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RESUMO 

 

 Esta tese tem como objectivo principal demonstrar a importância das TIC 

e a sua integração no ensino do Espanhol Língua Estrangeira, recorrendo às 

funcionalidades que a plataforma Moodle apresenta enquanto ferramenta de 

trabalho no processo de ensino-aprendizagem. 

 Numa primeira parte, tentámos elaborar uma perspectiva evolutiva das 

TIC e das suas potencialidades para o ensino, com especial ênfase na 

perspectiva do ensino a distância ou semi-presencial (b-learning). 

Apresentámos, de igual modo, as diversas perspectivas existentes sobre o 

espaço e a importância que devem/podem ser dados ao ensino com recurso às 

TIC, assim como as competências essenciais que estas estratégias permitem 

desenvolver. 

 Na segunda parte, analisámos o que de mais relevante se pode realizar 

com recurso a várias ferramentas e software educativo, demonstrando o que foi 

construído para a (auto)aprendizagem dos alunos com recurso à plataforma 

Moodle disponível na escola.  Nesta sequência, fizemos a ponte com algumas 

das actividades e tarefas que levámos a efeito nas aulas e que eram 

complementadas pelas actividades propostas na plataforma. 

 A conclusão visou avaliar até que ponto as TIC podem melhorar e 

beneficiar o ensino das línguas, desenvolvendo capacidades fundamentais e 

transversais ao percurso escolar e vivencial dos alunos. 
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ABSTRACT 

 

 The main objective of the present thesis is to demonstrate the 

importance of ICTs and of their integration in the teaching of Spanish as a 

foreign language, using the functionalities of the Moodle platform as a tool in the 

teaching and learning processes. 

 In the first part, we aimed to present the evolution of ICTs and their 

potential in teaching, focusing on their usage in distance or blended learning (b-

learning) environments. We have also presented the various viewpoints on the 

teaching environment and the importance that should/can be granted to ICT-

supported teaching, as well as the fundamental skills that these strategies help 

develop. 

 In the second part we have analysed the most relevant aspects of 

educational software and its various tools, highlighting the components that 

have been set up for students’ (self-) learning using the school’s Moodle 

platform. We then linked this aspect to some of the activities and tasks carried 

out in the classroom, which were complemented by the activities suggested on 

the platform.   

 The conclusion aimed to assess to what extent ICTs can improve 

language teaching and be beneficial to it through the development of 

fundamental, cross-cutting skills that are important not only to students’ 

education but also to their personal lives.     
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INTRODUÇÃO 

O sistema de ensino tem vindo a sofrer profundas mudanças nas duas 

últimas décadas, tanto a nível organizacional e de gestão escolar, como a nível 

das orientações curriculares e das estratégias educativas. As consequências 

das alterações operadas na Lei de Base do Sistema Educativo (LBSE), com a 

reformulação de algumas funções e direitos e deveres tanto de professores, 

como de alunos e da comunidade educativa em geral, tem vindo a procurar 

acompanhar o vertiginoso ritmo de evolução que a sociedade tem apresentado, 

em especial no âmbito das tecnologias de informação e de comunicação. 

Como é notório, existe sempre um desfasamento entre os estádios de 

desenvolvimento social, tecnológico e cultural dos povos e aquele que é 

implementado pela escolarização, com uma função nitidamente mais 

conservadora e reprodutora do conhecimento e do saber. No entanto, a escola 

e o sistema educativo, de uma forma mais específica, nunca se viram tão 

confrontados com a necessidade imperiosa de colmatar esse hiato como na 

actualidade, sob pena de o ensino se tornar desadequado e obsoleto face aos 

requisitos tecnológicos que as sociedades modernas apresentam e que têm 

uma profunda incidência no quotidiano laboral e no estilo de vida dos cidadãos. 

