diversos eixos do 

processo de ensino-aprendizagem das LE e em que as tarefas comunicativas se assumem 

como as tarefas possibilitadoras para que o aprendente desenvolva a sua competência 

comunicativa. 

Os resultados destas investigações em Didática estabelecem, deste modo, um (novo) 

quadro para a planificação de unidades didáticas no ensino das LE, baseada em: uma tarefa 

que une todos os pontos da unidade e a estrutura desde o início até ao fim; um modelo 

educativo coerente com a estrutura curricular definida pela tutela da Educação; uma coesão 

clara entre objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação; um desenvolvimento de 

objetivos educativos comuns no currículo; um leque suficientemente diversificado de 

                                                 
28

 Extraído de http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm 

(consultado em 21/02/2012) 
29

 Esta teoria foi já objeto de posteriores revisões (Novak, 1985; Coll, 1988) (Cf. Estaire & Zanón, 1990). 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquetareas.htm
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unidades didáticas que permite adaptar o ensino às necessidades dos aprendentes e do seu 

contexto; um contexto ideal para o desenvolvimento das diferentes dimensões da 

competência comunicativa; e um instrumento concreto para a inovação na investigação em 

ensino das LE. 

Deste modo, a proposta de Estaire & Zanón (1990) de um ensino comunicativo do 

ELE baseado em tarefas significativas assenta em seis etapas consecutivas na programação de 

unidades didáticas, ou até mesmo na construção de um currículo concebido a partir de 

unidades mínimas, tendo como pólo agregador as respetivas tarefas comunicativas. As seis 

etapas de construção de uma unidade didática baseada em tarefas resumem-se no esquema 

apresentado pelos autores: 

 

Figura 4. Quadro para programação de uma unidade didática por tarefas (Estaire & Zanón, 1990) 

No entanto, em revisões posteriores deste quadro, Alba & Zanón (1999) e Estaire 

(2004) propõem a inversão dos passos 2 e 3, isto é, a definição da tarefa ainda antes da 

especificação dos objetivos de aprendizagem, o que faz todo o sentido, se pensarmos que o 

núcleo da unidade é a tarefa final, ao serviço da qual estarão, então, os objetivos de 

aprendizagem que o professor deverá definir. 
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Num texto mais recente, Estaire (2011) sintetiza a evolução deste quadro de 

programação de tarefas comunicativas na aula de ELE, a partir dos estudos de Nunan (1989 e 

2004), Estaire (1990 e 2009), Estaire & Zanón (1990 e 1994), Skehan (1996), Willis, J. 

(1996), Willis, D. & Willis, J. (2007), Lee (2000) e Fernández (2001 e 2009), dando origem a 

um esquema que coloca como ponto de partida a seleção da tarefa final, a par da eleição do 

tema da unidade: 

 

Figura 5. Quadro para a programação de uma unidade didática por tarefas (Estaire, 2011) 

Tendo em vista a promoção do ensino por tarefas, Estaire & Zanón (1990, p.78) 

sugerem um formato possível para a planificação de cada etapa das aulas, o qual procurámos 

seguir na elaboração da nossa planificação, a saber: tempo estimado, atividade dos alunos, 

atividade do professor, interação, destrezas, recursos e conteúdo. Na nossa planificação, 

apresentámos para cada aula: as destrezas predominantes, os conteúdos (funcionais, lexicais, 

gramaticais e socioculturais), as modalidades de trabalho, os instrumentos e/ou modalidades 

de avaliação, os materiais, os objetivos específicos de cada atividade e uma descrição das 
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atuações do professor e dos alunos. Parece-nos que, desta forma, se cumprem, 

maioritariamente, os requisitos estabelecidos por Estaire & Zanón (1990) e que, por isso 

mesmo, a nossa unidade (apresentada no capítulo IV desta monografia) se enquadra numa 

perspetiva de ensino por tarefas. 

Num ensino que procura a simbiose entre Paradigma Comunicativo e metodologia por 

tarefas, a planificação, isto é, a estruturação, a sequenciação, a definição, a seleção de 

atividades, materiais e destrezas predominantes, não pode ser desgarrada dos objetivos, dos 

conteúdos, das estratégias, da tarefa final, da avaliação… Por isso, na sequenciação das 

atividades é necessário tomar decisões, tendo sempre presente o contexto didático que serve 

de suporte teórico às nossas tomadas de posição. Com base na Propuesta Curricular de 

Fernández López (2003), a nossa planificação procura respeitar as fases de uma unidade 

didática, a saber: a motivação, a descoberta da novidade, a pesquisa e atenção seletiva, a 

retenção e recuperação, a concetualização, a avaliação e a aplicação. 

Como forma de entrar na unidade e ativar, desde logo, a atenção dos alunos, criando 

algum envolvimento e motivação, procurámos uma atividade de apresentação do professor e 

da turma de certa forma mais lúdica, relacionando imagens, ícones, recursos informáticos com 

os alunos, dando-lhes também a palavra e, assim, aproveitando para uma dupla tarefa de 

diagnóstico: por um lado, a sua relação com o meio informático, por outro, o seu nível de 

desempenho na competência de interação oral
30

. Depois desta apresentação, concebemos 

ainda o visionamento de imagens e do vídeo de uma campanha publicitária da cidade de 

Madrid que, através de brevíssimas tarefas de compreensão audiovisual, ia introduzindo o 

tema aos alunos. Pelo exposto, se conclui que, nesta fase, procurámos motivar o aluno para o 

tema da nossa unidade (a cidade) e, ao mesmo tempo, fazê-lo descobrir aquilo que, de novo, 

se iria trabalhar. Ainda nesta fase inicial, tivemos presentes as palavras de Zanón & Estaire 

(1990): 

[…] es posible la incorporación de las decisiones de los aprendices al proceso, bien como 

negociación previa o durante el desarrollo de la unidad como resultado de la autoevaluación 

de las tareas en curso. […] La inclusión de la negociación del proceso de enseñanza 

aprendizaje como elemento imprescindible del marco expuesto hace posible realizar una 

evaluación continua. (Zanón & Estaire, 1990, p.416) 

                                                 
30

 A propósito desta apresentação, consulte-se o apêndice 06, com o PowerPoint de suporte à atividade, e o 

apêndice 07, com os cartões entregues aos alunos. As referências subsequentes a exemplos de atividades da 

nossa unidade não pretendem, de modo algum, ser exaustivas, mas apenas ilustrar alguns dos materiais 

produzidos para esta intervenção. 
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Por conseguinte, tentámos criar alguns pontos de negociação com os alunos, 

nomeadamente, os prazos de realização das tarefas intermédias, bem como os locais da cidade 

sobre os quais realizaríamos a tarefa final
31

. Num contexto de ensino público, com uma turma 

de adolescentes de 13/14 anos inseridos numa escolaridade obrigatória
32

, parece-nos que esta 

negociação não poderia ir muito mais longe… 

Ensinar o léxico de um campo semântico pode parecer tarefa fácil, mas a verdade é 

que, dentro do Paradigma Comunicativo 

[…] es indudable que las palabras deben presentarse contextualizadas, que la explicación, el 

detenerse en una palabra y no en otra, debe ser, en la mayoría de los casos, suscitada por la 

necesidad, por el deseo del estudiante, por la pregunta provocadora del profesor. (Romero, 

1996, p.392). 

De modo igual, deverá ser o tratamento dado aos conteúdos gramaticais que, fora de 

um contexto, se enquadram numa visão estruturalista e não comunicativa. Assim, 

procurámos, por um lado, contextualizar todas as atividades gramaticais e lexicais, por outro 

lado, torná-las tão práticas e concretas que os alunos pudessem fazer uso imediato das 

aprendizagens nas tarefas intermédias subsequentes. 

Numa fase “pós-comunicativa” (Baralo & Estaire, 2010) do ensino por tarefas, não faz 

sentido insistir em alguns excessos que foram cometidos numa fase de implementação desta 

metodologia, em que os documentos didáticos eram categoricamente rejeitados em detrimento 

dos autênticos, os exercícios estruturais eram descartados e a gramática não tinha lugar na 

aula de língua. Neste sentido, os conteúdos gramaticais desta unidade foram tratados sempre 

com objetivos comunicativos, isto é, foram integrados na unidade aqueles conteúdos que 

faziam falta no contexto da tarefa final e das tarefas intermédias inicialmente previstas. 

Assim, o imperativo foi desde logo introduzido, porém numa perspetiva de revisão, dado que 

já havia sido lecionado pela professora cooperante no final do ano letivo anterior. 

Paralelamente, foram trabalhados em contexto os marcadores discursivos de ordenação, os 

marcadores espaciais e as formas do verbo haber e estar, em contraste uma com a outra. Em 

ambos os casos, a gramática foi alvo de um trabalho de “atención a la forma” (Estaire, 2011, 

p.12), com recurso à ativação de conhecimentos prévios e reflexão sobre aspetos de uso em 

                                                 
31

 Neste ponto, importa destacar que, quanto aos locais da cidade a trabalhar na tarefa, apenas um grupo pediu 

para realizar a sua tarefa sobre um local que não prevíramos (v. apêndice 08); em relação aos prazos, fomos 

tolerando alguns atrasos na entrega dos trabalhos, uma vez que não queríamos “afastar os alunos da escola” 

(veja-se o capítulo referente à caracterização da turma-alvo). 
32

 A turma revelou também dificuldades em termos de motivação face ao estudo e no que toca ao seu 

comportamento em geral. 
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contexto, devidamente planificado pelo professor e até adaptado no decurso da unidade (no 

caso do imperativo) em função das necessidades dos alunos.  

Numa fase de pesquisa e atenção seletiva, a nossa unidade prevê o contacto com 

documentos web autênticos, que possibilitam o desenvolvimento das competências de 

compreensão, quer oral, quer escrita. São exemplos disso mesmo o programa da Rádio 

Nacional de Espanha (Nómadas), o vídeo publicitário do Turismo de Madrid e também a 

própria página web do Turismo de Madrid que, através de um guião de pesquisa orientada, 

permite aos alunos navegar pela página, lendo, selecionando, extraindo a informação 

necessária à realização de pequenas tarefas que aspiram a simular uma visita à capital 

espanhola, desde logo mencionada como uma “visita virtual” (apêndice 19). 

Apesar de não partir de um documento autêntico, não é de somenos importância a 

audição e subsequente exploração de quatro pequenos diálogos, cujo objetivo é proporcionar 

aos alunos a descoberta de atos de fala apropriados para convidar e responder a um convite 

(aceitando ou recusando). Esta atividade permite que os alunos, enquanto escutam os 

diálogos, pesquisem, assinalem, identifiquem, relacionem, classifiquem e completem uma 

série de marcas linguísticas (Férnandez López, 2003), ampliando, desta forma, o seu 

repertório de funções desde um nível inicial até um nível mais avançado
33

, promovendo, 

assim, o desenvolvimento da sua competência comunicativa. O conjunto de marcas 

linguísticas fornecido aos alunos
34

 é ainda uma forma de fomentar com mais eficácia as 

competências de produção (habitualmente menos consolidadas por aprendentes portugueses, 

por comparação com as competências recetivas). Para isso, baseámo-nos na obra de Gelabert, 

Herrera, Martinell & Martinell (1996), selecionando exemplos de funções não apenas do nível 

inicial, mas também do nível intermédio, muitas delas semelhantes a outras da LM dos alunos 

e outras que permitem estabelecer uma certa gradação entre si, como é o caso das expressões 

de gosto/preferência. 

Na fase seguinte, dirigida agora para uma retenção e recuperação de conteúdos já 

adquiridos, a nossa unidade proporciona aos alunos a prática de estruturas linguísticas 

observadas anteriormente, quando os confronta com a necessidade de escrever uma descrição 

breve de uma cidade hispano-americana ou ainda no momento em que os coloca – em pares – 

a redigir um diálogo que deverá ser simulado posteriormente. Desta forma, o aluno deverá pôr 

                                                 
33

 Neste contexto, usamos a palavra “avançado” no sentido de ir um pouco mais além do que o conjunto de 

funções básicas e não necessariamente por corresponder a um nível C do QECR. 
34

 Referimo-nos aqui às atividades sobre os diálogos para convidar, aceitar e recusar, bem como à seleção de atos 

de fala para expressar gostos, preferências ou indiferença (cf. apêndices 17 e 18). 
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em prática algumas estratégias, fazendo uso dos verbos haber e estar (cujo contraste foi antes 

sistematizado) ou recorrendo a atos de fala que servem para fazer convites e outros para os 

aceitar ou recusar em diálogos novos, criados por si. 

Também a concetualização e a prática não foram descuradas na construção desta 

unidade e a sequência em que se estabelece o contraste haber/estar é, mais uma vez, um bom 

exemplo, pois o aluno parte da observação de um texto para a identificação das características 

destes verbos, passando-se a uma sistematização das regras, a que se segue um exercício 

“fechado” de prática controlada (de certa maneira, até um pouco estruturalista) e, depois, um 

exercício de escrita de um texto descritivo sobre uma cidade (apêndices 14 e 15), a que 

poderíamos chamar uma prática mais criativa, realizado com base no trabalho elaborado 

previamente. 

Por fim, a aplicação e expansão foram feitas precisamente na execução da tarefa final, 

posto que a realidade sociocultural dos alunos corresponde ao conhecimento que têm da sua 

cidade e esse envolvimento no tema – estar dentro do tema, sentir-se parte daquela cidade, 

colocar-se no lugar de anfitrião que convida, descreve, explica – favorece a motivação 

individual do aluno, mas também coletiva. Porém, na verdade, o tema da cidade é também 

pretexto para introduzir uma componente sociocultural, que nunca pode ser esquecida no 

ensino de uma LE, não só por cultura e língua serem elementos indissociáveis, mas também 

por a cultura servir de mote de aprendizagem da língua. Referimo-nos, pois, à cidade capital 

de Espanha e, em paralelo, embora de forma menos exaustiva, às capitais de vários países 

hispano-americanos. De resto, esta opção pelos conteúdos socioculturais está em sintonia com 

o Plan Curricular do Instituto Cervantes (2006) que define para o nível A1-A2 o tratamento 

de “Capitales de los países hispanos […], lugares representativos […], lugares de interés 

histórico, artístico o cultural […], acontecimientos relevantes” (p.376), no âmbito dos 

referentes culturais. Do mesmo modo, no apartado sobre nociones específicas, os autores 

dessa obra de referência destacam o tema da cidade referindo-se a “espacios urbanos o 

rústicos”, em concreto a cidade e seus lugares como, por exemplo, “casa, calle, plaza, parque, 

restaurante […], escuela, museo […], monumento, estatua” (p.361), entre tantos outros. No 

âmbito dos saberes e comportamentos socioculturais, o Plan Curricular propõe a lecionação 

de diversos aspetos relacionados com transportes (p.427), “tiendas y establecimientos” 

(p.421), “servicios” e “Parques españoles famosos: El Retiro (Madrid)” (p.419), e 

“Festividades de ámbito nacional” (p.407). 

Na verdade, há um aspeto que se vê, de certa maneira, secundarizado neste trabalho: a 

avaliação (v. capítulo V), que se encontra circunscrita à modalidade de heteroavaliação na 
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observação e diagnóstico do professor, devido à falta de tempo no decurso da unidade para 

realizar momentos de reflexão e autoavaliação. De facto, a unidade é ambiciosa em termos de 

conteúdos, sobretudo lexicais e funcionais, assim como no desenvolvimento das várias 

competências recetivas e produtivas, a partir de materiais autênticos e didáticos, tanto em 

suporte escrito, como sonoro e visual. Desta forma, a reflexão sobre dificuldades e procura de 

estratégias de superação foi realizada de forma mais superficial. 

Por fim, parece-nos que a unidade que aqui propomos reúne as propriedades 

fundamentais de uma tarefa (Martín Peris, 2004): é unitária, na medida em que trata um tema 

(a cidade) delimitado por um momento inicial (introdução por “imagens de marca” de uma 

cidade – Madrid) e um momento final (a tarefa de elaboração da página web da sua cidade); é 

exequível (no original, “factible”), porque se encontra adequada ao nível etário dos alunos e 

ao seu nível de competência; é realista, interessante e útil, pois propõe uma tarefa final viável, 

com objetivos bem explicitados e contextualizados; está próxima das vivências pessoais dos 

alunos, já que é sobre a sua própria cidade e também porque envolve tecnologias com as quais 

estão familiarizados no seu quotidiano; vinculada ao programa e ao QECR, posto que parte 

das experiências pessoais dos alunos e trabalha as diversas competências numa área temática 

respeitante ao meio envolvente dos alunos, propondo ainda tarefas comunicativas (embora 

simuladas); aberta a negociações que, tal como já afirmámos, estão previstas para algumas 

tarefas, sobretudo, no que se refere ao assunto e aos prazos; e, finalmente, passível de ser 

avaliada, segundo critérios previamente estabelecidos e, desde logo, apresentados e 

explicados ao público-alvo. 

 

 

22..33..   AAss  TTIICC  ccoommoo  ccoommppeettêênncciiaa  eessttrraattééggiiccaa  nnaa  aauullaa  ddee  EELLEE  

A competência estratégica, como parte integrante da macrocompetência comunicativa, 

é definida por Canale (1995, p.65) como o domínio das estratégias de comunicação verbal e 

não-verbal e deve utilizar-se, sobretudo, por duas razões: compensar as falhas na 

comunicação por causa das condições limitadoras da própria comunicação em tempo real e 

favorecer a eficácia da situação de comunicação. Muitas vezes, os aprendentes enfrentam 

problemas de natureza discursiva, lexical, sociolinguística, etc., sendo necessário recorrer a 

estratégias compensatórias, como a paráfrase, a tradução, uma velocidade de elocução mais 

lenta, ou os gestos, que favorecem a comunicação entre os interlocutores. 
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Ainda que, por meio destes exemplos, se perceba a que tipo de estratégias nos 

referimos numa situação de comunicação, é necessário defini-las mais em concreto num 

contexto educativo, já que as estratégias de aprendizagem podem ser comunicativas, 

cognitivas, metacognitivas e socioafetivas. 

Aproveitando a proposta de Fernández López (2004, p.853), podemos definir 

estratégias como “operaciones mentales, mecanismos, técnicas, procedimentos, planes, 

acciones concretas que se llevan a cabo de forma potencialmente consciente y que movilizan 

los recursos para maximizar la eficácia tanto en el aprendizaje como en la comunicación”. No 

que respeita à sua importância no processo de ensino-aprendizagem de uma LE, também não 

restam dúvidas, ainda mais quando inserido esse processo num ensino comunicativo como 

defende Terrell (1977, p.334), salientando que não só os aprendentes deverão ser estimulados 

a usar essas estratégias, como também o professor deverá criar oportunidades para que eles as 

usem (em aula ou fora dela). A esta sugestão, podemos nós aditar que deverá o professor 

promover situações de trabalho em aula, em que as estratégias sejam utilizadas numa atitude 

de partilha mútua entre os alunos e o próprio professor, beneficiando assim todos os 

intervenientes. 

Num contexto de ensino de uma LE, não podemos deixar de valorizar o processo e, 

dentro deste, os mecanismos que contribuem decisivamente para alcançar uma finalidade 

comunicacional, tomando consciência, por um lado, daqueles que prejudicam a aprendizagem 

e, consequentemente, evitando-os; e, por outro lado, fomentando aqueles que são mais 

produtivos e que favorecem o desenvolvimento das habilidades linguísticas. Deste modo, é 

imperativo que os conteúdos estratégicos estejam presentes na planificação de uma tarefa, tal 

como defende Fernández López (2004, p.854ss). Neste seu artigo, a autora expõe um 

conjunto de razões que justificam a integração das estratégias na planificação e que, 

atendendo à natureza do nosso estudo, procurámos assimilar como argumentos para o uso das 

TIC como mecanismo estratégico na aprendizagem de ELE. Assim, defendemos que, por 

meio das TIC – em especial, da Internet –, se favorece: 

(i) a autorresponsabilização do aprendente por encontrar os recursos que melhor 

servem os seus objetivos, as suas necessidades e as suas dificuldades de 

aprendizagem; 

(ii) uma aprendizagem ativa de descoberta que expõe o aluno a contextos reais da 

língua e lhe permite abrir-se a toda a língua e cultura que queira apreender; 
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(iii) a diversidade de input (áudio, vídeo, imagem, texto, etc.) que permite as mais 

variadas experiências sociais, culturais, educativas, até para além das atividades 

que se podem realizar na aula; 

(iv) a relacionação de novos conhecimentos com os já adquiridos, recorrendo 

frequentemente a fontes de informação que nos permitem retificar, recordar e 

ampliar conhecimentos anteriores; 

(v) uma aprendizagem com êxito, na medida em que obriga o aluno a definir o seu 

próprio percurso, criando uma autonomia que lhe permitirá desenvolver 

conhecimentos mais próximos dos seus interesses e expectativas, devido à 

diversidade de informação e de percursos hipertextuais possíveis; 

(vi) uma ampliação do âmbito da aprendizagem, isto é, a aprendizagem não está 

confinada à aula, pois existem recursos na Internet que pedem, exigem, 

proporcionam maior exploração fora da sala e expõem o aluno à língua-alvo de 

forma mais intensa. 

Esta postura de integração das TIC como estratégia ou mecanismo de aprendizagem de 

uma LE é igualmente explicitada no QECR, enquadrando a “capacidade para usar as novas 

tecnologias (p.ex. procurando informação nas bases de dados, nos hipertextos, etc.)” 

(Conselho da Europa, 2001, p.156) nas capacidades heurísticas, a par das capacidades de 

estudo, da consciência da língua e das capacidades fonéticas, todas elas dentro de uma 

competência de aprendizagem que num sentido lato é “a capacidade para observar e participar 

em novas experiências e incorporar o conhecimento novo nos conhecimentos anteriores, 

modificando estes últimos onde for necessário” (Conselho da Europa, 2001, p.154). 

Finalmente, cabe-nos explicar que, muito embora tenham estado presentes durante a 

conceção desta unidade as características de uma Webquest (cf. Hernández Mercedes, 2008), 

e muitas delas sejam facilmente identificáveis na unidade, o nosso objetivo foi o de ir um 

pouco mais além desta metodologia, não nos prendendo a uma estrutura fixa, regida por 

introdução, tarefa, processo, recursos, avaliação, conclusão e guia didático (cf. Hernández 

Mercedes, 2007 e 2008). É, pois, evidente que a estrutura desta metodologia se assemelha à 

nossa, mas não completamente. Em todo o caso, aspetos como a interdisciplinaridade ou a 

ampla autonomia do estudante estão bem presentes. Todavia, parece-nos que a nossa proposta 

efetiva uma boa integração da Internet, aproxima o aluno da realidade em estudo e favorece o 

desenvolvimento de uma competência estratégica. 
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22..44..   NNíívveeiiss  ddee  ddeesseemmppeennhhoo  eessppeerraaddooss  eemm  TTIICC  ee   eemm  EELLEE  

Tendo como base os descritores dos diversos domínios apresentados no QECR e as 

metas de aprendizagem definidas para a LE II – Espanhol e para as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, tal como foram apresentadas no capítulo anterior, foi nosso 

propósito conceber uma unidade didática em que os alunos pudessem desenvolver a sua 

competência comunicativa, recorrendo a meios tecnológicos, como a Internet e o computador. 

Não foi nosso objetivo criar uma plataforma de aprendizagem online, tal como apresenta Juan 

Lázaro (2004), apesar de podermos adotar, para a nossa página web, esta sua definição: “la 

existencia de un espacio en el que los estudiantes tienen información sobre la lengua y la 

cultura españolas” (Juan Lázaro, 2004, p.1087). Na verdade, na nossa unidade didática, não 

promovemos a outra vertente destes ambientes de aprendizagem respeitante à interação entre 

alunos e professores por meio da Web. Outro aspeto que nos afasta destas plataformas é a 

ideia defendida pela mesma autora sobre o ritmo de trabalho, em que cada estudante pode 

dispor dos materiais de forma totalmente autónoma e ao seu ritmo (Juan Lázaro, 2004, 

p.1090). Ora, nesta unidade, a sequência de aprendizagem deverá ser acompanhada por todos 

ao longo das aulas. Esta modalidade permite, sim, que cada aluno possa recuperar, em função 

do seu ritmo e das suas necessidades, os conteúdos das aulas anteriores e/ou úteis para a 

realização das atividades propostas em regime autónomo. Mantemos, assim, o respeito pelo 

princípio de recuperabilidade das informações (Juan Lázaro, 2004, p.1093). 

Como já defendemos anteriormente, é inquestionável que a Internet contribui bastante 

para uma aprendizagem cooperativa e construtivista, por isso tivemos em conta na nossa 

planificação quatro etapas na organização deste trabalho cooperativo (Guitert & Jiménez, 

2000, citados por Juan Lázaro, 2004, p.1091): dinamização de grupos; organização do 

intercâmbio de informações entre os alunos; intercâmbio e processamento de informação; e 

favorecimento de uma tarefa de implicação conjunta. 

Assim, tendo em conta a finalidade de fazer uso das TIC como componente 

estratégica, propomos como níveis de desempenho esperados para o público-alvo desta 

unidade os que constam do quadro 8, apresentados para cada um dos domínios de 

aprendizagem de uma LE e integrando as metas em TIC. Este quadro resulta de um 

cruzamento entre as Metas de Aprendizagem em LE II – Espanhol para o 8º ano e as Metas de 

Aprendizagem em TIC para o 2º e 3º ciclos. 
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Domínio Descritor Tarefas da unidade 
C

o
m

p
re

en
sã

o
 

O
ra

l 
Identifica palavras-chave e frases sim-

ples em vídeos publicitários, programas 

de rádio e diálogos breves, alojados 

numa página da Internet e relaciona-

dos com o tema de trabalho. 

 

- Visionamento e diálogo a partir de 

um vídeo da campanha do Turismo 

de Madrid; 

- Audição e extração de informações 

do programa da Rádio Nacional de 

Espanha “Nómadas”; 

- Audição e seleção de recursos fun-

cionais em diálogos breves. 

C
o
m

p
re

en
sã

o
 

E
sc

ri
ta

 

Identifica palavras-chave e frases sim-

ples e infere o sentido geral de textos 

relacionados com o tema, obtidos a 

partir de uma pesquisa digital baseada 

em palavras-chave adequadas aos obje-

tivos visados. 

- Pesquisa e seleção de informações 

sobre as capitais hispano-america-

nas; 

- Realização de um guião de pesquisa 

orientada com informações sobre a 

cidade de Madrid; 

- Pesquisa e seleção de informações 

sobre alguns lugares da cidade de 

Almada. 