É de acordo com alguns destes pressupostos que tem vindo a ser 

implementado o Plano Tecnológico da Educação (PTE) na rede de escolas 

públicas. Foi na esteira desta visão, e perante o enquadramento educativo para 

o ensino das línguas estrangeiras, que desenvolvemos um projecto de apoio às 

aulas de Espanhol (níveis A1e A2), em duas turmas do 11º ano, construindo 

uma comunidade virtual de aprendizagem com recurso à plataforma Moodle 
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que cada escola disponibiliza para a sua comunidade. Deste modo, pudemos 

recorrer a funcionalidades e ferramentas que a mesma integra na sua estrutura 

de gestão, as quais promovem o trabalho colaborativo e a interacção de tarefas 

entre professor e alunos, o que certamente permitiu fomentar a introdução de 

algumas mudanças nas práticas educativas da disciplina em questão, como 

tentaremos demonstrar mais adiante, na Parte II. Uma das mudanças mais 

significativas prendeu-se com o aumento da motivação, tornando a 

aprendizagem mais estimulante e envolvente, através do enriquecimento e a 

diversificação das actividades apresentadas, com resultados positivos a nível 

comunicacional e de aprendizagem da LE. 

O modelo por nós implementado não se pautou tanto por ser uma 

comunidade virtual de e-learning em “pleno”, visto haver actividades e aulas 

presenciais semanais com os grupos de estudantes a que se dirige o projecto 

disciplinar de aprendizagem. Daí que seja mais correcto falarmos em b-

learning, pela incidência mista (distância e presencial) que a mesma 

comunidade de aprendizagem apresenta, o que favorece a troca de 

impressões, o levantamento de dificuldades e o balanço de actividades de uma 

forma mais funcional e efectiva, sobretudo em relação às orientações a dar aos 

alunos e ao esclarecimento de dúvidas. 

Após a primeira parte em que delinearemos algumas das linhas teóricas 

condutoras deste trabalho, apresentaremos os diferentes componentes de 

estruturação da disciplina de aprendizagem virtual que temos desenvolvido 

para ELE na plataforma Moodle, a par de uma reflexão sobre os conteúdos, as 



 

7 

 

funcionalidades e os resultados (feedback) atingidos/reflectidos na 

aprendizagem da língua espanhola.  
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PARTE I - FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

“Mais do que colocar os media [do conhecimento] na escola (aprendizagem) é 

preciso colocar a escola (aprendizagem) nos media, enquanto estratégia para 

transformar a informação em conhecimento.” (Dias, 2000: 143) 

 

O caminho que tem sido construído nas sociedades ocidentais, mais 

especialmente na europeia, com vista à constituição de uma Sociedade de 

Informação, está a conduzir-nos a novas formas de educação que impõem uma 

visão renovada das estratégias de aprendizagem e da relação 

professor/aluno/conhecimento. (Comissão Europeia, 1997) 

Desde meados dos anos noventa do século passado que novos serviços 

e novas formas de interagir em sociedade têm sido fomentados pelo recurso à 

Internet e ao alargamento do mercado global da comunicação. A globalização 

operada pela Sociedade de Informação obriga-nos, enquanto agentes 

educativos, a dotar os cidadãos do futuro de qualificações que lhes permitam 

acompanhar a evolução dos tempos, a qual está a levar a efeito profundas 

mudanças sociais, económicas e culturais. A Internet não é somente um novo 

meio de informação e de comunicação, mas sobretudo a configuração de um 

novo espaço social e cultural com implicações na modernização dos países e 

no desenvolvimento tecnológico de cada um deles. Trata-se, como já foi 

afirmado por muitos especialistas, de um modelo global de organização do 

poder que convirá acompanhar a todo o custo e que nos obrigará a reaprender 

a ler e a escrever num ambiente digital em que o conhecimento e a informação 

aparecem fragmentados, dispersos e sem hierarquia. (Zapata López, 2003: 12)  
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A Sociedade de Informação criou novos territórios para a interacção dos 

indivíduos, com novos factores e novas práticas que fomentaram um novo 

espaço social ao qual a educação terá que adaptar-se e acompanhar. É dentro 

deste novo paradigma do conhecimento e de uma nova ordem organizacional 

da informação que a escola, enquanto instituição, terá de dar resposta 

promovendo as estratégias adequadas para a formação e capacitação dos 

docentes, dos alunos e das suas famílias (através da formação de adultos), 

como é o caso do programa Novas Oportunidades, lançado pelo Ministério da 

Educação há alguns anos atrás. 