In
te

ra
çã

o
 

O
ra

l 

Interage em diálogos breves e, por ve-

zes, preparados, relacionados com o 

tema. 

Pronuncia, geralmente, de forma 

compreensível, um repertório limitado 

de expressões lexicais, gramaticais e 

funcionais relacionadas com o tema. 

- Diálogo a partir do visionamento de 

um vídeo da campanha do Turismo 

de Madrid; 

- Apresentação à turma dos diálogos 

criados para simular um convite 

para visitar uma capital hispano-

americana. 

In
te

ra
çã

o
 

E
sc

ri
ta

 Escreve mensagens simples e curtas 

(50-60 palavras), onde pede e dá infor-

mações sobre um percurso, a partir de 

uma imagem da Internet. 

- Redação de uma mensagem curta 

para um colega da turma sobre o 

itinerário a seguir, a partir de um 

gráfico das linhas de metro. 
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P
ro

d
u

çã
o

 

O
ra

l 

Exprime-se, de forma simples, em mo-

nólogos curtos preparados previamente. 

Descreve o meio envolvente e exprime 

gostos e preferências.  

Pronuncia de forma suficientemente 

clara, um repertório limitado de expres-

sões lexicais, gramaticais e funcionais 

relacionadas com o tema. 

- Apresentação à turma da descrição 

da capital de um país hispano-ame-

ricano; 

- Produção de um breve vídeo sobre 

um lugar da cidade de Almada 

(com um slogan escrito ou oral). 

P
ro

d
u

çã
o

 

E
sc

ri
ta

 

Escreve textos simples e curtos (50-60 

palavras) utilizando o processador de 

texto, em que descreve lugares familia-

res, conta acontecimentos reais ou ima-

ginários e exprime gostos e preferên-

cias. Respeita as convenções textuais e 

utiliza vocabulário elementar e frases 

simples, articulando as ideias com co-

netores básicos de coordenação e su-

bordinação. 

- Descrição escrita da capital de um 

país hispano-americano; 

- Redação de um diálogo a simular 

um convite para visitar uma cidade 

hispano-americana; 

- Produção de um breve vídeo sobre 

um lugar da cidade de Almada 

(com um slogan escrito ou oral); 

- Elaboração, em conjunto com o 

professor, de uma secção da página 

web da turma sobre um dos lugares 

da cidade de Almada (tarefa final). 

Quadro 8. Níveis de desempenho esperados no final da unidade didática proposta 

 

Como se pode facilmente constatar pela enunciação das tarefas presentes no quadro 

anterior, a ativação das competências em TIC é fundamental, nesta unidade, tanto por parte do 

aluno como por parte do professor que prepara os materiais e apoia o aluno na realização das 

suas tarefas individuais e coletivas. Na grande maioria das tarefas, está envolvida uma das 

vertentes das Metas de Aprendizagem TIC, a saber: a informação, a comunicação e a 

produção
35

. Por um lado, pretende-se que o aluno seja capaz de consultar uma enciclopédia 

digital e uma página web; realize pesquisas e proceda à seleção das informações necessárias à 

consecução das tarefas solicitadas pelo professor. Por outro lado, estas tarefas de pesquisa na 

Internet concorreram para a produção escrita de um texto descritivo, um texto dialogal e um 

                                                 
35

 Tal como já referimos no primeiro capítulo, abandonámos o domínio da segurança, igualmente contemplada 

nas Metas de Aprendizagem TIC. 
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texto instrucional; para a produção de um vídeo (com um slogan escrito ou oral); e para a 

apresentação ao grupo de alguns desses trabalhos, nomeadamente a descrição e o diálogo. 

Na nossa unidade, os alunos realizaram uma atividade de pesquisa numa enciclopédia 

digital gratuita (a Wikipédia), uma pesquisa orientada pela página web oficial do Turismo de 

Madrid, o visionamento de um vídeo publicitário de Madrid, a audição do excerto de um 

programa da Rádio Nacional de Espanha, extraindo informações relevantes para 

posteriormente concretizarem as suas tarefas de comunicação e produção escrita, oral e 

audiovisual. 

No domínio da mediação, esta apenas está patente na unidade enquanto estratégia
36

, 

isto é, como intermediária entre uma tarefa de compreensão e outra de produção. Neste 

sentido, são exemplos de estratégias de mediação a construção pela turma, num momento 

inicial da unidade, de um glossário relacionado com o tema, depois de ativados alguns 

conhecimentos dos alunos, mas também a disponibilização, na página web que serviu de 

suporte à execução da unidade didática, de um conjunto de dicionários e de um leitor de voz 

online para praticar a pronúncia. De acordo com o Conselho da Europa (2001, pp.129-130), 

estas estratégias de mediação “reflectem os modos de lidar com as dificuldades de se usarem 

recursos limitados para tratar a informação”, pelo que o processo envolve uma fase de 

planeamento – onde se enquadram a ativação de conhecimentos anteriores e a preparação do 

glossário –, de execução, de avaliação e de reparação – onde incluímos o uso dos dicionários, 

do leitor de voz e de outros recursos recomendados. No entanto, parece-nos também que a 

sistematização de estruturas gramaticais poderá enquadrar-se na fase de planeamento, pois 

elas são introduzidas com o objetivo de facilitar a execução das tarefas por parte dos 

aprendentes; já o uso de dicionários estará também ligado à fase de execução, uma vez que é 

estratégia comum a (quase) todo o aprendente recorrer ao dicionário durante a execução de 

uma tarefa de produção escrita numa dada LE. 

  

                                                 
36

 Seguindo a terminologia proposta no QECR, entendemos aqui a mediação como o conjunto de estratégias que 

“reflectem os modos de lidar com as dificuldades resultantes de se usarem recursos limitados para tratar a 

informação e para encontrar um significado equivalente”. (Conselho da Europa, 2001, p.129). 
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IIIIII..  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AALLUUNNOOSS  EE  DDOO  CCOONNTTEEXXTTOO  

33..11..   DDeessccrriiççããoo  ff ííssiiccaa  ee  hhuummaannaa  ddaa  eessccoollaa  

A Escola Secundária com 2º e 3º ciclos de Anselmo de Andrade foi a escola que nos 

recebeu. Está localizada no centro da cidade de Almada, uma grande cidade próxima de 

Lisboa que, de uma forma geral, é conhecida como cidade dormitório da capital. Em todo o 

caso, trata-se de uma cidade autónoma que dispõe de todos os serviços mais habituais: um 

hospital, meios de transporte variados (autocarros, táxis, comboios e metropolitano), um 

grande centro comercial, várias escolas, hotéis, repartições públicas, etc. 

Esta é uma escola pública, portanto de ensino gratuito, e começou por ser apenas uma 

escola secundária que, atualmente, recebe alunos a partir dos dez anos de idade, isto é, na 

entrada para o 2º ciclo do ensino básico. Funciona também como sede de agrupamento de 

escolas, integrando mais duas escolas de 1º ciclo com jardim de infância da freguesia de 

Almada e uma outra, com os mesmos níveis de escolaridade, da freguesia do Pragal. Há ainda 

um Centro de Novas Oportunidades sediado na escola. Este conjunto de escolas está agrupado 

por decisão do Ministério da Educação desde 2007 e encontra-se, por conseguinte, em fase de 

adaptação à sua nova estrutura de funcionamento, construindo pontes entre os diferentes 

ciclos de ensino, estabelecendo contactos mais próximos entre as diferentes infra-estruturas e 

integrando no seu quotidiano os imperativos legais mais recentes emanados pela tutela. Daí 

também a escolha do lema “Acolher, acompanhar e integrar para criar futuro” para o seu 

Projeto Educativo, que é o projeto de todo o agrupamento e “visa dar corpo ao conjunto de 

tarefas necessárias para a construção de uma instituição que permita gerar condições de 

crescimento integral a todos os jovens que a frequentam bem como oportunidades de 

desenvolvimento profissional para todos, independentemente da função desempenhada.”
37

 

No ano letivo de 2011-2012, a escola tinha doze turmas de 2º ciclo (seis no 5º ano e 

outras tantas no 6º ano), quinze turmas no 3º ciclo (seis no 7º ano, quatro no 8º ano e cinco no 

9º ano), doze turmas nos cursos científico-humanísticos do ensino secundário (quatro turmas 

por cada ano) e cinco turmas nos cursos profissionais de nível secundário (divididas pelos 

cursos de animação sociocultural, teatro e técnico de gestão). A escola contava, ainda, com 

                                                 
37

 Cf. “Introdução” ao Projecto Educativo 2009/2013 – Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, p.2 

(consultado em http://www.anselmodeandrade.pt/cms/documentos/2011-12/estruturantes/PEE.pdf, no dia 21-

02-2012). 

http://www.anselmodeandrade.pt/cms/documentos/2011-12/estruturantes/PEE.pdf
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seis turmas distribuídas por vários cursos e níveis de ensino no período noturno. No total, a 

escola contava com cerca de 1150 alunos, numa média de 23 a 24 alunos por turma. Segundo 

o seu Projeto Educativo, na escola trabalhavam 152 professores, entre docentes do Quadro e 

contratados para suprir as necessidades de horário para cada ano letivo. 

A escola dispõe de um pavilhão gimnodesportivo, balneários, campos de jogos, um 

refeitório, um auditório, um edifício autónomo onde funciona o Centro de Novas 

Oportunidades, cinco pavilhões com salas de aula e um outro pavilhão com os serviços 

administrativos. Neste último, funcionam as salas da Direção, a sala dos diretores de turma, a 

sala de professores, a biblioteca e centro de recursos, a reprografia, a secretaria e serviços de 

ação escolar. Nos outros cinco edifícios, há ainda uma papelaria, um bar, seis laboratórios, 

duas salas de informática, a rádio da escola e 22 salas de aulas. Todos os pavilhões dispõem 

de materiais audiovisuais, que os professores podem solicitar, e em cada sala existe um 

projetor fixado no teto. Na biblioteca e centro de recursos da escola, há computadores com 

acesso à Internet, fotocopiadora, dicionários das várias línguas (Português, Inglês, Alemão, 

Francês e Espanhol), enciclopédias diversas, manuais escolares e outros livros sobre as mais 

variadas temáticas. As secções de manuais escolares contêm livros de muitas disciplinas e de 

todas as LE (Inglês, Francês, Latim, Alemão e Português Língua Não Materna), exceto de 

Espanhol. 

No seu Projeto Educativo, a Direção da Escola destaca a importância das visitas de 

estudo, dos protocolos com entidades externas e dos seus projetos. No ano letivo de 2008-

2009, a Escola Secundária Anselmo de Andrade organizou mais de 150 visitas de estudo e 

dinamizou cerca de 29 projetos no âmbito da comunicação e cultura, do ambiente e da 

sustentabilidade, da saúde e outros de extensão curricular. Por fim, com o intuito de clarificar 

a articulação de alguns dos objetivos da nossa unidade didática com as prioridades definidas 

neste Projeto Educativo, importa referir os cinco objetivos presentes neste documento 

orientador do funcionamento da escola, a saber: 

(i) “Promover o sucesso, reduzindo retenções e abandono escolar, valorizando o mérito e a 

excelência.[…] 

(ii) Promover um clima de ensino e de aprendizagem que previna situações de indisciplina, 

articulando a acção de todos os agentes educativos. […] 

(iii) Articular currículos e ciclos de estudo. […] 

(iv) Incentivar e apoiar o desenvolvimento de projectos nomeadamente na área de Educação 

para a Saúde. […] 
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(v) Promover a aproximação formativa dos Pais e Encarregados de Educação à vida escolar 

dos seus educandos, de modo a potenciar o sucesso e reduzir a indisciplina.”
38 

 

33..22..   SSiittuuaaççããoo  ddoo  eennssiinnoo  ddee  EEssppaannhhooll   nnaa  eessccoollaa  

A Escola Secundária Anselmo de Andrade tem visto crescer, nos últimos anos, o 

interesse dos seus alunos pelo Espanhol como LE II, ou seja, como a LE de iniciação à 

chegada ao 3º ciclo do ensino básico. No ano letivo de 2011-2012
39

, o Espanhol era a LE II 

em quatro turmas de 7º ano, uma turma do 8º ano e três do 9º ano. Há ainda duas turmas dos 

cursos profissionais (11º ano) cuja LE é o Espanhol. O gráfico seguinte ilustra a distribuição 

dos alunos de Espanhol pelas turmas existentes na escola. 

 

Figura 6. Distribuição por turma do n.º de estudantes de Espanhol da Esc. Sec. Anselmo de Andrade (3º ciclo) 

No total, o universo dos estudantes de Espanhol no 3º ciclo do ensino básico era de 

179 alunos
40

. A professora cooperante que nos acolheu, acompanhou e orientou durante a 

                                                 
38

 Cf. Projecto Educativo 2009/2013 – Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, pp.8-14 (consultado em 

http://www.anselmodeandrade.pt/cms/documentos/2011-12/estruturantes/PEE.pdf, no dia 21-02-2012). 
39

 A unidade didática, tal como o diagnóstico que a precedeu, foi executada durante o primeiro trimestre do ano 

letivo de 2011-2012, mais concretamente entre os dias 4 e 25 de novembro de 2011. O diagnóstico foi aplicado 

em outubro. 
40

 Optámos por não incluir o número de alunos das duas turmas dos cursos profissionais por estes se realizarem 

num sistema de módulos e nem todos os alunos estarem, no momento desta análise, no mesmo módulo. Além 

disso, em ambas as turmas, o Espanhol funciona como língua de opção a par do Inglês, pelo que a constituição 

das turmas não corresponde ao número efetivo de alunos de Espanhol, que, em todo o caso, não é muito 

significativo no universo em questão. 

http://www.anselmodeandrade.pt/cms/documentos/2011-12/estruturantes/PEE.pdf
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execução desta unidade didática é a única docente do grupo disciplinar 350 (Espanhol) 

pertencente ao Quadro de Nomeação Definitiva da escola. Não obstante, dado o aumento da 

carga horária da disciplina nesse ano, a escola tinha ainda uma professora contratada para 

lecionar duas das turmas do 7º ano. À data da nossa intervenção, os manuais adotados nos três 

níveis de ensino do 3º ciclo são, respetivamente, Español 1, Español 2 e Español 3, da Porto 

Editora. Já no que concerne às turmas dos cursos profissionais do ensino secundário, o 

manual adotado enquadra-se perfeitamente no Paradigma Comunitivo. Trata-se do Español 

Lengua Viva 2, da Santillana-Constância. A professora assume-se como defensora de um 

ensino das línguas por meio de uma abordagem comunicativa, baseada no ensino por tarefas. 

 

33..33..   CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaa  ttuurrmmaa--aallvvoo  

33..33..11  FFaattoorreess  mmoottiivvaacciioonnaaiiss  ee  eessttrraattééggiiaass  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  

A turma do 8º ano A é composta por 29 alunos (cf. apêndice 03), numa distribuição 

equilibrada entre rapazes e raparigas (14 rapazes para 15 raparigas). Já no que respeita à 

distribuição etária, a turma é menos homogénea, isto é, apenas 65% dos alunos está na idade 

correspondente ao 8º ano de escolaridade. Uma vez que o questionário foi aplicado no mês de 

outubro, considerámos dentro deste grupo os alunos com 12 anos por, muito provavelmente, 

atingirem os 13 anos – idade esperada nesta etapa escolar – até ao final de dezembro desse 

mesmo ano. Assim, há 35% dos alunos com 14 e até 15 anos, o que significa, 

presumivelmente, algum insucesso em determinada etapa escolar. 

Uma vez que as TIC – tal como defendemos anteriormente – se assumem como parte 

integrante de uma competência estratégica, interessou-nos, desde logo, conhecer as 

preferências dos alunos em relação às atividades realizadas nas aulas de Espanhol (cf. 

questionário reproduzido no apêndice 04). Assim, embora haja uma grande diversidade de 

opiniões dentro da turma, quer sobre as atividades de que os alunos não gostam, quer 

relativamente àquelas que eles preferem, é possível estabelecer que os exercícios de 

gramática, imediatamente seguidos das atividades de compreensão oral, da representação de 

diálogos, da produção escrita e da audição e execução de canções são as tarefas que 

claramente esta turma dispensa de realizar na aula (v. apêndice 05, questão 1). Por outro lado, 

no conjunto das atividades preferidas dos alunos salienta-se uma preferência por ver vídeos, 

depois por assistir a projeções em PowerPoint, exercícios a pares e utilizar o computador para 
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fazer trabalhos
41

. Segundo os próprios alunos, as suas maiores dificuldades prendem-se com 

falar em espanhol nas aulas, realizar exercícios de gramática e escrever textos, enquanto as 

atividades de compreensão escrita (compreender textos) e oral (compreender o que a 

professora diz) não apresentam quaisquer dificuldades. No que respeita às finalidades de 

estudarem espanhol, os alunos assumem objetivos bastante amplos e nitidamente 

comunicativos/práticos, pois, em primeiro lugar, surge a opção por viajar por outros países e 

entender os habitantes. Só em seguida, aparecem o interesse por conhecer a língua e cultura 

espanholas, o desejo de ampliar conhecimentos quando estiverem na universidade e, apenas 

em quarto lugar, o facto de ser mais fácil aprender espanhol do que francês ou alemão. As 

opções por uma vida profissional ou a expectativa de uma boa nota à disciplina não parecem 

ser muito relevantes para eles. 

Em relação às estratégias de aprendizagem e ao desenvolvimento das destrezas 

comunicativas dos alunos, optámos por uma caracterização simplificada que destacasse as 

suas estratégias para cada um dos domínios da comunicação, a saber: ler, escrever, escutar e 

falar. Neste sentido, foram apresentadas aos alunos quatro tabelas para que eles assinalassem 

se utilizavam as estratégias sugeridas com muita, alguma ou pouca frequência. Deste modo, 

pudemos determinar as estratégias mais utilizadas por eles e também saber como integrar 

algumas atividades ao longo da unidade, de modo a favorecer as estratégias já conhecidas dos 

alunos e, ao mesmo tempo, incentivar à aplicação de novas estratégias igualmente eficazes na 

aprendizagem de LE. 

No domínio da Leitura, salienta-se o uso mais recorrente das seguintes estratégias de 

trabalho: a classificação de informação como verdadeira/falsa, a dedução de significados pelo 

contexto (bastante habitual em línguas tão próximas) e o reconhecimento de tipos de texto, 

palavras, expressões familiares para os alunos. É bastante notória a ausência de recurso a 

outras LE (neste caso, o inglês). Além disso, estratégias como a ordenação de fragmentos 

textuais ou a exclusão de informações não importantes deveriam ser usadas frequentemente 

na aprendizagem de uma língua, no entanto, a maioria dos alunos apenas a utiliza 

pontualmente. 

No domínio da Escrita, a organização de ideias e a coesão das partes de um texto, a 

par de destacar a sua informação relevante, são as estratégias mais usadas pelos alunos, por 

                                                 
41

 Destacamos aqui estes aspetos (tanto das atividades de que não gostam como das suas preferidas) por serem 

aqueles em que coincide um número significativo de alunos da turma (entre 11 e 15 alunos assinalaram estas 

opções). 
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manifesta oposição à escrita de um texto que se ajuste a uma determinada tipologia. Este 

aspeto revela uma indiscutível falha na fase de planificação de uma produção escrita, já que o 

aluno mostra que, no momento em que elabora o plano do seu texto, não está a pensar no tipo 

de texto que se pretende e, por isso, não está consciente de que recursos linguísticos 

específicos deverá mobilizar. 

Quanto às destrezas orais, nomeadamente no domínio Escutar, o uso da LM e o focar- 

-se na informação estritamente necessária para a execução de uma tarefa são muito marcantes 

para o grupo, enquanto pedir ao interlocutor para falar mais devagar ou tomar notas a partir do 

que se está a ouvir são claramente secundarizadas. 

Já sobre a produção, no domínio Falar, a estratégia mais relevante para este grupo é, 

sem dúvida, o uso de estruturas linguísticas já adquiridas, abdicando substancialmente de 

palavras estrangeiras, da mímica, mas também da organização de uma intervenção a partir de 

ideias postas por escrito. 

À exceção de casos muito pontuais de que já demos conta, a grande maioria dos 

alunos não assume um recurso pouco frequente a determinadas estratégias, oscilando quase 

sempre entre as opções “muito” e “às vezes”. Parece-nos que se trata, de uma forma geral, de 

alguma falta de consciência sobre as estratégias que usam na sua aprendizagem e não tanto de 

um recurso tão reiterado a um vasto leque de estratégias que vão variando consoante a 

situação de aprendizagem ou a tipologia de exercícios realizados. 

 

33..33..22  OOss  aalluunnooss  ee  aa   ssuuaa  rreellaaççããoo  ccoomm  aass  TTIICC  

Numa outra parte de diagnóstico da turma (cf. apêndices 02 e 03), e atendendo à 

especificidade da nossa unidade, interessou-nos aprofundar a relação dos alunos com as TIC, 

a informática, a Internet e o uso que fazem delas em contexto escolar, mas também em 

ambiente informal (em casa). 

Para começar, há a destacar que todos os alunos possuem computador em casa, sendo 

que apenas nove alunos afirmam existir um único computador em sua casa e, por conseguinte, 

os restantes vinte alunos têm dois ou mais computadores em casa. Note-se também que um 

aluno diz existirem seis computadores em sua casa. Metade desta turma diz ainda que o 

computador que mais usa em casa está localizado precisamente no seu quarto, o que lhe 

facilita o acesso à Internet e lhe dá uma consequente liberdade de uso claramente privilegiado. 
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Em termos de recursos informáticos, esta turma coloca-se nitidamente acima da média 

nacional e europeia
42

, salientando-se ainda que todos os alunos têm ligação à Internet em sua 

casa e que uma larga maioria começou a utilizar o computador e a Internet durante o 1º ciclo. 

O início do uso do computador é mais evidente entre os 6 e os 7 anos, enquanto o início do 

acesso à Internet situa-se bem mais entre os 8 e os 9 anos. No entanto, a maioria dos alunos 

tem regras em casa sobre o uso do computador e da Internet, embora uma grande percentagem 

(34%) assuma dispor de uma liberdade quase total. As restrições exemplificadas pelos alunos 

são bastante triviais e concentram-se, sobretudo, no acesso apenas depois de fazer os 

trabalhos de casa e de ter estudado; ou um uso limitado a determinado tempo por dia; ou, 

ainda, a existência de uma palavra-passe para o computador que eles (alunos) desconhecem. 

No que se refere aos conhecimentos informáticos dos alunos, estes são um pouco mais 

heterogéneos
43

, na medida em que uma larga fatia das tarefas questionadas são não só 

conhecidas dos alunos, como também eles as sabem realizar sozinhos. Apenas se nota algum 

desconhecimento mais significativo no que respeita ao desenho de páginas web ou blogues, 

na criação de bases de dados em Access e em publicar conteúdos na Internet (especificidades 

da web 2.0). 

A utilização das TIC em ambiente escolar circunscreve-se muito – segundo os alunos 

– à projeção e/ou elaboração de apresentações em PowerPoint. Pelo contrário, a realização de 

uma Webquest, o envio de mensagens eletrónicas, a publicação de conteúdos na Internet, o 

uso de dicionários online e também a audição/gravação de áudios/vídeos são muitíssimo 

esporádicos, havendo mesmo uma significativa percentagem de alunos que afirma nunca 

realizar essas atividades nas aulas. Estas duas últimas atividades que referimos são 

particularmente relevantes no ensino de uma LE. Desta forma, podemos concluir que os 

computadores são usados não como instrumento de trabalho numa aula, mas sobretudo como 

aparelho técnico de apoio ao docente, não permitindo aos alunos qualquer tipo de 

interatividade. 

                                                 
42

 Segundo o estudo Números-chave sobre a aprendizagem e a inovação através das TIC nas escolas da Europa, 

publicado pelo Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do Ministério da Educação em 2011 (dados 

relativos a 2009), apenas 72% dos agregados familiares portugueses com crianças dependentes tem acesso a 

Internet em suas casas e a média da União Europeia não ultrapassa os 79% (p.20). 

43
 Estes alunos ainda não tiveram Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação, uma vez que, na 

anterior estrutura curricular do ensino básico, esta disciplina só era lecionada no 9º e 10º anos, pelo que os seus 

conhecimentos se devem –em boa parte, senão mesmo exclusivamente – a uma aprendizagem totalmente 

autónoma. 
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Quando questionados sobre se dispõem de endereço de correio eletrónico, se utilizam 

algum serviço de mensagens instantâneas e se estão registados em alguma rede social, 

praticamente todos os alunos responderam afirmativamente (há apenas uma resposta 

negativa), em contraste com as respostas às perguntas sobre se têm uma página pessoal na 

Internet e se têm algum blogue pessoal, em que uma larga maioria da turma (82% e 83%, 

respetivamente) responde negativamente. Dentro daquilo que era expectável, a maioria dos 

alunos utiliza sobretudo o MSN Messenger (70%) como serviço de mensagens instantâneas e 

o Facebook (62%) como rede social, embora haja alguns alunos que utilizam vários destes 

serviços e estão registados em mais do que uma rede social. 

Desde o início que era nossa intenção introduzir na unidade didática uma atividade 

com recurso ao telemóvel, por isso interessou-nos igualmente saber que serviços utilizavam 

os alunos no seu dispositivo móvel (figura 7). Conclui-se que todos os alunos
44

 utilizam 

vários serviços no seu telemóvel, mas ficámos algo surpreendidos quando percebemos que o 

envio/receção de mensagens e o ouvir música têm mais uso que as próprias chamadas de voz, 

reinventando, no fundo, a principal finalidade de um telefone móvel… Também é bastante 

utilizada a agenda do telemóvel, assim como as mensagens multimédia e os jogos. 

 

 

Figura 7. Serviços usados pelos alunos no seu telemóvel (questão 14) 

                                                 
44

 Neste ponto, entende-se por “todos os alunos” os que têm telemóvel, pois houve dois alunos da turma que 

afirmaram não possuir este dispositivo. 
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Na sequência de alguns resultados já analisados, a questão número quinze “Com que 

frequência acedes ao/à…?” (apêndice 03) permite-nos concluir que o acesso à Internet por 

parte destes jovens se faz com o objetivo principal de aceder a uma rede social ou ao serviço 

de mensagens instantâneas e que isso acontece, na maior parte dos casos, diariamente. 

Por último, quisemos perceber que uso fazem os estudantes do seu computador e com 

que finalidades. Deste modo, concluímos que as redes sociais e as mensagens instantâneas 

têm uma utilização diária, só seguida – ainda que com relativa distância – pelos downloads e 

pela pesquisa de informações. Num regime mais esporádico (semanal/mensal), surgem então 

as pesquisas para trabalhos, o uso do correio eletrónico e os trabalhos escolares em Word ou 

PowerPoint. Contrariamente, estão a leitura de jornais/revistas, a consulta de fóruns ou 

blogues, a rádio/televisão e a página pessoal ou blogue (que muitos nem sequer têm). 

Estes dados iniciais foram importantes para um conhecimento prévio do nosso grupo- 

-alvo e isso permitiu alguns ajustes na conceção e planificação da unidade, atendendo às 

características da turma. Por exemplo, pudemos abreviar a intervenção do professor no apoio 

técnico de algumas atividades por ser um grupo com relativo à-vontade perante as TIC, mas 

chamou- -nos a atenção o facto de haver um aluno com restrições no acesso ao computador e 

telemóvel. De igual modo, tivemos estes aspetos em atenção, aquando da distribuição dos 

alunos nas atividades em grupo, principalmente, as que se realizariam fora da sala de aula. 
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IIVV..  UUMMAA  UUNNIIDDAADDEE  DDIIDDÁÁTTIICCAA  OONNLLIINNEE::    
««CCUUAANNDDOO  VVEENNGGAASS  AA  AALLMMAADDAA……»»  

44..11..   PPllaanniiff iiccaaççããoo  ggeerraall   ddaa  uunniiddaaddee  ddiiddááttiiccaa4455  

Alumnos destinatarios de la unidad 

Nivel de lengua Inicial A2. 

Tipo de alumnado Adolescentes de tercer ciclo (8º curso). 

Lengua materna Portugués. 

Organización de la enseñanza Aula ordinaria con cerca de 29 alumnos. 

 

 

 

Datos de la Tarea 

Situación comunicativa 
Un grupo de alumnos presenta su ciudad y lugares de interés 

turístico en Internet para que otros la visiten 

Tarea final 
Construir una sección de una página web del grupo de presentación 

de su ciudad. 

Materiales necesarios 
Fichas de trabajo, página web de la unidad: 

http://www.espanol.alojamentogratuito.com 
46

 

Recursos necesarios Ordenadores, proyector, columnas de sonido, ficheros audio mp3. 

Tiempo 450 min. (dos clases semanales: una de 45 min. y otra de 90 min.). 

 

 

                                                 
45

 O texto dos pontos 4.1. e 4.2. deste capítulo apresenta-se escrito em espanhol por constituir a planificação e 

descrição das aulas da unidade didática. Ora, por isso mesmo, não faz sentido apresentá-lo noutra língua que 

não aquela em que foi redigido originalmente, até porque constituiu a sequência de ensino-aprendizagem de 

espanhol executada ao longo desta experiência pedagógica. A estrutura da nossa planificação segue o modelo 

proposto por Lineros Quintero (2006), conciliando a metodologia do ensino por tarefas (proposto por Estaire 

& Zanón, 1990) ao Paradigma Comunicativo. 

46
 No decurso da unidade (novembro 2011), este endereço eletrónico esteve sempre disponível para consulta e 

utilização pelos alunos. 

http://www.espanol.alojamentogratuito.com/
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Diseño de la Tarea 

Objetivos 

generales 

- Describir lugares, rutas, monumentos,…; 

- Pedir y dar informaciones sobre lugares y direcciones; 

- Situar en el espacio; 

- Expresar gustos y preferencias; 

- Invitar, aceptar y rechazar una propuesta; 

- Conocer el léxico relacionado con la vida en una ciudad; 

- Identificar y corregir problemas de pronunciación; 

- Valorar, seleccionar y hacer uso de herramientas lingüísticas digitales 

(online y offline); 

- Componer páginas web; 

- Fomentar el trabajo cooperativo; 

- Conocer lugares y monumentos de interés de Madrid; 

- Conocer los nombres de las ciudades capitales de los países 

hispanoamericanos. 

Objetivos específicos Contenidos 

Funcionales 

- Dar opinión sobre un lugar y/o 

una actividad; 

- Describir un lugar de una ciudad; 

- Expresar gustos y preferencias; 

- Expresar indiferencia; 

- Invitar, aceptar, rechazar. 

- A mí me encanta / ¡Cómo me 

gusta! /Me gusta muchísimo / … 

- Me molesta(n) / fastidia(n) / No me 

gusta nada, nada / No me va / No 

soy aficionado a /… 

- Me da igual / No me importa / No 

me dice nada / … 

- ¿Te apetece…? / De acuerdo. / No 

sé si voy a poder. / … 

Léxicos 

- Incorporar el vocabulario propio 

del campo léxico de ciudad; 

- Identificar y utilizar el léxico de 

los transportes para describir 

rutas. 

- Campo léxico de ciudad: servicios 

(correos, mercado, …), monumen-

tos (museos, palacios, …) , activi-

dades (pasear, visitar, …) 

- Los medios de transporte: el avión, 

el autobús, el coche, el metro, el 

tren, el AVE, el taxi… 
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Gramaticales 

- Repasar el uso del imperativo; 

- Utilizar los marcadores 

espaciales en contexto; 

- Distinguir el uso de hay / está(n); 

- Utilizar las expresiones de 

ordenación. 

- Imperativo afirmativo de los 

verbos regulares e irregulares; 

- Marcadores espaciales: encima, 

debajo, al lado, enfrente, detrás, a 

la izquierda, a la derecha,…; 

- Los marcadores discursivos de 

ordenación: primero, después, 

enseguida, luego, al final,…. 

Socioculturales 

- Conocer los monumentos y 

lugares turísticos de Madrid; 

- Relacionar monumentos de dos 

capitales: Madrid y Lisboa. 

- Monumentos de Madrid: el 

Palacio Real, el estadio Santiago 

Bernabéu; 

- Lugares de Madrid: la Gran Vía, la 

Plaza Mayor, museos… 

Evaluación 

Observación 

directa 

- Comportamiento e interés en las actividades; 

- Participación en las actividades de interacción. 

Formativa 
- Corrección de tareas intermedias; 

- Construcción en parejas de una página web. 

 

44..22..   DDeessccrriiççããoo  ddaa  sseeqquuêênncciiaa  ddaass  aauullaass  

Aula n.º 1 

Destrezas que predominan Interacción oral y comprensión audiovisual. 

Contenidos funcionales Formular hipótesis. 

Contenidos socioculturales 
Monumentos de Lisboa y Madrid. 

Celebración del centenario de la Gran Vía (1910-2010). 

Forma social de trabajo Gran grupo. 

Evaluación 
Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento. 

Materiales / medios Proyector / ordenador / columnas de sonido. 



80 Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira  

Introducción | Presentación del profesor y del grupo. 

Objetivos: 

- Enterarse de los objetivos de la intervención; 

- Presentarse al profesor (y al grupo); 

- Conocer las actitudes de los compañeros ante las nuevas tecnologías. 

 

 El profesor distribuye una tarjeta a cada alumno (apéndice 07) para que escriban su 

nombre, su apodo en Internet (si lo tienen) y sus actividades preferidas en cuanto al uso 

del ordenador. 

 Después, el profesor proyecta (apéndice 06) la imagen que va en cada tarjeta y el alumno 

respectivo se presenta al grupo. La actividad prosigue hasta que terminen las 

presentaciones de todos los miembros del grupo. 

 Al final, el profesor concluye explicando el objetivo de su intervención y de su trabajo 

académico. 

 

Actividad 1 | Introducción al tema de la unidad. 

Objetivos: 

- Enterarse del tema de la unidad y relacionarlo con sus preferencias y estilos de aprendizaje. 

- Formular hipótesis a partir de imágenes; 

- Hacer previsiones sobre las ciudades y los temas asociados que serán objeto de análisis en la 

unidad. 

 

1.1. El profesor proyecta un pequeño vídeo con una colección de imágenes de Lisboa y 

Madrid, pero antes pide a los alumnos que escriban en su cuaderno las ciudades que son 

capaces de identificar y si reconocen algún lugar específico.
47

 

1.2. Al final de la proyección, los alumnos exponen sus conclusiones y el profesor les ayuda a 

identificar los lugares y monumentos de cada ciudad, repasando el vídeo (si es necesario) 

y haciendo algunas referencias culturales (e.g. el oso de Madrid, el Museo del Prado, etc.) 

 

 

 

                                                 
47

 Se pueden visionar todos los contenidos digitales de la unidad didáctica aquí presentada en el CD-ROM que 

está en el apêndice 23 o en los print screen del apêndice 09. 
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Síntesis de las imágenes presentadas en el vídeo 

1 Madrid Fuente de la Plaza de Cibeles 

2 Lisboa Tranvías en la zona histórica 

3 Lisboa Monasterio de Jerónimos 

4 Madrid Plaza de Toros – Las Ventas 

5 Madrid Puerta del Sol – monumento con el símbolo de la ciudad 

6 Lisboa Castillo de San Jorge 

7 Lisboa Museo Nacional de Arte Antigua 

8 Madrid Museo del Prado 

9 Madrid Catedral de La Almudena 

10 Madrid Palacio Real 

11 Madrid Parque de El Retiro 

12 Madrid Estadio Santiago Bernabéu – Real Madrid 

 

 

Actividad 2 | Proyección del vídeo de la campaña “Cuando vengas a Madrid”. 

Objetivos: 

- Formular hipótesis a partir de las imágenes de un vídeo; 

- Reconocer la importancia de la Gran Vía para la ciudad de Madrid; 

- Construir eslóganes para presentar la ciudad de Madrid; 

 

2.1. Pre-visionado: el profesor proyecta el vídeo sin sonido y empieza un diálogo con los 

alumnos: 

  - ¿De qué trata este vídeo? ¿Cuál será su objetivo? 

  - ¿Qué colores se destacan aquí? 

  - ¿Qué imagen se da de la ciudad? 

  - … 

 

2.2. Visionado: el profesor proyecta el vídeo, ahora con sonido, y dialoga con los alumnos 

para comprobar las hipótesis planteadas anteriormente. Ahora se puede preguntar 

también: 

  - ¿Cuántos personajes hablan/cantan ahí? 

  - ¿Qué hacen ellos? 
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2.3. Post-visionado: conclusión del diálogo integrando una explicación de la celebración de 

los 100 años de la Gran Vía. El profesor explica a los alumnos que es un vídeo 

promocional turístico donde se supone que “Tantas cosas por descubrir, cuando vengas a 

Madrid… ven a visitar la Gran Vía”. El profesor propone que los alumnos completen con 

otras ideas relacionadas con las imágenes de los vídeos ya visionados, como por ejemplo 

“…ven de compras”, “…paséate por las calles”, “…ven a conocer el Museo del Prado”, 

“…toma una copa”,… 

 

2.4. El profesor sugiere a los alumnos que visiten Youtube para conocer el clip musical 

completo de la canción. 

 - Videoclip completo: http://www.youtube.com/watch?v=BMxMXWCz8UM 

 

 

Actividad 3 | Presentación y negociación de la tarea final. 

Objetivos: 

- Conocer la tarea y ajustarla a los puntos de interés con relación a su ciudad (Almada); 

- Enumerar las herramientas lingüísticas, socioculturales y tecnológicas necesarias para la 

consecución de la tarea. 

 

3.1. El profesor explica que la tarea final es la construcción de una página web que presente la 

ciudad y la escuela de los alumnos y les pregunta qué les parece necesario aprender para 

hacer algo así. El profesor va orientando el diálogo para que no se olvide: el vocabulario 

de la ciudad, los marcadores espaciales, instrucciones para ir a lugares, los medios de 

transporte, los monumentos y lugares a visitar (cf. apéndice 10). 

 

3.2. El profesor hace con el grupo la división de los espacios de la ciudad de Almada que cada 

pareja
48

 de alumnos va a trabajar (cf. apéndice 08) y explica el vídeo que tienen que 

realizar con el móvil. Además, los alumnos tendrán que escribir un eslogan para grabarlo 

en el vídeo. El profesor puede presentar estos vídeos de Madrid como ejemplos de la 

actividad: 

                                                 
48

 En la fase de activación de los conocimientos previos de los alumnos, hemos cambiado la forma social de 

trabajo de parejas para grupos de tres alumnos, por sugerencia de la professora cooperante, debido al elevado 

número de alumnos del grupo. 

http://www.youtube.com/watch?v=BMxMXWCz8UM
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 - Parque de El Retiro: 

 http://www.youtube.com/watch?v=xCAfrWAQnAo&feature=relmfu  

 - Gran Vía y Puerta del Sol: 

 http://www.youtube.com/watch?v=d75ermLwspk&feature=relmfu  

 - Metro de Madrid: 

 http://www.youtube.com/watch?v=rtrjNZq8_GY&feature=relmfu  

 - Barrio de La Latina: 

 http://www.youtube.com/watch?v=reBEtGo8N_A&feature=relmfu  

 

Aula n.º 2 

Destrezas que predominan Interacción oral 

Contenidos funcionales Expresar una obligación o un pedido 

Contenidos gramaticales Imperativo afirmativo (informal) 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 
Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios Proyector / ordenador / columnas de sonido 

 

Introducción 

Objetivos: 

- Repasar los objetivos de la unidad y de la tarea; 

- Recuperar información del vídeo de la campaña de Madrid. 

 

 El profesor entabla un breve diálogo con los alumnos sobre las actividades desarrolladas en 

la clase anterior y les amplía la información sobre el vídeo de la campaña “Cuando vengas a 

Madrid”. Si es necesario, lo proyecta una vez más. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xCAfrWAQnAo&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=d75ermLwspk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=rtrjNZq8_GY&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=reBEtGo8N_A&feature=relmfu
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Actividad 1 | El imperativo de los verbos (repaso). 

Objetivos: 

- Identificar formas verbales en imperativo afirmativo (informal); 

- Sistematizar las reglas de construcción del imperativo; 

- Identificar los casos de irregularidad en el imperativo; 

- Reutilizar el imperativo en la construcción de eslóganes. 

 

1.1. Los alumnos abren la página web de la unidad en la sección “Cuando vengas…” y siguen 

el enlace para el Imperativo. En esta página, leen las frases e identifican las formas 

verbales en Imperativo. A continuación, los alumnos identifican los verbos 

correspondientes y dividen las formas regulares de las irregulares. 

 

1.2. Al final, completan la regla de formación del Imperativo eligiendo las palabras adecuadas 

y rellenan una tabla de sistematización de las formas del Imperativo de los verbos 

regulares e irregulares (apéndice 11). 

 

1.3. El profesor aclara algunas dudas que todavía existan y explica a los alumnos que deberán 

utilizar el Imperativo para construir los eslóganes de sus vídeos. 

Aula n.º 3 

Destrezas que predominan Mediación escrita 

Contenidos léxicos 
Campo semántico de ciudad (servicios, monumentos, 

actividades y transportes) 

Contenidos gramaticales Marcadores espaciales 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 

Formativa: - corrección de los eslóganes; 

  - corrección de la tabla de vocabulario 

Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet 
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Introducción 

Objetivos: 

- Repasar los objetivos de la unidad y de la tarea; 

- Presentar y reformular los eslóganes escritos. 

 

 El profesor entabla un breve diálogo con los alumnos sobre las actividades desarrolladas en 

la clase anterior y les pide las hojas con las propuestas de eslogan para cada lugar de la 

ciudad. 

 

Actividad 1 | Vocabulario de la ciudad. 

Objetivos: 

- Identificar servicios y lugares de una ciudad; 

- Incorporar y ampliar el vocabulario propio del campo semántico de la ciudad; 

- Relacionar el léxico de los transportes con las preposiciones correspondientes. 

 

 

1.1. El profesor proyecta la página web de la unidad (apartado «Léxico de la ciudad») con 

imágenes de algunos servicios y/o lugares de una ciudad y los alumnos intentan 

identificarlos. 

 

1.2. Los alumnos, ya divididos en parejas delante de un ordenador, hacen la construcción de 

una tabla de vocabulario de la ciudad con los campos léxicos: servicios / monumentos / 

actividades / transportes. El profesor les explica cómo deben usar los diccionarios en 

línea indicados en la página web. Al final, los alumnos envían el documento de trabajo 

por correo electrónico al professor (apéndice 12)
49

. 

 

Actividad 2 | Marcadores espaciales. 

Objetivos: 

- Reconocer el contexto de uso de las expresiones que sirven para marcar el lugar; 

- Aplicar las expresiones a frases y contextos distintos. 

 

                                                 
49

 Se puede ver la copilación/selección del trabajo producido por los alumnos en el anexo 02. 
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2.1. Los alumnos señalan en la página “Expresiones de lugar” la expresión adecuada a cada 

imagen. Al final, el profesor sistematiza en la pizarra algunas expresiones pidiendo a los 

alumnos que digan una frase en la que utilicen esa expresión. 

Aula n.º 4 

Destrezas que predominan 
Comprensión auditiva, interacción oral y mediación 

escrita 

Contenidos funcionales Describir lugares y ciudades 

Contenidos léxicos Léxico relacionado con los viajes 

Contenidos gramaticales Uso contrastivo de haber (hay) y estar (está/n) 

Contenidos socioculturales 
La Radio Nacional de España. 

Capitales de Hispanoamérica. 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 
Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet 

 

Introducción 

Objetivos: 

- Repasar las actividades de la clase anterior; 

- Presentar el resultado final de la tabla de vocabulario. 

 

 El profesor entabla un breve diálogo con los alumnos sobre las actividades desarrolladas en 

la clase anterior y les presenta la tabla completa del léxico de la ciudad construida con las 

ideas de todos. 
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Actividad 1 | Comprensión auditiva de “Nómadas”. 

Objetivos: 

- Relacionar el léxico con el tema de los viajes; 

- Identificar lugares y características útiles para describir una ciudad. 

 

1.1.Pre-audición: para introducir el tema, el profesor proyecta la fotografía presentada en el 

inicio del apartado «Nómadas en RNE» y pregunta a los alumnos qué les sugiere la 

palabra “Nómada”; registra en la pizarra algunas respuestas y para terminar puede hacer 

referencia a la definición propuesta por la Real Academia Española, proyectando la página 

de su diccionario en línea. 

 

 

1.2. Audición: el profesor empieza por pasar la introducción del programa hasta los 36 

segundos. Después, pregunta a los alumnos: 

 - ¿De qué épocas del año se habla? ¿Cuál es la fecha que oisteis? (verano / 5 de septiembre) 

 - ¿Cuántas personas hablan? ¿Quién habla? ¿Hombre o mujer? (un hombre) 

 - ¿Qué será “Nómadas”? ¿De qué asunto tratará esta audición? (programa de RNE / 

viajes) 

 

1.3. Audición: ahora, sigue pasando el documento hasta el minuto 1,04 (es el genérico del 

programa) y pregunta a los alumnos si su hipótesis era correcta. Después, distribuye la 

ficha de comprensión auditiva y pide a un alumno que lea las instrucciones (apéndice 13). 

 

1.4. Audición: a continuación, pasará la presentación del programa (hasta el minuto 1,53) 

mientras los alumnos rellenan el ejercicio A. Al final, lo corrige escribiendo las palabras 

en la pizarra. 
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Todo viaje requiere una meticulosa preparación que va más allá de la maleta y 

los billetes. Antes de pisar un lugar nuevo conviene conocerlo desde la distancia, leer 

sobre ese destino, hablar con quien lo haya conocido, planificar la ruta, anotar las 

paradas que queremos hacer… En una agencia de viajes nos facilitan toda esta labor, 

pero también nos quitan la libertad de viajar por nuestros propios medios y sin agendas 

prefabricadas. Aquí en “Nómadas” lo que hacemos es llevarte lejos para que veas con 

tus oídos […] 

 

1.5. Audición: el profesor sigue pasando el documento hasta el minuto 2,33 (introducción a la 

ciudad) mientras los alumnos realizan el ejercicio B. Aprovecha la corrección para hablar 

de las características que ellos piensan que se pueden atribuir a la ciudad. 

Discreta. Sus encantos pasan desapercibidos. 

Bañada por el océano Atlántico y por un río. 

Encuadrada entre siete colinas. 

 

1.6. Audición: ahora el documento se escucha hasta el final (4,50m), pero antes el profesor da 

a los alumnos dos minutos para que lean las instrucciones siguientes (C y D). Al final, 

corrige los ejercicios y aclara las dudas. 

 

1. Lisboa está situada en la orilla izquierda del río Tajo. F (derecha) 

2. La ciudad tiene 75 kilómetros cuadrados. F (85km
2
) 

3. En toda la ciudad y zonas adyacentes hay 2 millones de habitantes. F (2,5) 

4. Los funiculares y ascensores fueron construidos para salvar los desniveles. V 

 

Barrio Alto  /  Alfama  /  Chiado  /  Belém  /  Puente 25 de abril  / Parque de las Naciones 

 

Actividad 2 | Uso contrastivo de haber / estar 

Objetivos: 

- Identificar y contrastar los usos de haber y de estar; 

- Concluir sobre las reglas de uso de haber y de estar; 

- Usar los verbos estar y haber para describir un lugar. 
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2.1. Los alumnos leen un pequeño texto, observan las formas verbales subrayadas e intentan 

formular una regla de uso de esas formas verbales con la ayuda del profesor que, al final, 

proyecta las reglas. 

 

2.2. El profesor proyecta unas viñetas y los alumnos leen los diálogos, completan los 

bocadillos con las formas verbales adecuadas (hay / está / están). 

 

2.3. Al final, los alumnos tendrán que completar algunas frases con las formas verbales para 

comprobar que ya consiguen hacer la distinción entre ellas. 

Aula n.º 5 

Destrezas que predominan 
Comprensión lectora, mediación escrita y producción 

oral (lectura) 

Contenidos funcionales Describir lugares y ciudades 

Contenidos socioculturales Capitales de Hispanoamérica 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 

Formativa:  

- descripción de la ciudad (fotografía, subtítulo, texto 

descriptivo y pronunciación en la lectura) 

Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet / ficha de trabajo / grabador de mp3 

 

Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 
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Actividad 1 | Redacción de la descripción de una ciudad 

Objetivos: 

- Aplicar las características necesarias para describir una ciudad; 

- Profundizar los conocimientos de las capitales y grandes ciudades hispanoamericanas. 

 

1.1. El profesor pide a cada pareja que, “en secreto” (sin revelar a los compañeros de otros 

grupos), escriba una descripción sumaria (50-60 palabras) de una ciudad hispano-

americana (a partir de un modelo, cf. apéndices 14 y 15) de la lista presentada por el 

profesor, teniendo en cuenta: 

 a) situación geográfica (continente, hemisferio, río que la cruza); 

 b) población y zonas más conocidas de la ciudad; 

 c) monumentos, museos y/o otros lugares de interés. 

 

1.2. Los alumnos empiezan su búsqueda a partir de las indicaciones dadas por el profesor y 

presentes en la página web de la unidad, en el apartado «Ciudades HA» (v. apéndice 16). 

Para que no se repitan las descripciones, el profesor sortea las ciudades por las parejas. 

 

Actividad 2 | Concurso de adivinanzas de ciudades 

Objetivos: 

- Adivinar el nombre de una ciudad a partir de una descripción sumaria de sus características 

y lugares; 

- Dar a conocer a los compañeros las características de ciudades de Hispanoamérica; 

- Tomar conciencia de errores de pronunciación. 

 

2.1. Cada pareja de alumnos lee ante el grupo su descripción, mientras el profesor graba en 

mp3 su lectura. Al final de cada descripción, los compañeros tienen que adivinar de qué 

ciudad se trata. 

 

 Nota: La grabación servirá a los alumnos para descubrir sus principales dificultades de 

pronunciación, pero también se pueden elegir las mejores para subir a la página web de 

la unidad. 
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Aula n.º 6 

Destrezas que predominan 
Producción oral (lectura), interacción oral y expresión 

escrita 

Contenidos funcionales 
Describir lugares y ciudades 

Invitar, aceptar y rechazar invitaciones 

Contenidos socioculturales Capitales de Hispanoamérica 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 

Formativa:  

- descripción de la ciudad (fotografía, subtítulo, texto 

descriptivo y pronunciación en la lectura) 

Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet / ficha de trabajo / grabador de mp3 

 

Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

 El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 

 

Actividad 1 | Concurso de adivinanzas de ciudades 

Objetivos: 

- Adivinar el nombre de una ciudad a partir de una descripción sumaria de sus características 

y lugares; 

- Dar a conocer a los compañeros las características de ciudades de Hispanoamérica; 

- Tomar conciencia de errores de pronunciación. 

 

1.1. Los grupos que todavía no presentaron sus descripciones se sitúan ante el grupo para leer 

su descripción, mientras el profesor graba en mp3 su lectura. Al final de cada descripción, 

los compañeros siguen intentando adivinar de qué ciudad se trata. 
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1.2. Al final, el profesor sintetiza con un breve comentario la actividad realizada y aconseja a 

los alumnos a utilizar un lector de voz en línea para practicar su pronunciación 

(http://vozme.com/index.php?lang=es). 

 

Actividad 2 | Aceptar o rechazar la invitación para conocer una ciudad (1ª parte) 

Objetivos: 

- Aplicar las estructuras funcionales indicadas para invitar, aceptar o rechazar una propuesta; 

- Expresar gusto, indiferencia o disgusto ante una propuesta; 

- Sistematizar las informaciones aprendidas sobre algunas ciudades. 

 

2.1. Los alumnos van a escuchar un pequeño diálogo y escriben algunas expresiones en la 

columna correspondiente de una tabla (invitar / aceptar / rechazar) (apéndice 17). Al 

final, el profesor dialoga con los alumnos para que completen la tabla con otras 

expresiones que conocen. 

 

2.2. Los alumnos van a leer unos bocadillos con algunas expresiones (apéndice 18) utilizadas 

para expresar gusto, disgusto o indiferencia y las escriben en la columna correspondiente 

de una tabla (me gusta / no me gusta / me da igual). Al final, el profesor dialoga con los 

alumnos para que completen la tabla con otras expresiones que conocen. 

 

2.3. El profesor recomienda a cada pareja que prepare en casa un pequeño diálogo en el que: 

Modelo 1 a) uno invita al otro para viajar a una ciudad; 

   b) el otro acepta la propuesta y pregunta qué van a hacer; 

   c) el primero propone visitar algunos monumentos y/o lugares; 

   d) el segundo rechaza algunas propuestas y justifica sus preferencias. 

 

Modelo 2 a) uno invita al otro para viajar y le propone como destino dos o tres ciudades; 

   b) el otro opta por una y justifica su preferencia; 

   c) el primero propone visitar dos monumentos y/o lugares; 

   d) el segundo no tiene ninguna preferencia pero propone otros más. 