Este pendor para a aprendizagem ao longo da vida, e de aplicação das 

aprendizagens na vida quotidiana, foi recentemente apresentado (Março de 

2010), no âmbito da presidência espanhola da UE, como um dos vectores 

fundamentais do “Congreso Modelos de Integración de las TIC en Educación”. 

Nele foram mencionados o Projecto Magalhães e o “Escuela 2.0”, 

implementado pelo governo espanhol, como sendo dois exemplos do caminho 

que deve ser percorrido para atingir essas metas educativas, com vista à 

obtenção de níveis de literacia da população que sustentem desenvolvimento e 

modernização social adequados ao mundo actual. 

Será certamente esta a base de reflexão pela qual nos deveremos guiar 

para compreendermos as mudanças que se estão a operar no nosso sistema 

educativo, as quais colocam todos os agentes no desempenho de novos 

papéis de formação do conhecimento e orientação das capacidades dos jovens 

e dos cidadãos adultos. 
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1. Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL) 

 

O ensino e a aprendizagem das línguas a nível europeu deverão ter 

como base de orientação o QECRL, de modo a orientarmos a abordagem 

pedagógica para finalidades e objectivos de aprendizagem reconhecidamente 

pertinentes no ensino das línguas.  

A partir da definição das necessidades dos alunos, como poderemos 

constatar na parte II do trabalho, foram definidas competências fundamentais 

que serão actualizadas através de um conjunto de tarefas e actividades 

adequadas. Tendo em conta o perfil do grupo, e sobretudo de cada aluno, foi 

definido um conjunto de estratégias concebido para permitir uma maior 

flexibilidade na aprendizagem do Espanhol, no nosso caso, com vista à 

aquisição de uma competência plurilingue e pluricultural. Claro está que esta 

competência varia em função de um conjunto de premissas ligadas ao percurso 

de vida de cada aluno, assim como do conhecimento que possui da cultura 

alvo. Todos estes elementos entram em consideração, em termos relativos, na 

aquisição de uma consciência identitária, fundamental para a sedimentação e 

desenvolvimento da competência linguística e comunicativa, sempre com o 

objectivo de promoção de um enriquecimento do conhecimento da língua e 

cultura estrangeiras. 

As actividades e tarefas abraçam determinados domínios e 

competência(s) gerais e comunicativas, as quais por seu lado estão 

interligadas no desempenho de outras, como a tecnológica, importante na 

concretização das várias aprendizagens pela sua transversalidade. Esta 

competência tecnológica permite o desenvolvimento de capacidades 
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heurísticas e de utilização das novas tecnologias que fomentam uma 

abordagem mais autónoma na aprendizagem, numa via de descoberta com 

estratégias mais motivadoras para os alunos. A progressão e o domínio das 

competências passam a integrar uma participação mais activa e pragmática por 

parte do aluno, tornando-o mais consciente do seu próprio percurso de 

aprendizagem. 

Segundo esta perspectiva, o professor terá de planificar e estruturar o 

processo de ensino-aprendizagem, encorajando o aluno a recorrer às 

estratégias mais adequadas para ir ao encontro das suas necessidades 

comunicativas. O papel de facilitador e de supervisor deve ser adoptado pelo 

professor, de modo a fomentar um ambiente de trabalho apropriado à 

condução e avaliação de todo o processo, de responsabilização e autonomia 

do aluno. Tal passa pelo recurso a materiais didácticos diversificados e 

actualizados, pelo uso de suportes técnicos apelativos e fomentadores de 

interacção comunicativa, enfim, de todos os meios que sejam adequados ao 

contexto educativo e permitam aos alunos o reconhecimento de uma 

aprendizagem válida, visto ir de encontro às suas ambições e necessidades.  