 

2.4. Al final, el profesor explica a los alumnos que tienen que entregar el diálogo escrito en el 

aula siguiente y que los grupos que lo quieran podrán presentar oralmente su diálogo. 
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Aula n.º 7 

Destrezas que predominan Interacción oral (preparada) y comprensión lectora 

Contenidos funcionales Invitar, aceptar y rechazar invitaciones 

Contenidos socioculturales 
Capitales de Hispanoamérica; Madrid y sus lugares de 

interés 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 

Formativa:  

- redacción de un mensaje con instrucciones y 

direcciones 

Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet / ficha de trabajo 

 

Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

 El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 

 

Actividad 1 | Aceptar o rechazar la invitación para conocer una ciudad (2ª parte) 

Objetivos: 

- Aplicar las estructuras funcionales indicadas para invitar, aceptar o rechazar una propuesta; 

- Expresar gusto, indiferencia o disgusto ante una propuesta; 

- Sistematizar las informaciones aprendidas sobre algunas ciudades. 

 

1.1. El profesor propone a unas parejas (cerca de 3 o 4 grupos) que se presenten ante el grupo 

para simular su diálogo preparado en casa. Cada grupo se presenta a la vez y, al final, el 

profesor pide todos los diálogos escritos
50

. 

 

                                                 
50

 Se pueden consultar ejemplos de los trabajos presentados en el anexo 04. 
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Actividad 2 | Una visita virtual por Madrid (1ª parte) 

Objetivos: 

- Conocer la ciudad de Madrid y sus principales lugares de interés; 

- Reconocer y dar instrucciones para tomar una dirección; 

- Seleccionar y utilizar los marcadores discursivos de ordenación; 

- Organizar un día en una ciudad y seleccionar actividades. 

 

2.1. Los alumnos abren la página web de Turismo de Madrid, siguen un recorrido propuesto 

por el profesor en la “Misión web” (apéndice 19), toman notas de las principales 

atracciones de la ciudad y de los medios de transporte. 

 

2.2. A continuación, descargan el plano del metro de la ciudad (apéndice 20) e identifican las 

líneas y los puntos principales de un recorrido propuesto en la “Misión web”. A 

continuación, cada pareja tiene dos situaciones distintas para explicar y cada alumno tiene 

que escribir un mensaje a su compañero con la explicación de cómo ir a esos lugares. Al 

final, el profesor pide los trabajos para evaluarlos.
51

 

 

Aula n.º 8 

Destrezas que predominan Interacción oral (preparada) y comprensión lectora 

Contenidos léxicos Los medios de transporte 

Contenidos gramaticales Marcadores discursivos de ordenación 

Contenidos socioculturales Madrid y sus lugares de interés 

Forma social de trabajo Gran grupo y parejas 

Evaluación 
Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet / ficha de trabajo 

 

                                                 
51

 Se pueden consultar ejemplos de los mensajes escritos por los alumnos en el anexo 05. 
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Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

 El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 

 

Actividad 1 | Una visita virtual por Madrid (2ª parte) 

Objetivos: 

- Conocer la ciudad de Madrid y sus principales lugares de interés; 

- Reconocer y dar instrucciones para tomar una dirección; 

- Seleccionar y utilizar los marcadores discursivos de ordenación; 

- Organizar y seleccionar actividades a realizar en una visita de un día a una ciudad. 

 

1.1. En la página web de Turismo de Madrid, los alumnos siguen tomando nota de los lugares 

‘imprescindibles’ de la ciudad, eligen un restaurante de tapas y buscan en la agenda un 

espectáculo. 

 

1.2. Después de leer un programa diario de visita a Sevilla, cada pareja se pone de acuerdo 

sobre lo que quiere hacer en Madrid y escribe un pequeño texto para usar los marcadores 

discursivos (primero… / después… / luego… / al final…). 

 

Aula n.º 9 

Destrezas que predominan Mediación y expresión escrita 

Contenidos [todos los aprendidos a lo largo de la unidad] 

Forma social de trabajo Parejas 

Evaluación 

Formativa:  

- construcción de la sección de la página web 

Observación directa de: 

interacción oral, participación y comportamiento 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador para cada pareja con conexión a 

Internet / ficha de trabajo 
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Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

 El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 

 

Actividad 1 | Tarea final: elaboración de la página web de su ciudad 

Objetivos: 

- Describir un lugar de su ciudad; 

- Indicar la dirección y los medios de transporte de ese lugar; 

- Leer, seleccionar, resumir y traducir informaciones sobre ese lugar; 

- Aplicar las estructuras gramaticales y el léxico de la unidad. 

 

1.1. El profesor presenta la tarea final a partir de la página web de la unidad y explica a los 

alumnos las distintas etapas a seguir en la realización del trabajo. El profesor aconseja a 

los alumnos que hagan uso de los recursos trabajados a lo largo de la unidad y les 

recuerda que pueden utilizar los enlaces propuestos en la página web (apéndice 21). 

 

1.2. Los alumnos se agrupan y empiezan a realizar la tarea, rellenando el modelo de página 

propuesto por el profesor (v. apéndice 22) y siguiendo la metodología siguiente: 

a) buscar dos fotografías en Internet sobre el lugar que están presentando; 

b) escribir un pequeño texto explicando cómo llegar a ese lugar e indicando los medios de 

transporte a que se pueden utilizar; 

c) escribir un texto descriptivo sobre ese lugar, indicando el interés turístico y algunas 

características propias del espacio. 

Al final, los alumnos graban el archivo y lo envían al correo electrónico del profesor.
52

 

 

 

 

                                                 
52

 La versión final corregida de todos los trabajos producidos en la tarea final se puede ver en el anexo 06 o, en 

versión digital, en el CD-ROM (apéndice 23). 
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Aula n.º 10 

Destrezas que predominan Interacción oral 

Contenidos  [todos los aprendidos a lo largo de la unidad] 

Forma social de trabajo Gran grupo 

Evaluación 
Formativa:  

- construcción de la sección de la página web 

Materiales / medios 
Proyector / ordenador con conexión a Internet / parrillas 

de evaluación final de la unidad 

 

Introducción 

Objetivo: 

- Repasar las actividades de la clase anterior. 

 

 El profesor empieza el aula sintetizando las actividades y ejercicios realizados en el aula 

anterior a partir de las intervenciones de los alumnos. 

 

Actividad 1 | Tarea final: presentación de la página web final del grupo 

Objetivos: 

- Presentar el resultado final del trabajo realizado a lo largo de la unidad. 

 

1.1. El profesor presenta al grupo la página web final, sección por sección, con los vídeos 

grabados con el móvil, las fotografías seleccionadas, las indicaciones sobre cómo llegar y 

el texto descriptivo de cada lugar. Los alumnos comentan cada sección y presentan sus 

opiniones, consejos y sugerencias a los otros grupos sobre cómo podrían mejorar sus 

trabajos. 

 

1.2. El profesor concluye la unidad sintetizando las actividades realizadas y presentando la 

evaluación final de cada alumno (v. apéndice 08). 
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44..33..   OObbsseerrvvaaççõõeess  àà  eexxeeccuuççããoo  ddaass  aauullaass  

Quando elabora a planificação de uma unidade didática, o docente está, no fundo, a 

construir o seu plano de intenções para alcançar os objetivos que delineou para aquela tarefa. 

Não pode, por conseguinte, esperar um cumprimento absoluto, “milimétrico” daquilo que 

apenas vive no papel. O ensino é isso mesmo: a translação desses “objetivos de papel” a 

aprendizagens efetivas e consistentes. Estas aprendizagens dependem, naturalmente, de 

inúmeros fatores e o principal de todos é o aluno. Deverá sempre ser ele (e os seus interesses 

de aprendizagem) o pretexto para todas as alterações que se verificam numa planificação. 

Assim aconteceu durante a execução da unidade que aqui apresentámos, desde a 

primeira aula. Logo nesse momento, verificámos que a dependência de recursos tecnológicos 

para dar uma aula está sujeita à sua indisponibilidade, ainda que tenhamos cumprido (e 

verificado novamente) todos os procedimentos em uso na escola para a requisição de 

computadores portáteis para as aulas. Na verdade, na primeira aula (90 minutos de uma sexta-

-feira, cf. anexo 01), apercebemo-nos de uma alteração no horário de funcionamento da 

biblioteca e centro de recursos (local onde se podia requisitar e levantar os computadores 

portáteis para as aulas): a biblioteca está encerrada diariamente entre as 13h35 e as 14h35, 

impossibilitando assim que fossem levantados os computadores previamente requisitados. 

Tomámos, então, consciência de que seria sempre impossível ter os computadores nas aulas 

de quarta-feira. 

Nesta primeira aula
53

, o cumprimento da planificação não foi, desde logo, bem 

sucedido devido, sobretudo, a problemas de indisciplina por parte dos alunos.
54

 Assim, nesta 

aula, apenas realizámos as atividades de apresentação do professor e alunos, de introdução ao 

tema, de compreensão audiovisual do vídeo publicitário de Madrid e – aproveitando a 

disponibilidade dos computadores portáteis para esse dia, sabendo de antemão que tal não se 

verificaria na aula seguinte – abdicámos da apresentação da unidade, da explicação da tarefa e 

dos critérios de avaliação, para podermos iniciar o trabalho de revisão do modo imperativo 

(forma afirmativa) com os alunos. 

                                                 
53

 Com a duração de noventa minutos, a esta primeira aula correspondem as lições números um e dois da nossa 

planificação. 
54

 De facto, deparámo-nos com um grupo muito indisciplinado, referenciado pela Direção da escola devido às 

participações dos professores, à enorme quantidade de faltas disciplinares, de suspensões efetuadas e de outras 

tantas iminentes. 
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No entanto, no final da aula, constatámos que a nossa revisão não havia sido profícua, 

pois os alunos revelaram bastantes dificuldades na execução das atividades, como se 

estivessem a ter contacto com este conteúdo gramatical pela primeira vez. Nesse momento, 

debatemos com a professora cooperante a necessidade de tratar todos os conteúdos de uma 

forma mais elementar, como numa etapa de aproximação e não de consolidação (como era 

expectável), por causa das dificuldades reais dos alunos e do seu comportamento que 

remontava já ao início do ano letivo anterior, quando estavam no 7º ano de escolaridade. 

Ambos estávamos de acordo e a posição da professora cooperante – que, naturalmente, 

conhecia melhor os alunos – assumiu, como não poderia deixar de ser, uma relevância 

decisiva. 

Atendendo ao perfil de comportamento da turma – comprovado in loco na primeira 

aula – e às dificuldades detetadas, iniciámos a segunda aula (aula n.º 3 da nossa planificação) 

com uma revisão em grande grupo das atividades relacionadas com a forma e uso do 

imperativo, tendo concluído esta etapa com o esquema que sintetiza as formas irregulares do 

imperativo (cf. apéndice 11). Seguidamente, passámos à apresentação da tarefa e atividades 

da unidade, bem como à explicação dos critérios de avaliação. Tivemos ainda tempo para 

realizar a atividade de introdução do vocabulário relativo aos campos lexicais relativos à 

cidade. Optámos por utilizar a modalidade de grande grupo na forma social de trabalho desta 

atividade, naturalmente, para podermos fazer uso de um único computador (o nosso) e como 

forma de controlar com mais eficácia a disciplina na turma. Para recuperar o ritmo de trabalho 

previsto inicialmente, deixámos como tarefa individual para realizar em casa a tabela de 

vocabulário prevista para esta aula (apéndice 12). Apresentámos, na aula seguinte, a 

compilação desse trabalho (cf. anexo 02). 

Na aula seguinte (aulas n.º
s
 4 e 5), procurámos não perder o ritmo de trabalho e 

conseguimos recuperar as atividades sobre os marcadores espaciais (que não haviam sido 

abordados na aula anterior por falta de tempo) e transitámos logo para a exploração, por meio 

da compreensão oral, de um excerto do programa radiofónico “Nómadas”. A partir deste 

programa, introduzimos depois as atividades relativas ao conteúdo do uso contrastivo dos 

verbos haber e estar. Os alunos conseguiram, ainda, iniciar a redação do texto descritivo das 

cidades capitais de países hispano-americanos, porém não houve já tempo para iniciar a sua 

leitura, através do “concurso de adivinhas”. 



100 Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira  

A sexta aula iniciou-se com bastante atraso, pois houve um prolongamento da aula 

anterior, que era de Formação Cívica.
55

 Começámos, então, com o “concurso de adivinhas”, 

em que os alunos realizaram a leitura em voz alta dos seus trabalhos, tendo sido uma boa 

oportunidade para destacar alguns aspetos positivos e outros a melhorar da sua pronúncia, 

ainda que tenhamos abdicado da ideia inicial de efetuar gravações áudio destas leituras (para 

posterior reflexão e correção) pela falta de tempo e de recursos (às quartas-feiras) já 

diagnosticadas. Apesar do aspeto lúdico da atividade, os alunos estavam bastante 

incomodados com as “ameaças” disciplinares e a atividade teve pouca recetividade por parte 

do grupo em geral. Deu-se também o caso de dois grupos não terem terminado esta tarefa e 

um deles ter-se recusado, inclusivamente, a apresentá-lo por não estar feito. Neste último 

caso, a sua avaliação foi nula, como se poderá constatar no apêndice 08. 

Mantendo-nos fiéis ao objetivo de não abrandar o ritmo de trabalho para assegurar o 

cumprimento das metas estabelecidas para esta unidade, demos início às aulas 7 e 8 com a 

atividade relativa aos recursos funcionais para aceitar ou recusar um convite, introduzidos a 

partir de exercícios de compreensão oral, passando de imediato para a aplicação desses 

recursos numa tarefa de produção escrita que resolvemos ser individual, ao contrário do que 

estava planificado. De facto, a produção de um diálogo num contexto comunicativo faz todo o 

sentido ser executada em regime colaborativo, contribuindo, desde logo, para que cada aluno 

seja parte ativa na tarefa, pelo menos naquilo que diz respeito à sua “personagem”. Não 

obstante estes argumentos, outros de caráter mais disciplinar – que nos parecem ter já ficado 

suficientemente ilustrados – sobrepuseram-se. Esta atividade tornou-se, com efeito, mais 

demorada, dadas as dificuldades levantadas pelos alunos e o consequente acompanhamento 

por parte do professor no esclarecimento de dúvidas. Muito embora no diagnóstico inicial 

tenhamos logo detetado que esta era a principal área de dificuldade dos alunos, as dúvidas 

levantadas – por se situarem num nível tão elementar da língua – excederam as nossas 

expectativas. Além disso, também no que à avaliação diz respeito, a tarefa tornou-se mais 

exigente para o professor, que acabou por ter de classificar o dobro dos trabalhos. 

                                                 
55

 Nesta aula, da responsabilidade da Diretora de Turma, estava igualmente presente uma professora que 

pertencia à Direção da escola e ambas informavam os alunos das faltas e participações disciplinares já 

registadas, bem como os alertavam para as situações iminentes de suspensão e de suspensão reiterada, 

apelando a uma mudança significativa e perdurável do seu comportamento e reforçando as orientações que 

seriam dadas aos professores do Conselho de Turma, no sentido de assumirem uma atitude muito rigorosa com 

faltas de respeito, atitudes de desinteresse ou perturbação das aulas e de não promoverem atividades 

colaborativas, ou seja, trabalhos de pares/grupo. Pode-se, por conseguinte, imaginar o ambiente pesado – mas 

ao mesmo tempo tranquilo – com que se iniciou a nossa aula. 
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Na aula subsequente (aula n.º 9), procedemos à recolha dos diálogos produzidos pelos 

alunos e à entrega dos trabalhos anteriormente realizados que, visto os resultados não serem 

muito satisfatórios, exigiram da nossa parte um comentário mais demorado, apelando a um 

empenho maior por parte dos alunos, motivando-os para as tarefas ainda por realizar e 

reforçando os critérios de avaliação da tarefa. Posto isto, e uma vez que levávamos já um 

atraso em relação à planificação de, sensivelmente, uma aula de 45 minutos, passámos à 

atividade “Misión web: una visita virtual por Madrid”. Também esta atividade se realizou, 

maioritariamente, com o grupo-turma ou, em alternativa, na modalidade de trabalho 

individual (nomeadamente nos exercícios 5
56

 e 9 deste guião, cf. apêndice 19), não 

promovendo assim as atividades em grupos ou pares, não só motivados pelas recomendações 

da Direção da escola, mas também pela indisponibilidade de computadores neste dia da 

semana. 

Efetivamente, o comportamento da turma apresentou melhorias relevantes, porém 

pouco consistentes, com as medidas disciplinares impostas pela escola e adotadas por nós ao 

longo da unidade, o que nos permitiu executar a tarefa final (aulas n.º
s
 10 e 11)

 57
, conforme 

previsto na planificação e mantendo a modalidade de trabalho de grupo. À semelhança do que 

acontecera anteriormente, o docente foi muito requisitado, desta feita não só para 

esclarecimento de dúvidas linguísticas, como também para um acompanhamento muito 

próximo da execução das “tarefas digitais”, como, por exemplo, a de importação e formatação 

do tamanho de uma imagem da web para um documento, a de alinhamento justificado de um 

texto ou a de gravação de um ficheiro, no fundo, aspetos muito básicos que não sobressaíram 

no diagnóstico inicial. 

Resta-nos acrescentar que os alunos tiveram sempre a possibilidade de, ao longo da 

unidade, realizar os seus trabalhos em formato papel (em fichas facultadas pelo professor) ou 

em formato digital (em ficheiros Word, disponibilizados no site da unidade que esteve ativo 

durante todo o tempo em que decorreu este trabalho). Esta opção foi assumida desde que, no 

diagnóstico, constatámos haver um aluno com limitações no acesso a estes recursos e que 

outros poderiam revelar “dificuldades tecnológicas”. 

Concluímos esta nossa última aula com a entrega e comentário dos diálogos 

produzidos na aula anterior e com a promessa de regressar proximamente para apresentar a 

                                                 
56

 Há três exemplos de trabalhos realizados no âmbito do exercício 5 deste guião para consulta no anexo 05. 
57

 Devemos aqui um especial agradecimento à professora cooperante que, atenta ao trabalho que íamos 

realizando, desde logo disponibilizou mais tempo para a consecução dos nossos objetivos, apoiando-nos em 

todas as decisões e alterações que fomos fazendo em relação à planificação inicial. 
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avaliação final dos alunos, assim como o resultado final da página web da unidade, para a 

qual todos haviam contribuído com a produção de um vídeo e uma secção relativa a um lugar 

de destaque da sua cidade. No entanto, esta promessa não viria a concretizar-se por questões 

de disponibilidade de aulas da professora cooperante e também por questões de 

comportamento da turma, que veio a agravar-se ainda mais. Assim, na sequência da nossa 

classificação final dos trabalhos dos alunos, reunimo-nos com a professora cooperante para 

debater vários aspetos da avaliação da unidade e ficou, então, a seu cargo a entrega dos 

trabalhos já classificados e a apresentação do resultado final do trabalho deles, diretamente a 

partir da Internet (cf. anexo 06). 
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VV..  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  EE  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

55..11..   CCrriittéérriiooss  ddee  aavvaall iiaaççããoo  ee  ddeessccrriittoorreess  ddee  ddeesseemmppeennhhoo  

A nossa unidade foi concebida com o objetivo primordial de alcançar o cruzamento de 

dois tipos de competências: por um lado, as competências mais diretamente associadas à 

aprendizagem do Espanhol (a compreensão, interação e expressão orais e escritas); por outro 

lado, as competências tecnológicas que são expectáveis de alcançar por um aluno na reta final 

da escolaridade básica. Tal como já defendemos anteriormente, as competências em TIC 

deverão ser encaradas como parte integrante da competência estratégica de um aprendente. 

Assim, o uso das novas tecnologias tem um caráter essencialmente estratégico: quer isto dizer 

que esta competência está ao serviço direto da aprendizagem da língua espanhola, quer 

enquanto fonte de informação, quer como ferramenta linguística, quer como meio de 

comunicação (fazendo uso da língua espanhola, naturalmente). 

Igualmente fiel aos princípios comunicativos do ensino por tarefas e tendo em conta o 

contexto educativo do seu público-alvo, a avaliação da nossa unidade procurou: 

(i) ser abrangente e, ao mesmo tempo, coerente com os critérios de avaliação em vigor na 

escola, definidos em reunião do Departamento de LE, que estabelecem uma avaliação 

das várias competências de compreensão, interação e expressão (com um peso de 75%) 

e a avaliação das atitudes e do comportamento dos alunos (com um peso de 25%) (cf. 

anexo 07); 

(ii) ser transparente, tendo sido entregue aos alunos, logo na primeira aula,  um plano da 

unidade, acompanhado dos instrumentos que seriam usados na avaliação formativa dos 

alunos nessas mesmas aulas (cf. primeira página do apêndice 10); 

(iii) ser exaustiva, descrevendo não só a tarefa final como também as tarefas intermédias, 

sendo, em ambos os casos, apresentado um conjunto de descritores de desempenho para 

cada uma, permitindo desta forma que o aluno percebesse com facilidade quais os 

fatores de valorização e/ou desvalorização para cada uma das tarefas (cf. páginas 

seguintes do apêndice 10); 

(iv) ser objetiva, estabelecendo, desde logo, uma percentagem para o domínio cognitivo e 

para o domínio das atitudes (tal como já referimos), mas também discriminando qual a 

percentagem para cada uma das tarefas intermédias – percentagem essa estabelecida em 
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função do grau de dificuldade e do volume de trabalho representado – e para a tarefa 

final; 

(v) atender ao processo e não apenas ao resultado, contemplando um peso significativo 

para a tarefa final (25%), mas não esquecendo todo o percurso do aluno e o seu 

desempenho ao longo da unidade, agregando instrumentos de avaliação na aula e em 

casa; 

(vi) ser diversificada, pois permitiu a avaliação de tarefas de produção escrita, de gravação 

audiovisual, de expressão oral (numa modalidade de leitura expressiva) e de interação 

oral ao longo das aulas. 

 

Para os diferentes instrumentos de avaliação da unidade estabelecemos descritores de 

desempenho, por forma a diminuir alguma subjetividade na avaliação, como se pode conferir 

no apêndice 10. Apenas não explicitámos nesse documento – que foi entregue à turma – os 

descritores de desempenho utilizados na avaliação dos trabalhos de produção escrita por nos 

parecerem demasiado teóricos para os alunos, o que nos obrigaria a concretizar conceitos 

linguísticos e didáticos que pensamos não serem adequados à situação nem ao público. No 

entanto, não queremos deixar de os apresentar neste ponto e de afirmar, desde logo, que os 

descritores formulados para os itens de expressão escrita são o resultado direto da nossa 

adaptação, muito literal, dos critérios definidos pelo Gabinete de Avaliação Educacional do 

Ministério da Educação e Ciência para os Exames Nacionais de Espanhol – LE
58

. 

Os descritores que utilizámos então na avaliação da expressão escrita enunciam-se em 

duas vertentes textuais: a da competência pragmática e a da competência linguística
59

. Em 

seguida, apresentamos os quadros de descritores pragmáticos e linguísticos que serviram de 

base à avaliação das tarefas: 

 

 

 

                                                 
58

 Embora os critérios formulados pelo GAVE digam respeito aos Exames Nacionais do ensino secundário e 

estivéssemos a trabalhar com uma turma do ensino básico (8º ano), a verdade é que os nossos alunos já se 

encontram no segundo ano de aprendizagem da língua e, no final do ano, segundo as Metas de Aprendizagem 

(na edição publicada em 2010) deverão estar no nível A2.1. do QECR. 

59
 A divisão nestas duas competências do desempenho em tarefas de produção escrita e oral deriva diretamente 

das subdivisões homónimas da competência comunicativa que adota o QECR. 
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(i) Descrição de uma cidade hispano-americana (tarefa intermédia da aula n.º 6): 

Competência pragmática 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Escreve um texto completo sobre o tema proposto, respeitando o registo. O texto tem 

informação suficiente sobre a cidade, um slogan e a extensão adequada (50 a 60 

palavras). 

Estão definidas de maneira razoável as funções comunicativas previstas (situar no 

espaço, descrever, etc.). 

Utiliza os conetores discursivos mais frequentes para ligar as frases simples e aplica em 

contexto adequado o vocabulário da unidade relativo ao campo lexical da cidade. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Escreve um texto simples sobre o tema proposto (cidade), embora possa não conter 

informação suficiente nem a extensão adequada (menos de 50 palavras). 

As ideias, ainda que nem sempre pertinentes, estão articuladas de uma maneira linear, 

com recurso a poucos conetores discursivos. 

Nota-se o uso de pouco léxico relacionado com a unidade. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Escreve um texto com frases curtas e confusas, no qual apenas se refere 

superficialmente ao tema proposto (cidade), com muitos desvios e repetições e/ou 

pormenores pouco ou nada relevantes. 

Não tem informação suficiente nem a extensão adequada. 

Há erros graves de coerência. O texto aparece desorganizado, as ideias estão soltas e 

com repetições excessivas. 

1 

 

Competência linguística 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Tem um repertório linguístico adequado para descrever lugares, situar no espaço e 

redigir um slogan. 

Utiliza com correção estruturas simples, ainda que possa ter erros que não afetam a 

compreensão da mensagem. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Tem um repertório linguístico elementar que lhe permite comunicar com expressões 

memorizadas sobre o tema proposto. 

Utiliza recursos lexicais e discursivos suficientes, embora em frases muitos elementares 

e com algumas repetições. 

Utiliza corretamente estruturas simples, cometendo erros sistemáticos que não impedem 

a compreensão quando utiliza estruturas mais complexas. 

As falhas de pontuação e ortografia são pontuais, sem afetarem a inteligibilidade do 

texto. Há interferências notórias da língua materna. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Emprega recursos linguísticos básicos, com padrões frásicos elementares e o uso dos 

recursos lexicais e discursivos é inadequado. 

Utiliza vocabulário limitado e repetitivo, revela erros sintáticos e morfológicos graves. 

Há erros sistemáticos, com interferências frequentes da língua materna. 

1 

Quadro 9. Descritores de desempenho para a tarefa de descrição de uma cidade hispano-americana 
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(ii) Diálogo para aceitar ou recusar um convite (tarefa intermédia da aula n.º 7): 

Competência pragmática 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Escreve um texto completo sobre o tema proposto, respeitando as regras do diálogo. O 

texto tem todas as informações pedidas na instrução e segue a estrutura proposta. 

Estão definidas de maneira razoável as funções comunicativas previstas (convidar, 

aceitar, recusar, dar uma opinião, etc.). 

Utiliza os conetores discursivos mais frequentes para ligar as frases simples e aplica em 

contexto adequado algum vocabulário da unidade relativo ao campo lexical da cidade. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Escreve um texto simples sobre o tema proposto (diálogo entre amigos para um 

convite), embora possa não conter informação suficiente nem respeitar totalmente a 

estrutura proposta. 

As ideias, ainda que nem sempre pertinentes, estão articuladas de uma maneira linear, 

com recurso a poucos conetores discursivos. 

Nota-se o uso de pouco léxico relacionado com a unidade. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Escreve um texto com frases curtas e confusas, no qual apenas se refere 

superficialmente ao tema proposto (diálogo entre amigos para um convite), com muitos 

desvios e repetições e/ou pormenores pouco ou nada relevantes. 

Não tem informação suficiente nem a estrutura proposta. 

Há erros graves de coerência. O texto aparece desorganizado, as ideias estão soltas e 

com repetições excessivas. 

1 

 

Competência linguística 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Tem um repertório linguístico adequado para convidar, aceitar, recusar, perguntar, dar 

uma opinião, etc. 

Utiliza com correção estruturas simples, ainda que possa ter erros que não afetam a 

compreensão da mensagem. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Tem um repertório linguístico elementar que lhe permite comunicar com expressões 

memorizadas. 

Utiliza recursos lexicais e discursivos suficientes, embora em frases muitos elementares 

e com algumas repetições. 

Utiliza corretamente estruturas simples, cometendo erros sistemáticos que não impedem 

a compreensão quando utiliza estruturas mais complexas. 

As falhas de pontuação e ortografia são pontuais, sem afetarem a inteligibilidade do 

texto. Há interferências notórias da língua materna. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Emprega recursos linguísticos básicos, com padrões frásicos elementares e o uso dos 

recursos lexicais e discursivos é inadequado. 

Utiliza vocabulário limitado e repetitivo, revela erros sintáticos e morfológicos graves. 

Há erros sistemáticos, com interferências frequentes da língua materna. 

1 

Quadro 10. Descritores de desempenho para a tarefa de produção escrita de um diálogo 
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(iii) Descrição de um lugar de Almada para a página web da turma (tarefa final, 

que inclui ainda uma fotografia e a explicação de como chegar a esse local): 

Competência pragmática 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Escreve um texto completo sobre o tema proposto, respeitando o registo. O texto tem 

informação suficiente sobre o lugar da cidade, a indicação de como lá chegar e a 

extensão adequada (50 a 60 palavras). 

Estão definidas de maneira razoável as funções comunicativas previstas (situar no 

espaço, descrever, etc.). 

Utiliza os conetores discursivos mais frequentes para ligar as frases simples e aplica em 

contexto adequado o vocabulário da unidade relativo ao campo lexical da cidade. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Escreve um texto simples sobre o tema proposto (lugar da cidade), embora possa não 

conter informação suficiente nem a extensão adequada (menos de 50 palavras). 

As ideias, ainda que nem sempre pertinentes, estão articuladas de uma maneira linear, 

com recurso a poucos conetores discursivos. 

Nota-se o uso de pouco léxico relacionado com a unidade. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Escreve um texto com frases curtas e confusas, no qual apenas se refere 

superficialmente ao tema proposto (lugar da cidade), com muitos desvios e repetições 

e/ou pormenores pouco ou nada relevantes. 

Não tem informação suficiente nem a extensão adequada. 

Há erros graves de coerência. O texto aparece desorganizado, as ideias estão soltas e 

com repetições excessivas. 

1 

 

Competência linguística 
Níveis Descritores Pontos 

N5 

Tem um repertório linguístico adequado para descrever lugares, situar no espaço e dar 

indicações. 

Utiliza com correção estruturas simples, ainda que possa ter erros que não afetam a 

compreensão da mensagem. 

5 

N4 Nível intermédio 4 

N3 

Tem um repertório linguístico elementar que lhe permite comunicar com expressões 

memorizadas sobre o tema proposto. 

Utiliza recursos lexicais e discursivos suficientes, embora em frases muitos elementares 

e com algumas repetições. 

Utiliza corretamente estruturas simples, cometendo erros sistemáticos que não impedem 

a compreensão quando utiliza estruturas mais complexas. 

As falhas de pontuação e ortografia são pontuais, sem afetarem a inteligibilidade do 

texto. Há interferências notórias da língua materna. 

3 

N2 Nível intermédio 2 

N1 

Emprega recursos linguísticos básicos, com padrões frásicos elementares e o uso dos 

recursos lexicais e discursivos é inadequado. 

Utiliza vocabulário limitado e repetitivo, revela erros sintáticos e morfológicos graves. 

Há erros sistemáticos, com interferências frequentes da língua materna. 

1 

Quadro 11. Descritores de desempenho para a produção escrita da tarefa final 
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Por conseguinte, com estes descritores, foi nosso objetivo criar uma simbiose entre os 

descritores de desempenho propostos pelo QECR para o nível A2 e os descritores enunciados 

nos documentos de critérios de classificação dos exames nacionais portugueses, unindo, deste 

modo, a avaliação externa realizada em Portugal com a proposta do Conselho da Europa 

(2001) para as LE em geral. 

 

55..22..   JJuussttii ff iiccaaççããoo  ddee  pprroocceeddiimmeennttooss  ee   mmooddaall iiddaaddeess  ddee  aavvaalliiaaççããoo  

A avaliação é um conceito extremamente vasto que, mesmo em contexto educativo, 

assume diferentes aceções que carecem de ser delimitadas. Neste trabalho, o conceito de 

avaliação assenta: (i) de modo geral, sobre os princípios definidos na legislação portuguesa, 

nomeadamente no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho
60

; (ii) de modo específico, para o 

ensino de uma LE, sobre os princípios definidos no QECR (Conselho da Europa, 2001), 

designadamente no capítulo 9, dedicado ao tema da avaliação. 

Na legislação portuguesa relativa à organização curricular dos ensinos básico e 

secundário, importa destacar que o objetivo da avaliação dos alunos é, entre outros, “a 

melhoria do ensino através da verificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas nos alunos e da aferição do grau de cumprimento das metas curriculares 

globalmente fixadas para os níveis de ensino básico e secundário.” (Dec. Lei n.º 139/2012, de 

5 de julho, artigo 23º, p. 3481). Nesse sentido, todos os instrumentos de avaliação desenhados 

por nós para o decurso desta unidade didática tiveram por finalidade última a verificação das 

competências desenvolvidas pelos alunos ao longo deste mês de trabalho. 

Ainda no que concerne a este normativo do Ministério da Educação e Ciência, ele 

define três modalidades de avaliação: a diagnóstica, a formativa e a sumativa. No nosso 

contexto, não havia lugar a esta avaliação sumativa
61

, já que não nos competia a nós formular 

                                                 
60

 O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, relativo à Organização Curricular dos Ensinos Básico e 

Secundário, revoga o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, que era o que vigorava à data da aplicação 

desta unidade didática para o ensino básico. No entanto, existe uma grande semelhança entre ambos os 

documentos no que se refere às modalidades de avaliação, bem como aos objetivos da avaliação. Pareceu-nos, 

por isso, mais profícuo usarmos as referências da legislação mais atualizada. 

61
 No contexto do Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 24º, a avaliação sumativa traduz-se numa nota 

final e global, atribuída ao aluno com os objetivos de classificação e certificação, no final do ano ou do ciclo. 

Já no QECR, a avaliação sumativa “resume numa nota os resultados obtidos no final de um curso” (Conselho 

da Europa, 2001, p.255). 
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o “juízo global” sobre as aprendizagens efetuadas pelo aluno ao longo de um ano letivo. Não 

obstante, interessam ao nosso trabalho as definições das restantes modalidades, a saber: 

“2 — A avaliação diagnóstica realiza-se no início de cada ano de escolaridade ou sempre que seja 

considerado oportuno, devendo fundamentar estratégias de diferenciação pedagógica, de superação de 

eventuais dificuldades dos alunos, de facilitação da sua integração escolar e de apoio à orientação escolar 

e vocacional. 

3 — A avaliação formativa assume caráter contínuo e sistemático, recorre a uma variedade de 

instrumentos de recolha de informação adequados à diversidade da aprendizagem e às circunstâncias em 

que ocorrem, permitindo ao professor, ao aluno, ao encarregado de educação e a outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas obter informação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista 

ao ajustamento de processos e estratégias.” (Dec. Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, artigo 24º, p.3481) 

Com esses propósitos, foram apresentados aos alunos, antes mesmo de se dar início à 

unidade – numa fase ainda preparatória de alguns materiais – dois questionários (apêndices 02 

e 04) que tinham por objetivo obter uma caracterização da turma, estabelecendo um ponto de 

partida para a nossa unidade. Por um lado, procurámos diagnosticar as estratégias de estudo, 

os interesses (na área do Espanhol), os objetivos de aprendizagem, mas também as maiores 

dificuldades, as atividades preferidas realizadas na aula, e, finalmente, algumas das 

competências desenvolvidas pelos alunos nos vários domínios (ouvir, falar, ler e escrever). 

Claro que, neste diagnóstico, poderíamos ter incidido mais numa tarefa de avaliação 

semelhante a um teste que, embora diagnóstico, se parecesse às provas de avaliação 

formativa. No entanto, dadas as características da turma referidas pela professora cooperante, 

preferimos não adotar esse instrumento, para que não se criasse uma situação de insucesso 

generalizado (e consequente desmotivação face ao trabalho), logo no começo do projeto e do 

ano letivo. Por outro lado, procurámos diagnosticar as competências dos alunos em relação às 

TIC, nomeadamente na experiência de utilização e no tipo de uso dado ao computador dentro 

e fora da aula. Sobre os resultados desta avaliação diagnóstica, já nos debruçámos no capítulo 

três. 

No que respeita à avaliação formativa, esta foi, sem dúvida alguma, a modalidade 

adotada ao longo de toda a unidade e, na sua planificação, foram tidas em conta duas questões 

prementes no QECR, a saber: “aquilo que é avaliado” e “o modo como se interpreta o 

desempenho” (a formulação dos critérios que determinam se os objetivos de aprendizagem 

foram alcançados). 
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Assim, e também de acordo com o preconizado no QECR (Conselho da Europa, 

2001), privilegiámos algumas modalidades de avaliação: 

(i) A avaliação dos resultados – na medida em que a nossa avaliação se centrou na 

consecução dos objetivos estabelecidos para a unidade; 

(ii) A avaliação referente a critérios, isto é, procurámos estabelecer, ainda antes da 

execução da unidade, descritores de desempenho para cada tarefa e ainda situar o 

desempenho na expressão escrita em escalas de descritores com cinco níveis 

referentes a duas competências: pragmática e linguística; 

(iii) A avaliação contínua e não exclusivamente pontual, pois – tal como já referimos – 

atendemos ao processo, ao colocarmos formalmente em avaliação todas as tarefas 

intermédias realizadas ao longo da unidade; 

(iv) A avaliação direta, por oposição à indireta que avalia por meio de testes, foi a 

modalidade privilegiada quer nas tarefas de expressão escrita quer nas de interação 

e produção oral, permitindo ao professor situar os alunos num determinado nível 

de desempenho por meio da observação do desempenho dos alunos; esta 

modalidade surge associada à da avaliação de desempenho, pois o que se pediu aos 

alunos foi sempre da ordem das amostras de língua, através de tarefas autênticas 

ou semi-autênticas, como a mensagem escrita, o diálogo ou a secção da página 

web; 

(v) Por fim, a nossa avaliação procurou ser, acima de tudo, objetiva, ao especificar o 

conteúdo da avaliação logo no documento entregue aos alunos no início da 

unidade, ao ponderar diferentes fatores na apreciação de cada tarefa, ao recorrer a 

procedimentos padronizados na avaliação de cada tarefa, ao fornecer critérios 

específicos exatos e, ainda, ao analisar os dados da avaliação final em conjunto 

com a professora cooperante, no sentido de assegurar uma viabilidade e uma 

fiabilidade em todo o processo. 

Embora não tenha sido privilegiada, foi também tida em conta a noção de avaliação 

sumativa como aquela que “resume numa nota os resultados obtidos no final de um curso” 

(Conselho da Europa, 2001, p.155), já que foi dada uma nota, numa escala de 0 a 100, ao 

desempenho global de cada aluno no final da unidade didática. 
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Em conclusão, podemos afirmar que o recurso a diversas modalidades de avaliação 

permitiu obter uma classificação final
62

 para cada aluno que espelhasse, por um lado, o seu 

desempenho no decurso de toda a sequência de ensino-aprendizagem, por outro lado, um 

nível de desempenho alcançado na realização da tarefa final. Esta tarefa, no fundo, integra 

uma série de objetivos e conteúdos desenvolvidos durante as tarefas intermédias e revela a 

capacidade de o aluno fazer um uso comunicativo dos conteúdos, das estratégias e das 

competências adquiridas por si próprio. 

Numa fase posterior à da execução da unidade, num momento de reflexão da sua 

prática letiva, não é possível ao professor ficar indiferente aos resultados alcançados. Em 

nosso entender, estes não são tão satisfatórios como desejaríamos, pois dez alunos da turma 

não alcançaram um nível final satisfatório, situando-se abaixo dos 50%. Na tarefa final, 

sucedeu também que doze alunos se ficaram por um desempenho inferior a 13 pontos, para 

um máximo de 25 pontos. A falta de empenho na realização das tarefas, a não entrega de 

alguns trabalhos e as atitudes inadequadas dos alunos nas aulas apresentam-se como fatores 

decisivos para este desempenho aquém das expectativas. Não obstante, alguns grupos de 

alunos realizaram tarefas finais que estão completamente em sintonia com os objetivos da 

unidade, revelando autonomia na utilização dos recursos eletrónicos, espírito de iniciativa na 

pesquisa de informações necessárias para o trabalho, uma cooperação entre todos na 

consecução das tarefas e um bom uso de estratégias de superação de problemas e dificuldades 

inerentes ao seu trabalho, tal como se pode constatar pelos dois exemplos de trabalhos aqui 

reproduzidos: 

                                                 
62

 Neste ponto, entendemos por “final” a nota que cada aluno obteve no final da nossa sequência de ensino-

aprendizagem e não a avaliação final do período ou do ano. 
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Figura 8. Tarefa final sobre o Parque da Paz, em Almada 

 

 

Figura 9. Tarefa final sobre o Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada 
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RREEFFLLEEXXÃÃOO  FFIINNAALL  EE  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

Acreditamos, seriamente, com esta monografia, ter respondido ao reto inicial que nos 

motivou a lançarmo-nos nesta empresa de trazer a público uma experiência pedagógica que 

procurasse unir tecnologia digital e ensino das línguas. Não obstante, este trabalho sofreu 

diversos condicionalismos e, seguramente, não está isento de imperfeições e limitações de que 

queremos também dar conta, muito embora possam existir outras invisíveis aos olhos de 

quem está tão implicado num projeto próprio, como é o caso de quem escreve. 

Com efeito, parece-nos importante propor, desde já, algumas alterações na execução 

da vertente prática deste projeto – a unidade didática – para que os seus resultados possam ser 

mais positivos e as aprendizagens possam alcançar um sucesso maior. Constata-se facilmente 

que esta unidade só tem sentido se aplicada num contexto com recursos reais e efetivos. 

Queremos com isto dizer que a modalidade, que nos foi gentilmente oferecida, de 

computadores portáteis disponibilizados pelo centro de recursos da escola não funcionou. 

Consideramos que a unidade resultará bem melhor se for aplicada numa sala com 

equipamento informático permanente, que não promova tanta agitação na transição de 

atividades, no início das aulas, etc. Na nossa prática docente de praticamente dez anos, 

tivemos oportunidade de experimentar diversas modalidades e estratégias de trabalho, quer no 

ensino da LM, quer no ensino de LE, e parece-nos, de facto, bastante determinante que as 

aprendizagens colaborativas com recurso a novas tecnologias se processem neste ambiente. 

Se, por um lado, defendemos e promovemos a aprendizagem e a realização de tarefas 

em ambiente colaborativo, por outro lado, a execução da nossa unidade mostrou-nos que um 

maior equilíbrio entre a modalidade de trabalho individual e a de pares/grupos favorece a 

coerência de uma avaliação final consequente com o trabalho, o empenho, o esforço e as 

aprendizagens de cada um. Em última análise, a avaliação final é sempre individual e o que a 

experiência nos mostra é que, não raras vezes, há prejuízos na avaliação de alguns alunos, 

provocados pela falta de empenho de outros. É evidente que, também não raras vezes, há 

benefícios nas aprendizagens, o que se espelha ulteriormente nas notas, mas queremos 

reforçar a importância de nenhum aluno sair prejudicado, pois isso parece-nos mais grave do 

que o contrário. 
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Este projeto mostra-nos ainda que é necessário continuar a privilegiar os registos 

individuais escritos em papel por parte dos alunos, não só porque isso corresponde, no fundo, 

aos seus hábitos e métodos de trabalho seguidos diariamente em todas as disciplinas e desde o 

início da sua escolaridade, como também porque isso promove verdadeiramente (i) a sua 

concentração nas aulas e nas matérias que estão a ser lecionadas; (ii) a aquisição e o 

processamento de informação no seu cérebro, desde aquele preciso momento; (iii) e a 

recuperação de notas, esquemas, ideias-chave que reavivam a memória e, ao mesmo tempo, 

consolidam aí informações preciosas de que possam fazer uso nos momentos de avaliação 

formal ou, no caso das LE, em situações de comunicação real oral ou escrita. 

Possivelmente, também no que se refere à planificação e gestão do tempo das 

atividades, há que proceder a alguns ajustes e, neste domínio, evidenciamos a necessidade de 

o docente prever mais tempo para a execução das tarefas de produção escrita que, sendo em si 

mesmas mais exigentes, revelaram inequivocamente o distanciamento entre a língua 

espanhola e a LM dos nossos alunos
63

, mostrando a carência de vocabulário e de estruturas 

gramaticais ou a não aplicação das fases próprias de produção de um texto (planificação, 

textualização e revisão), como, de resto, havíamos dado conta no diagnóstico da turma
64

. 

Nestas situações, deverá ainda o docente estar preparado para acompanhar de muito perto a 

realização dos trabalhos e indicar estratégias de superação aos alunos (tais como, o recurso a 

corretores ortográficos, conjugadores de verbos, dicionários bilingues e monolingues) que 

lhes permitam alcançar uma maior autonomia. 

Do mesmo modo, é um ponto significativo de melhoria, numa futura intervenção, a 

elaboração de materiais de autoavaliação que permitam aos alunos, no final da unidade, 

autoavaliar o seu trabalho, atitudes e desempenho nas várias tarefas, de modo a tomarem 

consciência das suas dificuldades, do trabalho realizado (ou não) e dos aspetos que deverão 

ser prioritários em futuras aprendizagens. 

Por fim, cabe-nos aplaudir a antecipação da disciplina de TIC para o 7º e 8º anos
65

 de 

escolaridade, permitindo o desenvolvimento de competências que aparentemente pareciam 

                                                 
63

 Apesar de o público-alvo desta unidade ter revelado desde muito cedo dificuldades, neste caso, não me parece 

excessivo alargar este comentário a uma significativa maioria dos alunos de ELE do sistema de ensino 

português. 
64

 Veja-se com especial destaque a caracterização que fizemos no capítulo III, no ponto 3.3.1, sobretudo no que 

se refere ao domínio das estratégias de Escrita. 
65

 Na revisão da estrutura curricular do ensino básico e secundário publicada no Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 

de julho, a disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação transita do 9º ano para o 7º e 8º anos, em 

articulação com outra disciplina oferecida pela escola, num regime semestral sequencial ou anual, isto é, pode 
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alcançadas, mas que comprovadamente não o estavam. Desta maneira, os objetivos da nossa 

unidade poderiam ser potenciados se o docente de ELE conseguir uma articulação com o 

docente de TIC, não só no diagnóstico dos conhecimentos em TIC, como no reforço e/ou 

consolidação de algumas competências necessárias à boa consecução de algumas tarefas da 

nossa unidade. A propósito deste aspeto relativo às competências em TIC dos nossos alunos, 

não podemos deixar de referir a importância que teve para nós o diagnóstico inicial que nos 

permitiu antecipar algumas dificuldades dos alunos. No entanto, um conhecimento mais 

profundo das reais dificuldades do grupo, quer em termos tecnológicos, quer no que respeita 

às aprendizagens de Espanhol, é extremamente útil, só que, em nosso entender, isto não se 

resolve com um questionário mais extenso e exaustivo que, desta forma, se tornaria maçador 

para os seus destinatários e, naturalmente, contraproducente, mas depende sim do contacto do 

professor com o grupo. No fundo, queremos reforçar a ideia de que, para pôr em prática uma 

unidade com este tão intenso recurso às novas tecnologias, é importante o docente conhecer 

bem o grupo e isso alcança-se verdadeiramente com a experiência, com as muitas horas de 

aulas passadas em conjunto. No nosso caso, como experiência didática alheia à programação 

anual, tornava-se difícil. 

Na parte inicial deste nosso trabalho, deixámos clara a importância crescente das TIC 

no mundo em geral e na educação em particular, contribuindo também para isso a 

investigação nesta área de interseção cada vez mais específica e fundamentada em trabalhos 

empíricos. Daí que tenhamos procurado dar uma perspetiva diacrónica deste tema, provando 

depois que atualmente a literatura defende com veemência o papel incontornável das TIC na 

consecução dos objetivos inerentes ao Paradigma Comunicativo. 

Na conceção da nossa unidade, procurámos promover constantemente a autonomia do 

aluno (adequada, naturalmente, a adolescentes do 8º ano), a integração de destrezas (embora 

com maior incidência numas do que noutras, todas estão presentes na tarefa proposta) e a 

contextualização das tarefas (cuja articulação se processa em torno da temática da cidade e 

dos recursos comunicativos necessários para a realização da tarefa final), a interculturalidade 

(por diversas vezes, estabelecemos o paralelo entre cidades conhecidas pelos alunos – Lisboa, 

Almada – e as capitais de países de língua espanhola, com especial destaque para Madrid), e 

uma importância maior ao processo de aprendizagem do que ao produto final (patente na 

                                                                                                                                                         
ser iniciada no 7º ou no 8º ano, com a duração de um ano letivo, ou, em alternativa, iniciada no segundo 

semestre do 7º ano e concluída no primeiro semestre do 8º ano. 
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distribuição equilibrada das ponderações atribuídas às diferentes tarefas intermédias, 

concedendo apenas 25% da nota para a tarefa final). 

Num estudo que referimos anteriormente relativo à integração das TIC no currículo 

nacional (Cruz, 2009b), destacámos quatro perspetivas de integração das competências 

tecnológicas nas diferentes áreas disciplinares. De facto, parece-nos que a nossa experiência 

pedagógica permitiu (i) o acesso a informação científica e culturalmente rica relativamente à 

língua e cultura hispânicas; (ii) favoreceu atividades de criação/expressão de textos (em 

formato digital) e vídeos linguisticamente relevantes; (iii) e contribuiu para a 

divulgação/promoção de estratégias de trabalho (a dinâmica também designada “aprender a 

aprender”), tais como os leitores de voz, as enciclopédias online, os dicionários, os 

conjugadores de verbos. Apenas a perspetiva relacionada com a comunicação/colaboração 

não está patente na nossa unidade, embora se tenha incentivado a comunicação por correio 

eletrónico com o docente fora das aulas. Contudo, tratava-se claramente de um elemento 

secundário na construção da nossa unidade e não havia objetivos explícitos previamente 

delineados, pois havia sido necessário fazer opções que forçosamente não permitiam incluir 

tantos aspetos numa unidade de apenas 450 minutos, sob pena de se concretizar uma 

dispersão nociva para a nossa finalidade última: ensinar espanhol. 

Reconhecemos também que o alerta de Yagüe (2007), a respeito da necessidade de 

intervenção de especialistas profissionais de Informática, faz todo o sentido, posto que, do 

ponto de vista tecnológico, esta unidade – no seu formato digital – poderia estar graficamente 

mais apelativa e rentabilizar ainda mais as potencialidades do hipertexto e das plataformas 

online. Porém, o nosso objetivo era conceber uma página web simples que estivesse ao 

alcance do docente de Espanhol, naturalmente com algumas competências tecnológicas. Neste 

sentido, defendemos antes que, ao invés de uma participação de especialistas informáticos, 

um professor de LE deve antes receber formação que (i) permita integrar as TIC como 

ferramenta valiosa na aula, (ii) fomente a autonomia de aprendizagem a todos os níveis 

(Hernández Mercedes, 2012, p.79), e ainda (iii) o ensine a produzir materiais didáticos em 

diferentes linguagens de programação. Neste projeto, como autodidatas, fomos capazes de 

produzir materiais didáticos utilizando o FrontPage, o Hotpotatoes, o Adobe Flash e o Adobe 

Reader, entre outros, mas poderíamos ter produzido ainda mais materiais e com melhor 

qualidade tecnológica e gráfica se tivéssemos obtido formação específica no assunto. 

Finalmente, queremos dar conta daquela que foi uma constante preocupação nossa: 

fundamentar teoricamente todas as nossas opções metodológicas e articular as diferentes 
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componentes das competências em TIC com as das competências em ELE. Neste sentido, os 

descritores de desempenho (apresentados no capítulo II) que articulavam as competências em 

TIC com as competências em ELE, reportando diretamente para as atividades que integrámos 

na nossa unidade, contribuem para a definição de uma matriz de saberes específicos em TIC 

necessários à consecução de tarefas comunicativas em LE e sustentam a argumentação de que 

as TIC servem os princípios construtivistas do Paradigma Comunicativo.  

As ideias que aqui procurámos destacar, em diálogo com novos documentos 

normativos relativos ao ensino das TIC – já publicados pelo Ministério da Educação e Ciência 

– e do Espanhol – que aguarda, certamente, uma publicação para breve –, devem constituir o 

ponto de partida para futuras investigações neste domínio da integração efetiva e eficaz das 

TIC nas áreas curriculares do sistema de ensino português, nomeadamente no que se refere às 

LE. A sua eficácia poderá também depender daquilo que de menos positivo salientámos neste 

trabalho e que, esperamos, possa ser útil a todos os professores que, conscientes da emergente 

modernização tecnológica do ensino, procuram, de algum modo, articular estas duas áreas de 

conhecimento. Deixamos apenas o derradeiro apelo a todos os colegas para que não recusem a 

importância das TIC como competência estratégica no ensino em geral e, em concreto, no 

ensino das LE, quer no que se refere às modalidades de trabalho colaborativo, quer no acesso 

à informação e conhecimento, quer como instrumento de trabalho, quer também como meio 

de comunicação e de enriquecimento cultural. 
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Horário letivo da turma A do 8º ano (Esc. Sec. Anselmo de Andrade) Anexo 01 
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Quadro-síntese do «Léxico de la ciudad» Anexo 02 
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Transcrições dos diálogos para «aceptar o rechazar una invitación» Anexo 03 

 

 

Transcripciones de los diálogos para aceptar o rechazar una invitación 

Diálogo 1.  