      

2. Hipertexto e aprendizagem interactiva 

 

“No plano da aprendizagem, o hipertexto promove o desenvolvimento da 

representação multidimensional e flexível dos conteúdos [�] A incidência nos 

processos cognitivos e contextuais seguida na abordagem hipertexto resulta da 

concepção da aprendizagem como um fenómeno de envolvimento e participação 

directa na construção do conhecimento.” (Dias, 2000: 149) 
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A abordagem do processo de leitura a partir da Internet coloca-nos 

perante o acesso à informação que poderá tornar-se mais atractiva no 

desenvolvimento de ambientes de aprendizagem, com novas possibilidades 

pedagógicas. A compreensão textual em páginas Web envolve processos 

cognitivos mais centrados na perspectiva do utilizador, na sua progressão e na 

abordagem multifactorial que cada leitor constrói, ou seja, cada um selecciona 

e organiza o seu caminho de leitura de acordo com os seus objectivos. 

Tal é possível devido à organização das unidades de informação em 

hipertexto, num sistema complexo em rede, não-linear, flexível, mas interligado 

(os links), com opções de design e multimédia em que a evolução da leitura é 

efectuada de forma mais activa por cada leitor. A flexibilidade cognitiva que o 

hipertexto faculta através da múltipla estruturação de conteúdos favorece a 

transferência de conhecimentos, em parte pela representação hierárquica da 

compreensão textual das unidades de texto, organizadas em nós semânticos e 

em diferentes níveis de significado. A organização da coerência e da relevância 

textuais estão também dependentes de como os leitores representam essa 

mesma estrutura do hipertexto, em que o conhecimento em si é produzido pelo 

sujeito por ser resultante de formas de experimentação e ajuste da dinâmica 

subjacente à interacção que desenvolve com os media do conhecimento e o 

hipertexto em particular. Neste caso, “[�] o hipertexto é um meio de 

modelação do conhecimento e amplificação da actividade mental [�]” (Dias, 

2000: 149) em que a interacção dirige a aprendizagem para uma nova 

dinâmica de significação do conhecimento, de acordo com as necessidades 

individuais de cada um. Tal não evita que o processo de leitura não signifique 
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por vezes desorientação, sobretudo para os mais novos, quando tendem a 

saltar links e a regressar constantemente aos mesmos, sem avançarem na 

procura e/ou pesquisa de informação. Esta atitude deve-se, em parte, por não 

saberem incorporar um grau de liberdade exploratória (navegação) dos 

conteúdos nas suas aprendizagens, por falta de competências de percepção 

da estruturação do hipertexto devido à sua multidimensionalidade e dinâmica, 

mas também por terem de estabelecer relações entre os conteúdos, sem 

frequentemente saberem as implicações das opções tomadas para a 

organização das aprendizagens. 

Apesar de todos estes factores terem incidência positiva no 

desenvolvimento da leitura dos jovens, temos de ter consciência que a 

compreensão textual em hipertexto depende de diversos mecanismos que têm 

forte impacto na velocidade e qualidade de leitura: a resolução do ecrã, o tipo 

de letra, o design da página e dos links, o conhecimento dos esquemas 

narrativos que sustentam a semântica dos textos. Encontramo-nos perante um 

novo tipo de leitura, mais pragmática, com pausas, velocidades diferentes, 

concentração e um vaivém entre links que recorre muito à memória. Esta nova 

forma de literacia inclui a capacidade de “ler” e “escrever” nas novas 

tecnologias, o que pressupõe quatro novas literacias: a capacidade de produzir 

multimédia, a análise crítica do multimédia, as estratégias de exploração do 

ciberespaço e as competências de navegação no ciberespaço (Beavis, 1998: 

244). 

Estudos comparativos efectuados entre os dois tipos de leitura (linear e 

em hipertexto), demonstraram que a busca da informação específica é mais 
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rápida em hipertexto, mas mais lenta na compreensão geral dum texto devido, 

precisamente, à necessidade de navegar por diversas páginas em busca de 

coerência textual. Enquanto os textos tradicionais se apresentam, pelas suas 

características físicas, selectivos e exclusivos, os hipertextos e os links são de 

natureza inclusiva, pois implicam uma associação feita pelo autor, estão 

prontos a ler (embora a sua credibilidade possa ser posta em causa) e 

fomentam uma rede sémica de novas relações significantes acessível pelos 

inúmeros links para que remetem.  