Agustín: Sí, ¿dígame? 

Fernando: Hola, soy Fernando. 

Agustín: Hola, Fernando, ¿qué tal? 

Fernando: Bien. Oye, te llamo porque 

Marisa y yo tenemos entradas para un 

concierto en el auditorio. Es de la Orquesta 

Filarmónica de Berlín. ¿Te apetece venir? 

Agustín: ¿Para cuándo son las entradas? 

Fernando: Para el viernes por la noche. 

Agustín: ¡Estupendo! EI viernes no tengo 

planes. 

Fernando: Vale, pues te llamo el jueves 

para quedar, ¿de acuerdo? 

Agustín: De acuerdo. Oye, y muchas 

gracias, Agustín. 

Fernando: De nada, hombre. Hasta luego. 

Agustín: Hasta luego. 

 

Diálogo 2. 

Javi: Hola, María Jesús. Te estaba 

buscando. ¿Quedamos esta noche para ir a 

tomar algo? 

Mª Jesús: No puedo, lo siento. Es que ya 

tengo planes. 

Javi: Vaya, que pena. ¿Y mañana? 

Mª Jesús: ¿Mañana? No sé, si puedo te 

llamo, ¿vale? 

Javi: Bueno. 

Mª Jesús: Hasta luego. 

Javi: Adiós. 

 

Diálogo 3. 

Julia: ¿Diga? 

Sonia: Hola, Julia. Soy Sonia. 

Julia: ¡Hola, Sonia! ¿Qué tal? Hace un 

montón de tiempo que no sé nada de ti. 

Sonia: Es que he estado liadísima con el 

trabajo, ya sabes. 

Julia: Ya, claro. 

Sonia: Oye, que te llamaba porque he visto 

una oferta estupenda para un fin de semana 

en la playa. Podríamos ir los cuatro: 

Alberto, Jaime, tú y yo. Es que necesito 

desconectar, hace un montón de tiempo que 

no salgo fuera. 

Julia: ¿Para dónde es? 

Sonia: Para Santander. Es un hotel de tres 

estrellas; dos noches, 50 euros. Y además 

incluye el desayuno. 

Julia: Vale, de acuerdo. Lo que pasa es que 

Alberto todavía no ha llegado, pero seguro 

que le apetece. Te llamo esta noche, ¿vale? 

Sonia: Muy bien. Hasta luego. 

Julia: Chao, Sonia. 

 

Diálogo 4 

Diego: ¿Sí? 

Lucia: Hola, Diego. 

Diego: Hola, dime. 

Lucia: Nada, que te llamaba para 

proponerte un plan. ¿Qué te parece si 

dejamos esta noche a los niños con mis 

padres y vamos al cine? 

Diego: Bueno, es que tengo mucho trabajo 

y no sé si voy a poder. Mira, hacemos una 

cosa: te llamo esta tarde y ya vemos si nos 

da tiempo, ¿vale? 

Lucia: Venga, vale. Pero inténtalo, por 

favor, que hace un montón de tiempo que 

no salimos. 

Diego: Sí, no te preocupes. Luego 

hablamos. Un beso. 

Lucia: Un beso. Adiós. 

 

 

Español Lengua Viva 2 – CD audio del Cuaderno de Actividades, Madrid: Santillana, 2007         
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Exemplos de trabalhos «Visitar una capital de Hispanoamérica» Anexo 04 
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Exemplos de trabalhos «Mensaje sobre cómo irse a un lugar» Anexo 05 
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Print screen dos trabalhos produzidos na tarefa final «Cuando vengas a 

Almada» 
Anexo 06 
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Critérios de avaliação da disciplina de Espanhol – 3º ciclo Anexo 07 
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Avaliação de páginas web de interesse educativo utilizadas na unidade Apêndice 01 
 

Avaliação de Páginas da Internet 
(critérios adaptados de Higueras García, 2002) 

Canal youtube de esMADRID.com Data: 25/09/2011 

URL: http://www.youtube.com/user/esMADRIDtelevision  

Entidade/autor: Madrid Visitors & Convention Bureau, S.A. Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

5 

5 

4 

5 

A rapidez de visionamento dos 
vídeos depende naturalmente da 
ligação de Internet. 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Frequente atualização de vídeos 
respeitantes a diversos eventos que 
decorrem na cidade. 

 

Diccionario de la Real Academia Española Data: 25/09/2011 

URL: www.rae.es  

Entidade/autor: Real Academia Española Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Em alguns verbetes, este Dicionário 
adianta logo atualizações da 23ª 
edição. 

http://www.youtube.com/user/esMADRIDtelevision
http://www.rae.es/
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Dicionário Bilingue Português-Espanhol Data: 25/09/2011 

URL: www.wordreference.com/ptes/ e www.wordreference.com/espt/ 

Entidade/autor: Michael Kellogg (Vienna, Virginia, EUA) Língua: Esp. / Português 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

As secções de publicidade da página 
ocupam bastante espaço no ecrã. 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

4 

4 

4 

5 

Apesar de muito difundido, a 
verdade é que não há uma 
instituição que garanta a fiabilidade 
das informações deste sítio. 

 

Radio Nacional de España Data: 25/09/2011 

URL: www.rtve.es/radio  

Entidade/autor: Corporación de Radio y Televisión Española Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

4 

4 

4 

5 

A duração extensa de alguns 
programas prejudica a velocidade de 
acesso. A diversidade de informação 
provoca alguma dispersão pela 
página. 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

http://www.wordreference.com/ptes/
http://www.wordreference.com/espt/
http://www.rtve.es/radio
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Lector de Voz en Línea Data: 25/09/2011 

URL: http://vozme.com  

Entidade/autor: David Cano Ongay Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

3 

4 

4 

3 

5 

A principal desvantagem deste leitor 
é a falta de entoação do áudio. Por 
outro lado, permite gravar o ficheiro 
no computador e possibilita uma voz 
masculina e outra feminina. 

 

Wikipédia Data: 25/09/2011 

URL: http://es.wikipedia.org  

Entidade/autor: Fundação Wikimedia Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

3 

4 

4 

4 

A principal vantagem é o acesso 
gratuito a uma grande quantidade 
de informação. A principal 
desvantagem é a fiabilidade dos seus 
autores, mas as informações mais 
gerais podem ser facilmente 
comprovadas/retificadas. 

 

http://vozme.com/
http://es.wikipedia.org/
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Turismo de Madrid Data: 25/09/2011 

URL: www.turismomadrid.es  

Entidade/autor: Sociedad Pública de Turismo de Madrid, S.A. Língua: Espanhol 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Permanente atualização de eventos 
que decorrem na cidade. 

 

Município de Almada Data: 25/09/2011 

URL: www.m-almada.pt  

Entidade/autor: Câmara Municipal de Almada Língua: Português 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

4 

5 

5 

4 

5 

4 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Informação relevante sobre todos os 
locais de interesse turístico do 
concelho. 

 

http://www.turismomadrid.es/
http://www.m-almada.pt/
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Guia dos Transportes Públicos de Almada Data: 25/09/2011 

URL: http://transportesalmada.ageneal.pt  

Entidade/autor: Agência Municipal de Energia de Almada Língua: Português 

Apreciação global:   pobre                razoável                boa               muito boa 
 

Critérios Classificação Observações 

1. Aspetos formais e estruturais 

1.1. Equilíbrio texto/multimédia 

1.2. Coerência gráfica 

1.3. Clareza e simplicidade 

1.4. Navegação intuitiva 

1.5. Velocidade 

1.6. Respeito pelas convenções 

 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

 

2. Fiabilidade 

2.1. Técnica 

2.2. Do autor 

2.3. Frequência de atualização 

2.4. Garantia de permanência 

2.5. Hiperligações ativas 

 

5 

5 

5 

5 

5 

Informação sobre todos os 
transportes deste concelho. 

 

 

  

http://transportesalmada.ageneal.pt/
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Questionário de diagnóstico de competências em TIC Apêndice 02 

 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 

Iniciação à Prática Profissional III e IV 

Mestrando: Nuno Machado Santos 

DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIAS EM TIC 
1. Sexo:      masculino            feminino  2. Idade: ___ anos 

 

Competências e experiência com as TIC 
 

3. Tens computador em tua casa?      Não           Sim 

3.1. Quantos? ____ 

3.2. Onde está o computador que mais utilizas? 

  no meu quarto 

  noutro espaço, como a sala, o escritório, … 

3.3.Desde quando utilizas o computador? 

 Nunca utilizei o computador  Desde os 8/9 anos        Desde os 12/13 anos 

 Desde os 6/7 anos    Desde os 10/11 anos 
 

4. Tens ligação à Internet em tua casa?      Não           Sim 
 

5. Desde quando navegas na Internet (em casa ou fora)? 

 Nunca utilizei a Internet  Desde os 8/9 anos   Desde os 12/13 anos 

 Desde os 6/7 anos   Desde os 10/11 anos  
 

6. Em tua casa, há alguma norma sobre o uso da Internet ou do computador? 

 Não 

 Sim   – Dá um ou dois exemplos: ________________________________________ 

      ________________________________________ 
 

7. Será que sabes fazer estas tarefas relacionadas com o computador e a Internet? 

 
Não sei o 

que é / Não 

sei fazê-lo. 

Sei o que é, 

mas não sei 

fazê-lo. 

Sei fazê-lo 

com ajuda. 

Sei fazê-lo 

sozinho. 

1. Abrir um arquivo ou documento.     

2. Imprimir um documento.     

3. Instalar ou desinstalar um programa.     

4. Criar um documento de texto em Word.     

5. Criar uma folha de cálculo em Excel.     

6. Criar uma apresentação em PowerPoint.     

7. Criar uma base de dados em Access.     

8. Modificar uma imagem em Paint (ou outro 

editor de imagens). 

    

9. Copiar um texto/uma imagem da Internet.     

10. Procurar informação no Google ou outro motor 

de pesquisa. 

    

11. Descarregar ficheiros/programas da Internet.     
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12. Escrever e enviar um e-mail.     

13. Anexar arquivos num e-mail.     

14. Publicar conteúdos na Net (página web/blogue).     

15. Desenhar ou modificar páginas web /blogues.     
 

 

Uso da Internet na aula 

 

8. Durante as horas de aula de qualquer disciplina com que frequência se realizam as 

seguintes atividades? 

 Nunca 
1x ou 2x por 

trimestre 

1x ou 2x 

por mes 

1x ou 2x   

por semana 

Todos os dias 

(ou quase)  

1. O professor projeta um PowerPoint 

com matéria. 

     

2. O professor projeta um vídeo ou 

imagens para falar em aula. 

     

3. O professor projeta uma(s) página(s) 

da Internet e fazemos algumas 

atividades sobre ela. 

     

4. Utilizamos o computador e o projetor 

para fazer uma apresentação oral. 

     

5. Utilizamos o computador para 

escrever textos. 

     

6. Utilizamos o computador para fazer 

apresentações em PowerPoint. 

     

7. Utilizamos o computador para fazer 

pesquisas na Internet. 

     

8. Utilizamos o computador para realizar 

atividades preparadas pelo professor. 

     

9. Utilizamos o computador para realizar 

uma Webquest. 

     

10. Utilizamos o computador para enviar 

mensagens eletrónicas. 

     

11. Utilizamos o computador para publi-

car na Net uma página web ou blogue. 

     

12. Utilizamos o computador para realizar 

gráficos, tabelas ou desenhos. 

     

13. Utilizamos o computador para ouvir 

ou gravar documentos áudio/vídeo. 

     

14. Utilizamos dicionários on-line para 

tirar dúvidas de vocabulário. 

     

 

 

Uso da Internet fora da aula 

 

9. Tens o teu próprio endereço de e-mail?      Não           Sim 

     9.1. Podes indicá-lo? __________________________________@_______________ 

 

10. Tens a tua própria página web?      Não           Sim 
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11. Tens o teu próprio blogue?      Não           Sim 
 

12. Utilizas algum serviço de mensagens instantâneas?      Não           Sim 

     12.1. Quais?   Skype  MSN Messenger    Google Talk 

    Yahoo  Outro(s)_____________________________________ 
 

13. Estás registado em alguma rede social?      Não           Sim 

      13.1. Quais?  Hi5   Facebook   Twitter  Orkut 

    MySpace  Outra(s) ____________________________________ 
 

14. Indica todos os serviços que usas no teu telemóvel? 

       chamadas de voz  gravar vídeos  ouvir música 

       chamadas de imagem  gravar som   fazer jogos 

       enviar/receber sms  ligação à Internet  usar a agenda/calendário 

       enviar/receber mms  consulta de e-mail  outro(s) _________________________ 
 

15. Com que frequência acedes ao/à…? 

 
Nunca / 

Não tenho 

1x ou 2x por 

trimestre 

1x ou 2x 

por mes 

1x ou 2x   

por semana 

Todos os dias 

(ou quase)  

1. teu correio eletrónico      

2. tua página web pessoal      

3. teu próprio blogue      

4. serviço de mensagens instantâneas      

5. redes sociais      

 

16. Que atividades realizas com o computador e com a Internet fora das aulas? 

 Nunca 
1x ou 2x por 

trimestre 

1x ou 2x 

por mes 

1x ou 2x   

por semana 

Todos os dias 

(ou quase)  

1. Pesquisar informação para trabalhos 

da escola 

     

2. Preparar trabalhos ou fazer TPCs 

utilizando o Word ou PowerPoint 

     

3. Pesquisar outras informações que me 

interessam 

     

4. Ler jornais ou revistas digitais      

5. Enviar e ler o correio eletrónico      

6. Comunicar com outros no Messenger 

ou outro serviço de mensagens 

     

7. Participar em fóruns ou blogs      

8. Fazer o download de músicas, vídeos, 

jogos ou filmes 

     

9. Jogar on-line com outras pessoas      

10. Partilhar fotos e comentários com os 

meus amigos numa rede social 

     

11. Escutar programas de rádio ou 

televisão (através de podcasts) 

     

12. Atualizar a minha página pessoal ou 

blogue 

     

Obrigado pela tua colaboração! 

  



Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira 155 

Diagnóstico de competências em TIC: respostas dos alunos Apêndice 03 

 

 

Identificação dos alunos (género e idade) 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de competências em TIC 
Respostas dos alunos 
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Questão 3: Tens computador em casa? Quantos? 

Onde está aquele que mais utilizas? 

 

 

 

 

 

 

 



Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira 157 

 

 

Questão 4: Tens ligação à Internet em casa? 

 

 

Questão 5: Desde quando utilizas o computador? 

 Desde quando navegas na Internet? 
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Questão 6: Em tua casa, há alguma norma sobre o uso da Internet ou do 

computador? 
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Questão 7: Será que sabes fazer estas tarefas relacionadas com o computador 

e a Internet? 
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Questão 8: Durante as horas de aula de qualquer disciplina com que 

frequência se realizam as seguintes atividades? 
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Questão 9: Tens o teu próprio endereço de e-mail? 

 

Questão 10: Tens a tua própria página web? 

 

Questão 11: Tens o teu próprio blogue? 
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Questão 12: Utilizas algum serviço de mensagens instantâneas? Quais? 

 

 

Questão 13: Estás registado em alguma rede social? Quais? 
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Questão 14: Indica todos os serviços que usas no teu telemóvel. 

 
NOTA: Dois alunos da turma afirmaram não ter telemóvel. 
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Questão 15: Com que frequência acedes ao/à…? 
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Questão 16: Que atividades realizas com o computador e com a Internet fora 

das aulas? 
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Questionário de diagnóstico de competências linguísticas Apêndice 04 

 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

Mestrado em Ensino de Português e Espanhol 

Iniciação à Prática Profissional III e IV 

Mestrando: Nuno Machado Santos 

 

DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Relación con el español 
 

1. ¿Qué más te encanta hacer en las clases de español? ¿Y qué no te gusta hacer? Indica no 

más de 3 opciones para lo que te encanta y no más de 3 opciones para lo que no te 

gusta. 

 
No me        

gusta nada 

Me gusta 

muchísimo 

1. Ejercicios por parejas.   

2. Consultar folletos o usar periódicos para elaborar trabajos.   

3. Ver grabaciones en vídeo.   

4. Oír y cantar canciones.   

5. Realizar juegos en case.   

6. Ejercicios con medios visuales: pósters, fotos y recortes.   

7. Ejercicios orales e interactivos.   

8. Representar y dramatizar diálogos.   

9. Ejercicios de comprensión oral.   

10. Leer os diálogos y lecturas del libro.   

11. Actividades de producción escrita.   

12. Ejercicios de pronunciación.   

13. Actividades de vocabulario.   

14. Ejercicios de tipo gramatical.   

15. Hablar sobre la vida y costumbres de los hispanohablantes.   

16. Asistir a una proyección en PowerPoint.   

17. Utilizar el ordenador para hacer trabajos.   

 

2. ¿En qué tareas de las clases de español tienes  más dificultades? Indica no más de 2 

opciones. 

 Comprender textos   Hacer ejercicios de gramática 

 Escribir textos    Comprender lo que la profesora nos dice 

 Hablar en clase    Comprender documentos audio o vídeo 

 Leer textos en voz alta  otra(s) _____________________________________ 
 

3. ¿Con qué finalidad estudias el español? Indica no más de 2 opciones: 

 Viajar por otros países y entenderme con la gente. 

 Comunicarme con los hispanohablantes que nos visitan.  

 Integrarme y vivir en la sociedad española. 

 Conseguir un trabajo mejor en España. 
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 Porque es más fácil que el francés y el alemán. 

 Entender la tele, o cine (en español) y la música. 

 Para ampliar conocimientos cuando llegue a la universidad. 

 Aprobar la asignatura con una buena clasificación. 

 El interés de conocer la lengua española y su cultura. 

 

Estrategias y desarrollo de destrezas 

 

4. Marca con un X, para cada frase, si lo haces   mucho /  a veces  /  poco 

 

Leer    
Antes de leer, intento imaginarme la situación que puede 

representar el texto. 

   

Recurro a mi lengua materna para comprender o texto.    

Recurro a otra lengua extranjera que conozco para entender el 

texto. 

   

Intento deducir el significado de una palabra a partir del 

contexto. 

   

Reconozco los tipos de textos, las palabras, expresiones y 

estructuras lingüísticas con las que estoy familiarizado. 

   

Relaciono las imágenes, el título y las expresiones más 

importantes de un texto con su contenido. 

   

Puedo deducir el significado de una palabra cuando reconozco a 

qué categoría gramatical pertenece. 

   

Comprendo el contenido general de un texto si subrayo la 

información más importante. 

   

Puedo ordenar fragmentos de un diálogo u otro tipo de escrito y 

corregir un dato que no es correcto. 

   

Puedo valorar lo que he leído, por ejemplo marcando si una 

afirmación es verdadera o falsa. 

   

Descarto la información de un texto que no es importante.    
 

 

Escribir    
Recurro a mis experiencias para escribir un texto determinado.    

Recurro a una plantilla o a un modelo de texto.    

Puedo tomar notas sobre un texto que he escuchado o leído y 

reescribirlo a partir de ellas. 

   

Puedo escoger expresiones e información determinadas que 

quiero incluir en mi texto. 

   

Puedo destacar la información más importante de un texto.    

Puedo organizar mis ideas y enlazar adecuadamente las partes de 

un texto. 

   

Puedo relacionar un texto con preguntas como: ¿quién? ¿qué? 

¿dónde? ¿cuándo? 

   

Puedo escribir un texto que se ajuste a una tipología textual 

determinada (un mensaje de correo electrónico, una canción, una 

entrevista, etc.). 
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Escuchar    
Puedo imaginarme el tema de lo que se va a hablar a partir de 

imágenes. 

   

Uso los conocimientos de mi lengua materna para comprender lo 

que escucho. 

   

Intento deducir el significado de una palabra a partir de las 

imágenes. 

   

Comprendo el significado de una palabra porque puedo 

clasificarla en una categoría gramatical (verbo, adjetivo...). 

   

Me concentro en la información que necesito para resolver la 

actividad. 

   

Puedo valorar la información que acabo de escuchar o 

comprender, por ejemplo señalando si un dato es correcto o no. 

   

Puedo relacionar distintos tipos de información (una frase con la 

persona que la emite, un objeto con su color, etc.). 

   

Puedo completar o corregir un dato que no es correcto.    

Pido a mis interlocutores que me expliquen lo que no he 

entendido. 

   

Pido a mis interlocutores que me repitan algo si no lo he 

comprendido. 

   

Cuando no he entendido algo, pido a mis interlocutores que 

hablen más despacio. 

   

Tomo notas sobre lo que oigo.    

 

 

Hablar    
Utilizo las estructuras lingüísticas que he aprendido.    

Puedo organizar mi intervención, escribiendo algunas ideas.    

Sé prepararme para lo que quiero decir.    

Intento reconocer las señales que mi interlocutor hace para 

indicarme que ha comprendido lo que he dicho. 

   

Puedo reformular lo que he dicho si mi interlocutor no me ha 

comprendido. 

   

Utilizo las expresiones que le he escuchado decir a mi 

interlocutor. 

   

Repito para mí lo que acabo de decir.    

Utilizo estructuras sencillas.    

Recurro a estructuras y palabras de mi lengua materna.    

Completo las frases con palabras de otras lenguas extranjeras que 

conozco. 

   

Utilizo la mímica y los gestos.    

Cuando me siento seguro, intento utilizar expresiones más 

complejas. 

   

 

¡Gracias por tu colaboración!  
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Diagnóstico de competências linguísticas: respostas dos alunos Apêndice 05 

 

 
Questão 1: Que atividades preferes realizar na aula de espanhol? 

 

 

Diagnóstico de competências linguísticas 
Respostas dos alunos 
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Questão 2: Em que tarefas da aula de espanhol tens mais dificuldades? 

 

 

Questão 3: Com que finalidade estudas espanhol? 
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Questão 4A: Estratégias e desenvolvimento de destrezas - LER 

 

 

 

 

 

 

 



172 Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira  

 

 

Questão 4B: Estratégias e desenvolvimento de destrezas - ESCREVER 
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Questão 4C: Estratégias e desenvolvimento de destrezas - ESCUTAR 
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Questão 4D: Estratégias e desenvolvimento de destrezas - FALAR 
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PowerPoint de apoio à apresentação do professor e dos alunos Apêndice 06 
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Cartões utilizados na atividade inicial de apresentação Apêndice 07 
 

 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 
 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 
 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 

Me llamo ____________________________ 

Mi apodo en Internet es _______________ 

Con el ordenador, me gusta… 

 escribir en blogs  buscar informaciones 

 hacer trabajos  “hablar” en el Messenger 

 ver tele/pelis  escuchar músicas/radio 

 jugar    conectarme en Facebook 

 …………………………………………………….. 
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Grelhas de registo, observação e avaliação dos alunos Apêndice 08 

 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Grupos de alumnos y secciones de la página web 

Grupo Alumnos Lugar de la ciudad de Almada 

1. 
1. Ana Rabanal 

9. Daniela Mateque 

12. Edgar Alfaiate 

Santuario de                  
Cristo Rey 

2. 
3. Andreia Henriques 

15. Inês Lopes 

22. Mariana Pereira 

Parque de la Paz 

3. 
6. Bernardo 

11. Denys Chuprina 

 

Casa de la Cerca y      
Jardín Botánico 

4. 
4.  Andreia Bia 

7. Carolina Santos 

24. Patrícia Costa 

Jardín y Convento         
de los Capuchos 

5. 
2. André Dias 

13. Fábio Fernandes 

14. Filipe Fernandes 

Parque de la Juventud * 

6. 
10. Débora Soares 

17. Joana Carita 

27. Ricardo Gonçalves 

Museo de la Ciudad 

7. 
20. João Leão 

25. Renato Vaz 

28. Sofia Figueiredo 

Museo Naval 

8. 
5. Bárbara 

19. João Reis 

21. João Antunes 

29. Tomás Silva 

Solar de los Zagallos 

9. 
16. Inês Alves 

23. Mónica António 

26. Ricardo Moita 

Mata Nacional                 
de los Miedos 

10. 
8. Catarina Leitão 

18. João Santos 

Fórum Municipal         
Romeu Correia 

 

Observaciones: * Los alumnos han propuesto un cambio de su lugar, que era la playa de Costa de 

Caparica. 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Interacción oral y actitudes en clase 

1. Interacción oral en los diálogos 

Alumnos 4/11 9/11 11/11 16/11 18/11 23/11 25/11  N. final 
1. Ana Rabanal  + +/ –   +   4 
2. André Dias +  +  +    4 
3. Andreia Henriques  +/ –    +   3 
4. Andreia Bia +/ –    +/ –    3 
5. Bárbara  + +   +/ –   4 
6. Bernardo + +  +/ –     4 
7. Carolina Santos   +/ –  +/ – +/ –   3 
8. Catarina Leitão  +/ –   +/ –    3 
9. Daniela Mateque +/ –    +/ –    3 
10. Débora Soares  +  +/ –  +   4 
11. Denys Chuprina + +    +/ –   4 
12. Edgar Alfaiate  +/ –    +/ –   3 
13. Fábio Fernandes  +/ –  +/ –  +/ –   3 
14. Filipe Fernandes  +/ –   +/ – +/ –   3 
15. Inês Lopes +/ –   +/ –     3 
16. Inês Alves  +/ –  +/ –     3 
17. Joana Carita  +/ –   +/ –    3 
18. João Santos +/ –  +/ –      3 
19. João Reis +/ –     +/ –   3 
20. João Leão  +/ –  +/ –     3 
21. João Antunes   +/ –   +/ –   3 
22. Mariana Pereira  +/ – +  +    4 
23. Mónica António  +/ –  +/ –     3 
24. Patrícia Costa   +/ –  +/ –    3 
25. Renato Vaz +/ –     +/ –   3 
26. Ricardo Moita  +  + +    4 
27. Ricardo Gonçalves  + +   +/ –   4 
28. Sofia Figueiredo  + +  +    4 
29. Tomás Silva  +/ –   +/ –    3 

 

Observaciones: + participación espontánea y adecuada  –  participación poco adecuada 

   +/– participación cuando solicitada directamente 

25/11: los alumnos trabajaron sobre todo en grupos, por eso no se evaluó la interacción. 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Interacción oral y actitudes en clase 

2. Participación en las actividades 

Alumnos 4/11 9/11 11/11 16/11 18/11 23/11 25/11  N. final 

1. Ana Rabanal  +/–   +  +  6 

2. André Dias   +/– +/–  +/– +/–  4 

3. Andreia Henriques +   +/–   +  6 

4. Andreia Bia  +   +  +/–  6 

5. Bárbara  +/–  –  +/– +/–  4 

6. Bernardo   +  +  +  8 

7. Carolina Santos +    +  +/–  6 

8. Catarina Leitão  –  –  – –  2 

9. Daniela Mateque  +   +  +/–  6 

10. Débora Soares  +  +   +/–  6 

11. Denys Chuprina +  + +   +/–  8 

12. Edgar Alfaiate  +  +   +/–  6 

13. Fábio Fernandes   +/–  +/– +/– –  4 

14. Filipe Fernandes  +/–   +/– +/– –  4 

15. Inês Lopes    + +  +  8 

16. Inês Alves +    +  +  8 

17. Joana Carita  +  +   +/–  6 

18. João Santos  –  –  – –  2 

19. João Reis  +/–   +/– +/– +/–  4 

20. João Leão  +   + +/– +/–  6 

21. João Antunes +  +   +/– +/–  6 

22. Mariana Pereira  +  + +  +  8 

23. Mónica António + +     +/–  6 

24. Patrícia Costa  + + +   +  8 

25. Renato Vaz +  +   +/– +/–  6 

26. Ricardo Moita + +  +/– +  +  8 

27. Ricardo Gonçalves +/–  +/–   +/– –  4 

28. Sofia Figueiredo  + +    +  8 

29. Tomás Silva +/– +/–    + +  6 
 

Observaciones:  + empeño notable   – actitud negativa / no realiza las tareas 

   +/– actitud pasiva o poca iniciativa 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Interacción oral y actitudes en clase 

3. Comportamiento en las clases 

Alumnos 4/11 9/11 11/11 16/11 18/11 23/11 25/11  N. final 

1. Ana Rabanal –   +/– +/–  +/–  5 

2. André Dias  +/–    +/– +/–  6 

3. Andreia Henriques +/–     +/–   7 

4. Andreia Bia     +/–  +/–  7 

5. Bárbara – – +/– +/– +/–  +/–  4 

6. Bernardo +/–  –  +/–  +/–  5 

7. Carolina Santos    +/–     8 

8. Catarina Leitão  +/–     +/–  7 

9. Daniela Mateque +/–   +/–   +/–  6 

10. Débora Soares  +/–    +/–   7 

11. Denys Chuprina +/–  –  +/–  +/–  5 

12. Edgar Alfaiate     +/–  +/–  7 

13. Fábio Fernandes +/– – – +/–  +/– +/–  4 

14. Filipe Fernandes – – +/– +/– +/– +/– +/–  4 

15. Inês Lopes    +/–   +/–  7 

16. Inês Alves       +/–  8 

17. Joana Carita       +/–  8 

18. João Santos +/– +/–  +/–   +/–  6 

19. João Reis +/–    +/–    7 

20. João Leão  +/– +/–  +/–  +/–  6 

21. João Antunes  – +/– +/–  +/– +/–  5 

22. Mariana Pereira       +/–  8 

23. Mónica António    +/–     8 

24. Patrícia Costa    +/–     8 

25. Renato Vaz +/– +/–   +/–  +/–  6 

26. Ricardo Moita   +/–  +/–  +/–  6 

27. Ricardo Gonçalves – – – +/– +/– +/– +/–  3 

28. Sofia Figueiredo    +/–     8 

29. Tomás Silva  +/–   +/–  +/–  7 
 

Observaciones:  +/– pequeña llamada de atención 

   – perturbación del ambiente de clase/actitud de irreverencia 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Descripción de una capital de Hispanoamérica 

Grupo Alumnos Registros y observaciones N. final 

1. 
1. Ana Rabanal 

9. Daniela Mateque 

12. Edgar Alfaiate 

Ciudad de Guatemala. Con fotografía, sin subtítulo. 
Sólo algunas informaciones y varios errores. Ana 
faltó, pero hizo la lectura después. Errores graves de 
lectura en Daniela y Edgar. 