Para lá do processo de leitura em si, o hipertexto envolve igualmente um 

processo de resolução de problemas que modelam a informação na Internet. A 

fragmentação da mesma é um dos problemas levantados, assim como o facto 

de a selecção, a avaliação e a interpretação para a formação de conhecimento 

terem já passado para segundo plano. Para muitos dos leitores mais novos, a 

percepção da Internet é a de um jogo on-line constante, banalizando-se a 

busca da informação para conhecimento quando certas atitudes e hábitos de 

jogos virtuais são transpostas para a actividade de leitura e/ou escrita. É este 

carácter sedutor do multimédia que temos de ter em atenção, para que a noção 

de “surfar” na net não se transforme, para muitos alunos, em sinónimo de 

conhecer. 

Contudo, estamos cientes que aprender é uma actividade complexa, 

multifacetada que não é somente equacionável através da navegação na 

Internet. Aprender implica uma tarefa e acto únicos em que a tecnologia deve 

servir unicamente de apoio ou ferramenta ao próprio acto de ensino-

aprendizagem. 
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3. As TIC e o Ensino de Línguas Estrangeiras 

 

“Num momento de transformação organizacional da escola, e estando esta a 

tentar dar à sociedade respostas mais eficientes, pensamos que a mudança terá de 

ser no sentido de formar os alunos para uma realidade presente, formadora de 

aprendedores. E, neste aspecto, julgamos que as TIC têm um papel extraordinário 

porque são meios democratizadores por excelência no acesso ao saber, na 

observância de uma aprendizagem que respeita o ritmo de cada aluno e no 

desenvolvimento de competências individuais; ao mesmo tempo, permitem novas 

formas de comunicação, de linguagem, de situações comunicacionais novas, mais 

próximas seguramente dos alunos.” (Faria, 2008: 13) 

 

O surgimento das TIC e seu desenvolvimento na área educativa 

implicaram uma alteração da linguagem escrita e visual que levou ao 

aparecimento de novas literacias ou competências que provocaram uma 

mudança de paradigma no modo como é representada a comunicação. 

Evoluiu-se de uma aprendizagem construtivista para uma aprendizagem 

conectiva, em que o “conectivismo” se instituiu como o novo paradigma 

educativo, sendo o contexto (neste caso a escola) não mais do que o produto 

da interacção e organização dos indivíduos. A estes caberá absorver, 

processar e combinar a informação disponível no ciberespaço, fazendo um uso 

criativo e arbitrário da mesma. A prioridade é dada ao indivíduo como elo 

essencial do novo “ambiente educativo” (learning environment, segundo Jay 

Cross), mas também à partilha do conhecimento e da informação, como 

enfatiza Richard Gatarski “We know more than I do.”  

Nesta perspectiva, a aprendizagem de uma LE implica uma competência 

comunicativa, numa interacção dinâmica dos aprendentes/falantes efectuada 
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em contexto de aula, geralmente. O uso de e-mail ou newsgroups ou chat 

promove a autonomia comunicativa dos jovens, colocando-os num nível de 

igualdade no processo de aprendizagem, sobretudo para os mais 

marginalizados nas aulas, ao libertá-los do constrangimento de tempo da sala 

de aula. A correspondência por e-mail tem-se mostrado importante para o 

estudo da língua, pois permite o conhecimento cultural cruzado entre alunos e 

o enriquecimento lexical de outras áreas de aprendizagem. 

Outro factor a ter em conta é a complementaridade entre texto e 

imagem, ou seja, a potencialidade visual do texto escrito forma uma nova 

unidade de sentido que interage para criar uma nova forma de leitura num 

sistema semiótico multimodal. Os utilizadores/alunos tornam-se 

transformadores, reutilizadores de modos de comunicação, com novas formas 

textuais e usos da linguagem. O design constitui claramente o resultado de 

uma nova forma de facultar a informação, mais apelativa, mais funcional e mais 

concentrada. 