1+5+3= 9 

1+5+2= 8 

1+5+2= 8 

2. 
3. Andreia Henriques 

15. Inês Lopes 

22. Mariana Pereira 

Managua (Nicaragua). Subtítulo sin errores. Texto 
con tres errores. Lecturas con poca expresión y 
Andreia con errores. 

5+8+3= 16 

5+8+4= 17 

5+8+4= 17 

3. 
6. Bernardo 

11. Denys Chuprina 

 

San Salvador (El Salvador). Subtítulo con un error. 
Texto con dos errores sintácticos y cuatro 
ortográficos. Lecturas con problemas de <v> y 
vocales. Denys autocorrige.  

4+7+3= 14 

4+7+4= 15 

 

4. 
4.  Andreia Bia 

7. Carolina Santos 

24. Patrícia Costa 

Santiago (Chile). Subtítulo con un error. Texto con 
dos errores sintácticos y cinco ortográficos. Lecturas 
con problemas de vocales; Andreia con poca 
expresión y problemas con <v> y <r>. 

4+7+3= 14 

4+7+4= 15 

4+7+4= 15 

5. 
2. André Dias 

13. Fábio Fernandes 

14. Filipe Fernandes 

La Habana (Cuba). Sin subtítulo. Texto con muchos 
errores, sin algunas informaciones. Lecturas con 
problemas en la <ch>, vocales y <r>. Lectura de Fábio 
muy vacilante y sin expresión. 

1+5+3= 9 

1+5+2= 8 

1+5+3= 9 

6. 
10. Débora Soares 

17. Joana Carita 

27. Ricardo Gonçalves 

Lima (Perú). Subtítulo con un error y texto también. 
Ricardo no participó en la redacción del texto. 
Lecturas con problemas en la <v>; Joana y Ricardo 
con problemas de expresión y vocales. 

4+9+4= 17 

4+9+3= 16 

0+0+3=   3 

7. 
20. João Leão 

25. Renato Vaz 

28. Sofia Figueiredo 

Santo Domingo (Rep. Dominicana). Subtítulo con un 
error, pero texto con bastantes. Lecturas con 
problemas de expresión, vocales. Sofía con buena 
expresión. 

4+6+3=13 

4+6+3=13 

4+6+4=14 

8. 
5. Bárbara 

19. João Reis 

21. João Antunes 

Buenos Aires (Argentina). No entregaron ni 
presentaron el trabajo. 

 0 

 0 

 0 

9. 
16. Inês Alves 

23. Mónica António 

26. Ricardo Moita 

San José (Costa Rica). Subtítulo con tres errores. 
Texto con algunos errores. Lecturas con pocos 
problemas. Ricardo con dificultades <r>, <v> y 
vocales.. 

3+7+4= 14 

3+7+3= 13 

3+7+4= 14 

10. 
8. Catarina Leitão 

18. João Santos 

29. Tomás Silva 

Quito (Ecuador). Fotografía, sin subtítulo. Texto 1+3+0= 4 

1+3+1= 5 

1+3+1= 5 
 

Observaciones: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Elaboración de un vídeo con un eslogan 

Grupo Alumnos Registros y observaciones N. final 

1. 
1. Ana Rabanal 

9. Daniela Mateque 

12. Edgar Alfaiate 

Primera versión sin eslogan; en la segunda versión, el 
eslogan tiene cinco errores en una frase. 

5 

2. 
3. Andreia Henriques 

15. Inês Lopes 

22. Mariana Pereira 

Entrega del vídeo después de la fecha prevista. 9 

3. 
6. Bernardo 

11. Denys Chuprina 

 

Primera versión sin eslogan; en la segunda versión, el 
eslogan tiene un error ortográfico y la construcción de la 

frase es incoherente. 
7 

4. 
4.  Andreia Bia 

7. Carolina Santos 

24. Patrícia Costa 

No han presentado un eslogan; se les ha pedido, pero 
no han corregido. 

2 

5. 
2. André Dias 

13. Fábio Fernandes 

14. Filipe Fernandes 

No presentaron ni vídeo, ni eslogan; se les ha dado una 
semana más, pero no han entregado nada. 

0 

6. 
10. Débora Soares 

17. Joana Carita 

27. Ricardo Gonçalves 

Eslogan con dos errores, uno ha sido corregido después. 8 

7. 
20. João Leão 

25. Renato Vaz 

28. Sofia Figueiredo 

Eslogan con un error. 8 

8. 
5. Bárbara 

19. João Reis 

21. João Antunes 

29. Tomás Silva 

Primera versión sin eslogan; en la segunda versión, el 
eslogan tiene dos errores. 

7 

9. 
16. Inês Alves 

23. Mónica António 

26. Ricardo Moita 

Primera versión sin eslogan; en la segunda versión, el 
eslogan ha sido escrito en papel y tiene un error. 

7 

10. 
8. Catarina Leitão 

18. João Santos 

No presentaron ni vídeo, ni eslogan; se les ha dado una 
semana más, pero no han entregado nada. 

0 

Observaciones: Tomás Silva (nº 29) ha pedido para cambiar de grupo al final de la primera actividad 

por incompatibilidad con un compañero. Después de hablar con la profesora 

cooperante, hemos atendido a lo pedido. 
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Tarea: construcción de una sección de la página web 

Grupo Alumnos Registros y observaciones N. final 

1. 
1. Ana Rabanal 

9. Daniela Mateque 

12. Edgar Alfaiate 

Dos fotografías. Hay varios errores en los subtítulos, en 
las direcciones y en el texto que es resultado del 

traductor automático (de Google?) 

4+4+4 

= 12 

2. 
3. Andreia Henriques 

15. Inês Lopes 

22. Mariana Pereira 

Dos fotografías. Subtítulos sin errores, direcciones y 
texto con pocos errores. Están faltando algunas 

informaciones. 

5+7+6 

= 18 

3. 
6. Bernardo 

11. Denys Chuprina 

 

Dos fotografías. Direcciones muy incompletas. 
Subtítulos en portugués y texto con varios errores y 

falta de información. 

3+4+5 

= 12 

4. 
4.  Andreia Bia 

7. Carolina Santos 

24. Patrícia Costa 

Dos fotografías. No indica direcciones, sólo transporte. 
Subtítulos con un error y texto con pocos errores, pero 

falta alguna información. 

4+3+6 

= 13 

5. 
2. André Dias 

13. Fábio Fernandes 

14. Filipe Fernandes 

Dos fotografías, pero subtítulos con varios errores. 
Indicación de transportes y direcciones con muchos 
errores. Texto muchísimo incompleto y sin sentido. 

3+4+3 

= 10 

6. 
10. Débora Soares 

17. Joana Carita 

27. Ricardo Gonçalves 

Dos fotografías, subtítulos sin errores. Transportes y 
direcciones con pocos errores. Texto casi completo, con 

pocos errores. 

5+7+6 

= 18 

7. 
20. João Leão 

25. Renato Vaz 

28. Sofia Figueiredo 

Dos fotografías, subtítulos sin errores. Transportes y 
direcciones con varios errores. Texto casi completo, con 

pocos errores. 

5+5+6 

= 16 

8. 
5. Bárbara 

19. João Reis 

21. João Antunes 

29. Tomás Silva 

Dos fotografías, subtítulos sin errores. Indicación 
incompleta de un transporte y una dirección. Texto 
importado de la Web y traducido en el traductor de 

Google. 

5+4+0 

= 9 

9. 
16. Inês Alves 

23. Mónica António 

26. Ricardo Moita 

No presentan los subtítulos de las dos fotografías. 
Direcciones y texto bastante completos, pero con 

algunos errores. 

2+6+5 

= 13 

10. 
8. Catarina Leitão 

18. João Santos 

Dos fotografías, subtítulos sin errores. Transportes y 
direcciones algo incompleto. Texto casi sin errores, pero 

un poco incompleto y con repeticiones. 

5+7+7 

= 19 
 

Observaciones:  
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Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Evaluación final de la unidad 

 
  

Inter. Part. Comp. Léx. Capital Vídeo SMS Diál. Tarea

5% 10% 10% 5% 20% 10% 5% 10% 25%

1. Ana Rabanal 4 6 5 4 9 5 2 6 12 53

2. André Dias 4 4 6 3 9  -- 1 5 10 42

3. Andreia Henriques 3 6 7 5 16 9 3 8 18 75

4. Andreia Bia 3 6 7  -- 14 2 1 4 13 50

5. Bárbara 4 4 4 3  -- 7 2 6 9 39

6. Bernardo 4 8 5 2 14 7 1 5 12 58

7. Carolina Santos 3 6 8 2 15 2 1 6 13 56

8. Catarina Leitão 3 2 7  -- 4  --  -- 6 19 41

9. Daniela Mateque 3 6 6 5 8 5 2 8 12 55

10. Débora Soares 4 6 7 3 17 8  -- 7 18 70

11. Denys Chuprina 4 8 5 3 15 7 0 6 12 60

12. Edgar Alfaiate 3 6 7 2 8 5  -- 5 12 48

13. Fábio Fernandes 3 4 4  -- 8  --  -- 3 10 32

14. Filipe Fernandes 3 4 4 3 9  --  -- 5 10 38

15. Inês Lopes 3 8 7 5 17 9 2 6 18 75

16. Inês Alves 3 8 8 5 14 7 3 4 13 65

17. Joana Carita 3 6 8 4 16 8  -- 7 18 70

18. João Santos 3 2 6  -- 5  --  -- 4 19 39

19. João Reis 3 4 7  --  -- 7 2 6 9 38

20. João Leão 3 6 6 4 13 8 1 7 16 64

21. João Antunes 3 6 5 5  -- 7 1 3 9 39

22. Mariana Pereira 4 8 8 3 17 9 1 6 18 74

23. Mónica António 3 6 8 3 13 7  -- 7 13 60

24. Patrícia Costa 3 8 8 4 15 2 0 5 13 58

25. Renato Vaz 3 6 6 3 13 8  -- 6 16 61

26. Ricardo Moita 4 8 6 4 14 7 3 6 13 65

27. Ricardo Gonçalves 4 4 3 4 9 8 1 6 18 57

28. Sofia Figueiredo 4 8 8 5 14 8 3 6 16 72

29. Tomás Silva 3 6 7  -- 5 7 2 5 9 44

Alumnos
Nota 

final %
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Print screen de todas as secções da página web da unidade didática Apêndice 09 
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Apresentação e avaliação da tarefa Apêndice 10 
 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

Tarea y evaluación de la unidad 

Título de la unidad: «Cuando vengas a Almada…» 

Tema de la unidad: Mi ciudad 

Duración: 10 aulas (x45 minutos) 

Tarea final: construcción de una página web para presentar la ciudad de Almada. 

Síntesis de las clases:       Evaluación de: 

Aula 

nº1 

Presentación del tema, de la unidad y de la tarea. 

Comprensión audiovisual de “Cuando vengas a 

Madrid”. 

- Interacción oral y 

actitudes 

 

Aula 

nº2 

El imperativo de los verbos: repaso. - Interacción oral y 

actitudes 

Aula 

nº3 

El léxico de la ciudad: servicios, monumentos, 

actividades y transportes. 

Las expresiones de lugar. 

- Interacción oral y 

actitudes 

- Tabla de vocabulario 

- Eslóganes para el vídeo 

Aula 

nº4 

Comprensión auditiva de “Nómadas”. 

Uso contrastivo de haber y estar. 

- Interacción oral y 

actitudes 

Aula 

nº5 

Concurso de adivinanzas sobre las capitales de 

Hispanoamérica. 

- Interacción oral y 

actitudes  

Aula 

nº6 

Concurso de adivinanzas sobre las capitales de 

Hispanoamérica (conclusión). 

Aceptar o rechazar una invitación. 

- Interacción oral y 

actitudes 

- Descripción de una ciudad 

Aula 

nº7 

Presentaciones de diálogos sobre aceptar o 

rechazar invitaciones. 

Una visita virtual por Madrid. 

- Interacción oral y 

actitudes 

- Diálogo escrito 

Aula 

nº8 

Una visita virtual por Madrid (conclusión). - Interacción oral y 

actitudes 

- Mensaje escrito 

Aula 

nº9 

Elaboración de la página web de la unidad. - Interacción oral y 

actitudes 

- Vídeo con el eslogan 

Aula 

nº10 

Elaboración de la página web de la unidad. - Interacción oral y 

actitudes 

- Sección de la página 
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Elementos y criterios de evaluación: 

Actividades y tareas en evaluación 

1. Interacción oral y actitudes en clase 

a. Interacción oral en los diálogos 

b. Participación en las actividades 

c. Comportamiento en las clases 

25% 

(5%) 

(10%) 

(10%) 

2. Construcción de una tabla de vocabulario 5% 

3. Hacer un vídeo de una parte de la ciudad con un eslogan 10% 

4. Escribir la descripción sumaria de una capital de Hispanoamérica 20% 

5. Redacción de un mensaje explicando un recorrido 5% 

6. Diálogo para invitar, aceptar o rechazar 10% 

7. Tarea final: construcción de una sección de la página web 25% 

 

Actividad/tarea: Interacción oral y actitudes en clase      25% 

Instrumento(s): parrillas de observación 

In
te

ra
cc

ió
n 

or
al

 

Habla en español con corrección adecuada 5% 

Habla en español con dificultades  4% 

Intenta hablar en español 3% 

Habla en portugués 1 a 2% 

No contesta a preguntas o no habla 0% 

   

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n Siempre participa en su vez 9 a 10% 

Casi siempre participa en su vez 7 a 8% 

A veces no espera su vez o interrumpe 5 a 6% 

No espera su vez e interrumpe varias veces 3 a 4% 

No participa cuando se le solicita 0 a 2% 

   

C
om

po
rt

am
ie

n

to
 

Nunca se le llama a atención 9 a 10% 

Casi nunca se le llama a atención 7 a 8% 

A veces se le llama a atención 5 a 6% 

Habla frecuentemente con los compañeros 3 a 4% 

Provoca mucho ruido en las clases 0 a 2% 

 

 

Actividad/tarea: Construcción de una tabla de vocabulario        5% 

Instrumento(s): tabla de vocabulario 

Elabora una tabla con un mínimo de 5 palabras en cada sección 5% 

Elabora una tabla con una media de 4 palabras en cada sección 4% 

Elabora una tabla con una media de 3 palabras en cada sección 3% 

Elabora una tabla con una media de 2 palabras en cada sección 2% 

Elabora una tabla con una media de 1 palabra en cada sección 1% 

No elabora nada o casi nada 0% 
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Actividad/tarea: Elaboración de un vídeo con un eslogan      10% 

Instrumento(s): Vídeo y eslogan 

Hace un vídeo con un eslogan sin errores 9 a 10% 

Hace un vídeo con un eslogan y pocos errores 7 a 8% 

Hace un vídeo con un eslogan y varios errores 5 a 6% 

Hace el eslogan pero no el vídeo 3 a 4% 

Hace un vídeo sin eslogan 1 a 2% 

No hace ni vídeo ni eslogan 0% 

 

 

Actividad/tarea: Descripción sumaria de una ciudad de HA   20% 

Instrumento(s): Fotografía, subtítulo, texto y lectura grabada 

F
ot

og
ra

fí
a 

Presenta una fotografía con subtítulo sin errores 5% 

Presenta la fotografía y el subtítulo con pocos errores 4% 

Presenta la fotografía y el subtítulo con varios errores 3% 

Presenta solamente una fotografía 1 a 2% 

No presenta ni fotografía ni subtítulo 0% 

   

D
e
sc

ri
pc

ió
n 

Presenta un texto con todas las informaciones pedidas 9 a 10% 

Presenta las informaciones pedidas, pero con algunos errores 7 a 8% 

Presenta algunas de las informaciones pedidas y/o varios errores 5 a 6% 

Presenta un texto que no respeta lo pedido o es incoherente 3 a 4% 

No respeta lo pedido y es totalmente incoherente 0 a 2% 

   

L
e
ct

ur
a 

Hace una lectura sin problemas de pronunciación 5% 

Hace una lectura con pocos problemas de pronunciación 4% 

Hace una lectura con algunos errores de pronunciación 3% 

Hace una lectura con muchos errores 1 a 2% 

No lee el trabajo 0% 

 

 

Actividad/tarea: Redacción de un mensaje explicando un recorrido           5% 

Instrumento(s): Texto del mensaje escrito 

Escribe un texto con todas las informaciones pedidas y sin errores 5% 

Escribe un texto con las informaciones pedidas pero con errores 4% 

Escribe un texto con algunas informaciones pedidas y/o con varios errores 3% 

Escribe un texto que no respeta lo pedido o es incoherente 2% 

No respeta lo pedido y es totalmente incoherente 1% 

No escribe nada 0% 
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Actividad/tarea: Diálogo para invitar, aceptar o rechazar         10% 

Instrumento(s): Texto del diálogo (y presentación) 

Escribe un texto con todas las informaciones pedidas y sin errores 9 a 10% 

Escribe un texto con las informaciones pedidas, pero con errores 7 a 8% 

Escribe un texto con algunas informaciones pedidas y/o con varios errores 5 a 6% 

Escribe un texto que no respeta lo pedido o es incoherente 3 a 4% 

No respeta lo pedido y es totalmente incoherente 1 a 2% 

No escribe nada 0% 

Nota: Se premiará con cerca de 5% a los grupos que vengan a presentar su trabajo 

 

 

 

Tarea final: Construcción de una sección de la página web del grupo      25% 

Instrumento(s): Fotografías y textos de cada pareja 

F
ot

og
ra

fí
a
 Presenta dos fotografías con subtítulos sin errores 5% 

Presenta dos fotografías y los subtítulos con pocos errores 4% 

Presenta al menos una fotografía y el subtítulo con varios errores 3% 

Presenta solamente una o dos fotografías 1 a 2% 

No presenta ni fotografías ni subtítulos 0% 

   

D
ir
e
cc

io
ne

s 

Indica con clareza los transportes y direcciones sin errores 9 a 10% 

Indica los transportes y direcciones con pocos errores 7 a 8% 

Indica los transportes y direcciones con varios errores 5 a 6% 

Indica solamente los transportes / las direcciones 3 a 4% 

No indica nada o casi nada. 0 a 2% 

   

D
e
sc

ri
pc

ió
n
 Presenta un texto con todas las informaciones pedidas 9 a 10% 

Presenta las informaciones pedidas pero algunos errores 7 a 8% 

Presenta algunas de las informaciones pedidas y/o varios errores 5 a 6% 

Presenta un texto que no respeta lo pedido o está incoherente 3 a 4% 

No respeta lo pedido y está totalmente incoherente 0 a 2% 

 

 

 

Buen trabajo! 
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Ficha-síntese da conjugação do Imperativo Afirmativo Apêndice 11 

 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

EL IMPERATIVO AFIRMATIVO 
Nombres y apellidos: ________________________________________________________________ 

Infinitivo Imperativo 

Tú Vosotros 

IR
R

EG
U

LA
R

ES
 

HACER    haced 

PONER    poned 

VENIR    venid 

SALIR    salid 

SER    sed 

IR    id 

DECIR    decid 

TENER  ten   

    

Infinitivo Imperativo 

Tú Vosotros 

R
EG

U
LA

R
ES

 

TOMAR  toma   

MIRAR    mirad 

COMER    comed 

CONOCER  conoce   

ELEGIR    elegid 

VIVIR  vive   

 
Después de escribir todas las formas verbales, graba el documento para ti. 

 
  



212 Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira  

Quadro do léxico da cidade Apêndice 12 
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Ficha de compreensão oral de «Nómadas en RNE» Apêndice 13 
 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

 

Nómadas en RNE 

ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 
A. Rellena los huecos con las palabras que oigas en la presentación del programa. 

Todo viaje requiere una meticulosa preparación que va más allá de la ___________ y los ___________. 

Antes de pisar un _________  _________ conviene conocerlo desde la distancia, leer sobre ese 

___________, hablar con quien lo haya conocido, planificar la _________, anotar las ___________ que 

queremos hacer… En una _________  ___  __________ nos facilitan toda esta labor, pero también nos 

quitan la libertad de viajar por nuestros propios medios y sin _________ prefabricadas. Aquí en 

“Nómadas” lo que hacemos es llevarte _________ para que veas con tus oídos […] 

 

B. Marca con un X las características de la ciudad dadas por el locutor de ‘Nómadas’. 

Discreta. Sus encantos pasan desapercibidos.  

Muy graciosa durante todo el verano.  

Bañada por el océano Atlántico y por un río.  

Llena de casas muy altas y viejas.  

Encuadrada entre siete colinas.  

C. Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes frases de la “Ficha de destino”. 

1. Lisboa está situada en la orilla izquierda del río Tajo. __ 

2. La ciudad tiene 75 kilómetros cuadrados. __ 

3. En toda la ciudad y zonas adyacentes hay 2 millones de habitantes. __ 

4. Los funiculares y ascensores fueron construidos para salvar los desniveles. __ 

D. Escucha con atención y ordena las zonas de la ciudad que oigas. 

   
Puente 25 de abril  Parque de las Naciones  Barrio Alto  

   
Belém  Alfama  Chiado  
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Ficha exemplo de apresentação da cidade de Madrid – capital de Espanha Apêndice 14 

 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

 

Madrid ciudad capital de España 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la ciudad: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Eslogan de la ciudad: 

¡Cuando vengas a Madrid, paséate por el Parque de El Retiro! 
 

Trabajo realizado por: ________________________________________________________________ 
  

 La ciudad está situada en el centro de la Península 

Ibérica y está atravesada por el río Manzanares. Esta 

capital tiene 3.273.000 habitantes y sus símbolos son un oso 

y un árbol. 

 Hay dos grandes museos en la ciudad: el Museo del 

Prado y el Centro de Arte Reina Sofía. Hay una gran 

catedral (La Almudena) cerca del Palacio Real y estos dos 

monumentos están justo en el centro.  
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Ficha modelo de apresentação das capitais de países hispano-americanos Apêndice 15 

 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

 

 ciudad capital de ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la ciudad: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Eslogan de la ciudad: 

 

 

Trabajo realizado por: ________________________________________________________________ 
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Informações sobre as capitais dos países hispano-americanos Apêndice 16 

 

 

 
 

Las capitales de España e Hispanoamérica en tópicos 

 

País Capital(es)  País Capital(es) 

 Argentina Buenos Aires   Guatemala Ciudad de Guatemala 

 Bolivia Sucre   Honduras Tegucigalpa 

 Chile Santiago de Chile    México Ciudad de México 

 Colombia Bogotá    Nicaragua Managua 

 Costa Rica San José   Panamá Panamá 

 Cuba La Habana   Paraguay Asunción 

 República Dominicana Santo Domingo    Perú Lima 

 Ecuador Quito    Puerto Rico San Juan 

 El Salvador San Salvador   Uruguay Montevideo 

 España Madrid 

  Venezuela Caracas 

 

 
 

Madrid 

 

Gentilicios madrileño (español) 

País España 

Símbolos Oso y árbol (el madroño) 

Población 3.273.006 

Situación geográfica 

En el centro de la Península Ibérica, al sudoeste de Europa; 
atravesada por el río Manzanares, a pocos kilómetros de la sierra de 
Guadarrama 

Lugares de interés 

Museo del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Parque 
de El Retiro, Casa de Campo, Catedral de La Almudena, Palacio Real 
y Puerta de Alcalá 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid 
 

volver al inicio  
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Spain.svg
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Asunción 

 

Gentilicio asunceno o asunceño (paraguayo) 

País Paraguay 

Símbolos Nuestra Señora de Asunción 

Población 542.023 

Situación geográfica 
En la orilla izquierda del río Paraguay, cerca de su confluencia con 
el río Pilcomayo 

Lugares de interés 
Palacio de los López, Panteón Nacional de los Héroes, Cabildo, 
Iglesia de la Santísima Trinidad, Teatro Municipal Ignacio A. Pane 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n 
 

volver al inicio  
 
 

Bogotá 

 

Gentilicio bogotano (colombiano) 

País Colombia 

Símbolos Águila negra 

Población 6.776.009 

Situación geográfica En la Cordillera de los Andes, a una altitud de unos 2630 metros,  

Lugares de interés 
Jardín Botánico, Quinta de Bolívar, Observatorio Nacional, 
Planetario, mirador de la Torre Colpatria 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
 

volver al inicio  
 
 

Buenos Aires 

 

Gentilicio porteño (argentino) 

País Argentina 

Símbolos Águila con una cruz 

Población 2.891.082 

Situación geográfica En Sudamérica, en la margen sur del Río de la Plata 

Lugares de interés 
Plaza de Mayo, casco histórico, Catedral Metropolitana, Manzana de 
las Luces, Museo de Arte Latinoamericano 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_aires 
 

volver al inicio  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Paraguay.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Colombia.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Argentina.svg
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Caracas 

 

Gentilicio caraqueño (venezolano) 

País Venezuela 

Símbolos León con la cruz de Santiago 

Población 6.000.000 

Situación geográfica 
Enmarcada dentro de un valle y separada del mar del Caribe por una 
formación montañosa llamada Parque El Ávila 

Lugares de interés 
Catedral, Teleférico, Plaza Bolívar, Plaza Francia, Casa Natal de 
Simón Bolívar 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas 
 

volver al inicio  
 
 

Ciudad de Guatemala 

 

Gentilicio guatemalteco 

País Guatemala 

Símbolos Plaza obelisco 

Población 942.348 

Situación geográfica 
En el área centro-sur del país, en el valle de la Ermita, a unos 1.500 
metros de altitud. 

Lugares de interés 
Casa MIMA, Catedral Metropolitana, Museo del Traje Indígena, 
Mercado de Artesanías, Acueducto, Museo del Ferrocarril 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_guatemala 
 

volver al inicio  
 
 

Ciudad de México o Distrito 
Federal 

 

Gentilicio 
capitalino, distrito-federalense 
(mexicano) 

País México 

Símbolos Dos leones y un castillo 

Población 8.851.080 

Situación 
geográfica 

Con una superficie de 1479 km2, es una ciudad interior, situada al 
norte del estado de Morelos. 

Lugares de interés 
Museo Nacional de Arte, Palacio de Bellas Artes, Catedral de 
Xochimilco, centro histórico, Castillo de Chapultepec 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico 
 

volver al inicio  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Venezuela.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Guatemala.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Mexico.svg
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La Habana 

 

Gentilicio habanero (cubano) 

País Cuba 

Símbolos Llave de oro y faro 

Población 2.141.993 

Situación 
geográfica 

Limitada al norte por el estrecho de la Florida, bañada por el río 
Almendares 

Lugares de interés 
Museo de la Revolución, Casa Bolívar, Hotel Nacional, Catedral, 
Memorial José Martí, Capitolio 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/La_habana 
 

volver al inicio  
 
 

Lima 

 

Gentilicio limeño (peruano) 

País Perú 

Símbolos Dos águilas negras con corona de oro 

Población 7.605.742 

Situación geográfica 
En el desierto costero del país, en la falda de la vertiente occidental 
de los Andes, fundada sobre el valle del río Rímac 

Lugares de interés 
Centro histórico, Basílica y convento de San Francisco, Plaza Mayor, 
Catedral, Palacio de Torre Tagle 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Lima 
 

volver al inicio  
 
 

Managua 

 

Gentilicio managua (nicaragüense) 

País Nicaragua 

Símbolos León de oro 

Población 1.800.000 

Situación geográfica En Centroamérica, en la orilla sur del lago de Managua. 

Lugares de interés 
Antigua y Nueva Catedral, Palacio Nacional de la Cultura, Teatro 
Nacional Rubén Darío, Monumento a Rubén Darío,  

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Managua 
 

volver al inicio  
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Managua
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cuba.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Peru.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Nicaragua.svg
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Montevideo 

 

Gentilicio montevideano (uruguayo) 

País Uruguay 

Símbolos El Cerro de Montevideo 

Población 1.973.380 

Situación geográfica 
Con una bahía para el océano Atlántico, cuyas aguas se mezclan con 
las del río de la Plata. 

Lugares de interés 
Teatro Solís, Museo Torres García, Palacio Salvo, Parque Rodó, 
Ciudad Vieja,  

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo 
 

volver al inicio  
 
 

Panamá 

 

Gentilicio panameño 

País Panamá 

Símbolos El Puente de las Américas 

Población 813.097 

Situación geográfica A orillas de océano Pacífico, atravesada por 8 ríos. 

Lugares de interés 
Ruinas de Panamá La Vieja, Parque Municipal, cerro Ancón, Teatro 
Nacional, Catedral Metropolitana, Canal de Panamá 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Panam%C3%A1 
 

volver al inicio  
 
 

Quito 

 

Gentilicio quiteño (ecuatoriano) 

País Ecuador 

Símbolos Dos águilas negras grietadas de oro 

Población 2.419.791 

Situación geográfica 
Sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del 
estratovolcán de Pichincha, en la parte occidental de los Andes 

Lugares de interés 
Colina de El Panecillo, Teleférico, Zoológico, centro histórico, 
Basílica del Voto Nacional, parque La Carolina 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Quito 
 

volver al inicio  
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Panam%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Uruguay.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Panama.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Ecuador.svg
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Santiago de Chile 

 

Gentilicio santiaguino (chileno) 

País Chile 

Símbolos León con espada en la mano 

Población 5.428.590 

Situación geográfica 

Emplazada en una cuenca que es parte de la Depresión Intermedia, 
delimitada por el cordón de Chacabuco por el norte y la cordillera 
de los Andes por el oriente. 

Lugares de interés 

Catedral Metropolitana, Plaza de Armas, cerro San Cristóbal, barrio 
República, Biblioteca Nacional, Estación Central y estación 
Mapocho, Mercado Central, Museo de Bellas-Artes 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile 
 

volver al inicio  
 
 

San José 

 

Gentilicio josefino (costarricense) 

País Costa Rica 

Símbolos Estrella de plata y café en fruta 

Población 2.350.000 

Situación geográfica 
En un terreno llano, cercada de montañas y bañada por algunos 
riachuelos de este a oeste, ubicada en el centro del Valle Central. 

Lugares de interés 

Teatro Nacional, Teatro Popular Melico Salazar, Museo de los Niños, 
Museo Nacional, Museo de Oro, Parque Nacional, Parque japonés 
Okayama, Parque Metropolitano La Sabana 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica) 
 

volver al inicio  
 
 

San Juan 

 

Gentilicio sanjuanero (puertorriqueño) 

País Puerto Rico 

Símbolos Cordero de Dios 

Población 395.396 

Situación geográfica 

En la región noreste de los llanos costaneros, al norte de Aguas 
Buenas y Caguas, al este de Guaynabo y Bayamón y al oeste de 
Carolina y Trujillo Alto. 

Lugares de interés 

Parque de las Palomas, Capilla del Cristo, Castillo de San Felipe del 
Morro, Fuerte San Cristóbal, Palacio de Santa Catalina, Catedral de 
San Juan Bautista 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Puerto_Rico) 
 

volver al inicio  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Costa_Rica)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_(Puerto_Rico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Chile.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Costa_Rica.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Puerto_Rico_(1952-1995).svg
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Santo Domingo 

 

Gentilicio Dominicano 

País República Dominicana 

Símbolos Dos leones de oro y una llave azul 

Población 3.813.214 

Situación geográfica 
Limitada al norte por el río Isabela, al este con el río Ozama y al sur 
por el mar Caribe 

Lugares de interés 

Museo Alcázar de Colón, Museo de las Casas Reales, Calle El Conde, 
Catedral de Santa María Menor, Puerta de la Misericordia, Plaza de 
la Cultura 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo 
 

volver al inicio  
 
 

San Salvador 

 

Gentilicio Salvadoreño 

País El Salvador 

Símbolos Collar de esmeraldas y una campana 

Población 316.090 

Situación geográfica 
En la zona central del país, con una elevación entre 600 y 1.000 
metros sobre el nivel del mar 

Lugares de interés 
Teatro Nacional, Monumento al Divino Salvador del Mundo, Museo 
Militar, Iglesia de la Merced, Palacio Nacional 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador 
 

volver al inicio  
 
 

Sucre 

 

Gentilicio sucrense (boliviano) 

País Bolivia 

Símbolos Dos águilas 

Población 300.000 

Situación geográfica 

Situada en la provincia Oropesa, al pie de los cerros de Sica Sica y 
Churuquella, cordillera oriental de los Andes, cerca de los ríos 
Amazonas y Cuenca del Plata. 

Lugares de interés 

Torre Royal, Basílica de San Francisco, Convento de La Recoleta, 
Corte Suprema de Justicia, Casa de la Libertad, huellas 
paleontológicas de Cal Orko 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre 
 

volver al inicio  
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_El_Salvador.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Bolivia_(state).svg
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Tegucigalpa 

 

Gentilicio tegucigalpense (hondureño) 

País Honduras 

Símbolos San Miguel Arcángel 

Población 1.250.000 

Situación 
geográfica 

En el centro del país, en un altiplano, rodeada de colinas, entre ellas 
el cerro El Picacho, al norte. 

Lugares de interés 
Teatro Nacional Manuel Bonilla, Biblioteca Nacional, Museo Nacional 
Villaroy, Museo Histórico Militar, Parque La Leona 

Para saber más http://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa 
 

volver al inicio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Nuno Santos, 2011. Todos los derechos reservados. 
 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tegucigalpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Honduras.svg
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Ficha «Visitar una capital de Hispanoamérica» Apêndice 17 
 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

 

Visitar una capital de Hispanoamérica 

1. Escucha los diálogos y escribe las expresiones utilizadas para invitar, aceptar o 

rechazar. 

INVITAR ACEPTAR RECHAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Observa los bocadillos (o globos) y elige las expresiones adecuadas para indicar gusto, 

disgusto o indiferencia. 

ME GUSTA NO ME GUSTA ME DA IGUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Prepara con tu compañero un pequeño diálogo sobre un hipotético viaje a la capital de 

un país hispanoamericano. 

 Aquí tienes dos modelos, elige uno para redactar tu diálogo: 



Uma proposta de integração das competências em TIC no ensino de Espanhol Língua Estrangeira 225 

 

 

 
Modelo elegido ___  Capital __________________ País ________________ 

Nombres y apellidos __________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
  

   a) uno invita al otro para viajar a una ciudad; 

   b) el otro acepta la propuesta y pregunta qué van a hacer; 

   c) el primero propone visitar algunos monumentos y/o lugares; 

   d) el segundo rechaza algunas propuestas y justifica sus preferencias. 

a) uno invita al otro para viajar y le propone como destino dos o 

    tres ciudades; 

b) el otro opta por una y justifica su preferencia; 

c) el primero propone visitar dos monumentos y/o lugares; 

d) el segundo no tiene ninguna preferencia pero propone otros más. 
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Print screen dos balões «¿Qué opinas tú?» (exprimir gostos) Apêndice 18 

 

¿Qué opinas tú? 

 Lee estas frases y elige las más indicadas para expresar gusto, disgusto o 

indiferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¡Es un tipo de ciudad /    

lugar que no soporto! 

No soporto este tipo de 

programas… 

Es buena / superbuena 

/ bastante buena / 

buenísima 

¡Es divertidísima / interesante / 

estupenda / formidable / 

maravillosa / fenomenal! 

Me gusta muchísimo… 

¡Lo que me gusta! 

A mí me encanta. 

¡Es de primera! 

¡Qué bárbaro! 

¡Mola mazo! 

Me molesta(n) / fastidia(n)… 

No me gusta nada, nada… 

Me aburre un montón. 

Me da igual. 

No me importa… 

No me dice nada. 

No me va. 

No es para mí… 

No soy aficionado a… 

¡Es exasperante / irritante / un 

rollo / superaburrida / mala, mala! 

No está mal… 

No me interesa (mucho) 

Es que no sé qué decir… 
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Guião da atividade: «Misión web: una visita virtual por Madrid» Apêndice 19 
 

Escola Secundária com 2º e 3º ciclos Anselmo de Andrade 
Español A2 | 8º curso | 2011-2012 

Profesor: Nuno Santos 
Cuando vengas a Almada… 

 

Misión web «Una visita virtual por Madrid» 

En esta aula, vas a «visitar» Madrid, la capital de España. Para eso tendrás que tomar algunas 

notas en este «Diario de Viaje» para que al final puedas organizar un día en esta ciudad. 

 

1. Abre la página de Turismo de Madrid: http://www.turismomadrid.es. 
 

2. Toma nota de las principales atracciones subrayadas en la página de INICIO. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Sigue el enlace http://www.turismomadrid.es/transporte y registra los medios de transporte que 

hay en Madrid. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Descarga e imprime el Plano de Metro (http://www.espanol.alojamentogratuito.com/planometro.pdf). 

Tomas la línea 8 en Aeropuerto hasta Mar de Cristal. Allí haces transbordo a la línea 4, dirección 

Argüelles. Bajas en Alonso Martínez y coges la línea 5, dirección Casa de Campo. Gran Vía es la 

segunda estación: Chueca, Gran Vía. 

 
4.1. Identifica en el plano el punto de partida, los puntos de transbordo y el punto de llegada, de 

acuerdo con estas indicaciones. 

4.2. ¿Qué líneas (colores) debes usar? 

 ______________________________________________________________________ 

 
5. Escribe un mensaje a tu compañero explicándole cómo puedes ir a estos lugares. 

 Alumno 1. Estás en la estación de Sol y quieres ir al Museo del Prado (Metro: Banco de España). 

 Alumno 2. Estás en la Plaza de Toros (Metro: Ventas) y quieres ir a la Catedral de la Almudena 

(Metro: Ópera). 

 Alumno 3. Estás en la Gran Vía y quieres ir al Parque de El Retiro (Metro: Retiro). 

 ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

http://www.turismomadrid.es/
http://www.turismomadrid.es/transporte
http://www.espanol.alojamentogratuito.com/planometro.pdf
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6. Sigue el enlace http://www.turismomadrid.es/guias/imprescindibles y toma nota de los lugares 

‘imprescindibles’ para quien visita la ciudad. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
7. Sigue el enlace http://www.turismomadrid.es/guias/gastronomia y elige uno o dos restaurantes 

de tapas. 

________________________________________________________________________________ 

 
8. Busca en la AGENDA de esta semana un espectáculo para ir y escríbelo aquí. 

________________________________________________________________________________ 

 
9. Lee este programa diario:  

24 horas en Sevilla. Todo es posible. 
Por la mañana: Primero vamos a pasear por el centro 

histórico y desayunar en uno de sus cafés típicos. 

Después vamos a visitar la catedral, la más grande de 

España. Aquí está la tumba de Cristóbal Colón. Luego, 

subimos a la famosa Giralda, la torre de una antigua 

mezquita (¡hay una vista fantástica sobre la ciudad!) o 

visitamos el Alcázar, un palacio de origen árabe con 

jardines preciosos para descansar. 

Al mediodía: Comemos en el barrio de Santa Cruz, el 

antiguo barrio judío. En sus calles hay muchos bares y 

restaurantes. Cerca de la Giralda está la Bodega Santa 

Cruz, con comida tradicional. 

Por la tarde: Para empezar, nos vamos de compras a 

la zona peatonal. En la famosa calle Sierpes hay 

tiendas que venden productos de cerámica o 

instrumentos para tocar flamenco. Hay también dos 

confiterías famosas por sus dulces exquisitos: Ochoa y 

La Campana. O, entonces, podemos ir al Museo de 

Bellas Artes, donde hay cuadros de pintores famosos 

como Goya o Rubens. 

Por la noche: Al final del día vamos a cenar a la calle 

San Jorge, donde está el restaurante “Casa Manolo”. 

Después vamos al teatro Lope de Vega, donde hay 

conciertos de música clásica, o paseamos por el barrio 

de Triana, al otro lado del río Guadalquivir. Es un 

barrio tradicional con mucho ambiente. 

 

 

 
(texto adaptado de ¡Nos vemos! 1, Editorial Difusión, 2010, p.62) 

 9.1. Subraya en el texto las palabras que sirven para marcar el orden de los acontecimientos. 

 9.2. Elabora tú mismo el programa de un día en Madrid. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

http://www.turismomadrid.es/guias/imprescindibles
http://www.turismomadrid.es/guias/gastronomia
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Plano Oficial do Metro da cidade de Madrid Apêndice 20 
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Recursos da Internet propostos aos alunos para a tarefa final Apêndice 21 

 

 

Cuando vengas a Almada… 

Recursos generales 

Câmara Municipal (Ayuntamiento): http://www.m-almada.pt/ 

Página sobre Almada: www.almadadigital.com 

Rutas turísticas: http://www.m-almada.pt/VisitasVirtuais/RoteiroTuristico/index.html 

Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada 

Guía de los transportes públicos: http://transportesalmada.ageneal.pt/ 

Transportes Sul do Tejo: http://www.tsuldotejo.pt/ 

Metro Sul do Tejo: http://www.mts.pt/ 

Postales: http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=postais 

Galería de imágenes: http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=galeria_imagens_lista&galeria_imagens_lista_qry=bou

i%20in%20(19877461,42431030,19876674,19874088,19874321,19876501,25447820,31379276,4227

9105,42279528,42279482) 

volver al inicio  

 

 

 

Santuario de Cristo Rey 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=647880

4 

http://www.cristorei.pt/ 

volver al inicio  

 

 

 

http://www.m-almada.pt/
http://www.almadadigital.com/
http://www.m-almada.pt/VisitasVirtuais/RoteiroTuristico/index.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almada
http://transportesalmada.ageneal.pt/
http://www.tsuldotejo.pt/
http://www.mts.pt/
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=postais
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=galeria_imagens_lista&galeria_imagens_lista_qry=boui%20in%20(19877461,42431030,19876674,19874088,19874321,19876501,25447820,31379276,42279105,42279528,42279482)
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=galeria_imagens_lista&galeria_imagens_lista_qry=boui%20in%20(19877461,42431030,19876674,19874088,19874321,19876501,25447820,31379276,42279105,42279528,42279482)
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=galeria_imagens_lista&galeria_imagens_lista_qry=boui%20in%20(19877461,42431030,19876674,19874088,19874321,19876501,25447820,31379276,42279105,42279528,42279482)
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=galeria_imagens_lista&galeria_imagens_lista_qry=boui%20in%20(19877461,42431030,19876674,19874088,19874321,19876501,25447820,31379276,42279105,42279528,42279482)
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6478804
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6478804
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6478804
http://www.cristorei.pt/
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Parque de la Paz 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=640258

9 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=569300

8 

volver al inicio  

 

 

 

Casa de la Cerca y Jardín Botánico 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=643263

9 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=526409

2 

http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/CASA_CERCA 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=569290

1 

volver al inicio  

 

 

 

Jardín y Convento de los Capuchos 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=645563

4 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=527164

0 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=569373

8 

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6402589
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6402589
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6402589
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693008
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693008
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693008
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6432639
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6432639
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6432639
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264092
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264092
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264092
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/CASA_CERCA
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5692901
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5692901
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5692901
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6455634
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6455634
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6455634
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5271640
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5271640
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5271640
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693738
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693738
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693738
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volver al inicio  

 

 

 

Playas de Costa da Caparica 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=201895

41&actualmenu=20189534 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=201924

98 

volver al inicio  

 

 

 

Museo de la Ciudad 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=526433

4 

http://www.m-

almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CIDADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_mus

eu_cidade=4963003&cboui=4963003 

volver al inicio  

 

 

 

Museo Naval 

http://www.m-

almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/NAVAL/?mus=1&actualmenu=4197710&mus_nuc_naval=57

12427&cboui=5712427 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=526399

0 

volver al inicio  

 

 

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20189541&actualmenu=20189534
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20189541&actualmenu=20189534
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20189541&actualmenu=20189534
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20192498
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20192498
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=20192498
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264334
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264334
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264334
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CIDADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_museu_cidade=4963003&cboui=4963003
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CIDADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_museu_cidade=4963003&cboui=4963003
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/MUSEU_CIDADE/?mus=1&actualmenu=4197709&mus_museu_cidade=4963003&cboui=4963003
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/NAVAL/?mus=1&actualmenu=4197710&mus_nuc_naval=5712427&cboui=5712427
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/NAVAL/?mus=1&actualmenu=4197710&mus_nuc_naval=5712427&cboui=5712427
http://www.m-almada.pt/portal/page/portal/MUSEUS/NAVAL/?mus=1&actualmenu=4197710&mus_nuc_naval=5712427&cboui=5712427
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5263990
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5263990
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5263990
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Mata Nacional de los Miedos 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=644565

8 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=569391

0 

volver al inicio  

 

 

 

Solar de los Zagallos 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=645017

2 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=527204

8 

volver al inicio  

 

 

 

Fórum Municipal Romeu Correia 

http://www.m-

almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=526427

4 

http://www.m-almada.pt/VisitasVirtuais/Biblioteca/index.html 

volver al inicio  

 

 

 

© Nuno Santos, 2011. Todos los derechos reservados. 

  

http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6445658
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6445658
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6445658
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693910
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693910
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5693910
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6450172
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6450172
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=6450172
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5272048
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5272048
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5272048
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264274
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264274
http://www.m-almada.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=genericPage&genericContentPage_qry=BOUI=5264274
http://www.m-almada.pt/VisitasVirtuais/Biblioteca/index.html
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Tarefa final: ficha modelo em formato Word de construção da secção da 

página web 
Apêndice 22 
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CD-ROM com os conteúdos digitais da unidade didática Apêndice 23 

 
 

 

 


	TESE - Documento Final
	Aula n.º 1
	Introducción | Presentación del profesor y del grupo.
	Actividad 1 | Introducción al tema de la unidad.
	Actividad 2 | Proyección del vídeo de la campaña “Cuando vengas a Madrid”.
	Actividad 3 | Presentación y negociación de la tarea final.

	Aula n.º 2
	Introducción
	Actividad 1 | El imperativo de los verbos (repaso).

	Aula n.º 3
	Introducción
	Actividad 1 | Vocabulario de la ciudad.
	Actividad 2 | Marcadores espaciales.

	Aula n.º 4
	Introducción
	Actividad 1 | Comprensión auditiva de “Nómadas”.
	Actividad 2 | Uso contrastivo de haber / estar

	Aula n.º 5
	Introducción
	Actividad 1 | Redacción de la descripción de una ciudad
	Actividad 2 | Concurso de adivinanzas de ciudades

	Aula n.º 6
	Introducción
	Actividad 1 | Concurso de adivinanzas de ciudades
	Actividad 2 | Aceptar o rechazar la invitación para conocer una ciudad (1ª parte)

	Aula n.º 7
	Introducción
	Actividad 1 | Aceptar o rechazar la invitación para conocer una ciudad (2ª parte)
	Actividad 2 | Una visita virtual por Madrid (1ª parte)

	Aula n.º 8
	Introducción
	Actividad 1 | Una visita virtual por Madrid (2ª parte)

	Aula n.º 9
	Introducción
	Actividad 1 | Tarea final: elaboración de la página web de su ciudad

	Aula n.º 10
	Introducción
	Actividad 1 | Tarea final: presentación de la página web final del grupo


	TESE - Anexos e Apêndices
	ÍNDICE_DE_ANEXOS
	ÍNDICE_DE_APÊNDICES
	Horário_letivo_da_turma_A_do_8º_ano
	Quadro_síntese_do_Léxico_de_la_ciudad
	Transcrições_dos_diálogos
	Exemplos_Visitar_una_capital
	Exemplos_Mensaje
	Print_screen_tarefa_final
	Critérios_de_avaliação
	Avaliação_de_páginas_web
	Questionário_competências_TIC
	Diagnóstico_competências_em_TIC
	Questionário_competências_linguísticas
	Diagnóstico_competências_linguísticas
	PowerPoint_apresentação
	Cartões_atividade_inicial
	Grelhas_registo_avaliação
	Print_screen_página_web_unidade
	Apresentação_e_avaliação_da_tarefa
	Ficha_síntese_conjugação_imperativo
	Quadro_do_léxico_da_cidade
	Ficha_compreensão_oral_Nómadas_en_RNE
	Ficha_exemplo_apresentação_Madrid
	Ficha_modelo_capitais_HA
	Informações_capitais_países_HA
	LascapitalesdeEspañaeHispanoamérica
	Madrid
	Asunción
	Bogotá
	BuenosAires
	Caracas
	CiudaddeGuatemala
	CiudaddeMéxicooDistritoFederal
	LaHabana
	Lima
	Managua
	Montevideo
	Panamá
	Quito
	SantiagodeChile
	SanJosé
	SanJuan
	SantoDomingo
	SanSalvador
	Sucre
	Tegucigalpa
	Ficha_Visitar_capital_HA
	Print_screen_balões_Qué_opinas_tú
	Guião_Misión_web_visita_virtual_Madrid
	Plano_Oficial_do_Metro_de_Madrid
	Recursos_Internet_tarefa_final
	cuandovengasaalmada
	recursosgenerales
	santuariodecristorei
	parquedapaz
	casadacercayjardimbotanico
	jardimyconventodoscapuchos
	playasdecostadacaparica
	museudacidade
	museunaval
	matanacionaldosmedos
	solardoszagallos
	Tarefa_final_ficha_modelo_formato_Word
	CD_ROM_conteúdos_digitais_unidade