 

*** 

 

Conforme já referimos acima, a reflexão e a investigação que nos 

propomos apresentar estão centradas no âmbito das TIC aplicadas ao ensino 

das LE, em concreto ao Espanhol Língua Estrangeira (ELE).  

A oferta em termos de mercado de programas vocacionados para a 

aprendizagem do ELE é cada vez maior e tende a integrar cada vez mais 
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recursos multimédia. Há um predomínio de cursos completos para 

autoaprendizagem, incluindo mesmo software nos manuais de ensino 

convencionais num misto de CD-ROM e acesso à Internet, os quais permitem 

complementar as actividades elaboradas em sala de aula ou em laboratório de 

línguas. As editoras facultam, por sua vez, muitos sites com exercícios de 

apoio aos manuais e mesmo com actividades dirigidas aos mais jovens, como 

enciclopédias digitais e exercícios de gramática e de vocabulário. 

A Internet tornou-se, gradualmente, numa imensa fonte de informação 

actual e importante para o desenvolvimento de competências linguísticas, com 

a possibilidade de qualquer aluno acompanhar hora a hora assuntos e temas 

de outra cultura e língua que sejam alvos do seu estudo. O acesso a 

bibliotecas e a dicionários on-line, incluindo o de obras literárias completas em 

formato digital, potenciaram a expansão de uma educação virtual e a distância 

que transformaram o aluno num agente autónomo de uma aprendizagem 

flexível, e igualmente cómoda, das línguas estrangeiras. Outra das 

originalidades apontadas à Internet, para lá da sua simplicidade e fonte 

inesgotável para os utilizadores, é o facto de os receptores se poderem tornar 

emissores, ou seja, criadores e transformadores da informação ao serem eles 

os produtores de wikis, por exemplo. 

Ao longo dos últimos quinze anos, o aparecimento de cursos virtuais 

passou de uma fase de funcionalidade por módulos independentes1, para uma 

fase mais recente de plataformas de aprendizagem integradas, como o Moodle, 

em que se oferecem uma vasta gama as ferramentas e recursos necessários a 

                                                           
1 É o caso do curso EnREDando para a aprendizagem do ELE na net. 
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uma formação completa em cursos de línguas (ou outros). Estes avanços 

tecnológicos da comunicação trouxeram vantagens evidentes para a 

aprendizagem, pelo aumento da motivação e da autonomia dos alunos, ao 

facultar um feedback da sua evolução na aprendizagem, mas também ao trazer 

uma maior diversidade de actividades para o docente aplicar em sala de aula, 

com novos tipos de exercícios e muita informação pronta a utilizar na Internet. 

Vários autores apontam, também, a interactividade, a comunicação 

interpessoal e uma maior motivação para a abordagem de temas interculturais 

como aspectos positivos da utilização da Internet nas aulas de línguas, não 

sem deixarem de mencionar que estes compensam algumas das suas 

desvantagens: a informação pouco fiável; a falta de actualização de muitos 

sites; a perda de tempo, devido à desorientação, na procura de informação; o 

predomínio da escrita face a oralidade; e mesmo uma certa desigualdade de 

oportunidades no acesso à informação, em termos económico-sociais. 

Apesar dos prós e contras, toda esta convergência de meios e de 

diferentes suportes no ensino do ELE tem-se tornado fundamental para os 

docentes, enquanto complemento de recursos rico e inesgotável que ajuda 

qualquer um a manter-se informado e a comunicar com qualquer falante 

hispânico, a partir de qualquer lugar.  

 

4. Uma nova abordagem do ensino-aprendizagem das LE 

“ A aprendizagem colaborativa é, pois, um elemento estruturante de qualquer 

comunidade, onde os seus membros aprendem uns com os outros, através da partilha 

de repertórios e códigos, da reflexão sobre a prática e construção, por processos de 

interacção e de negociação de significados, do seu conhecimento.” (Maio, 2008: 21) 
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O recurso a computadores multimédia com software específico para o 

ensino das línguas estrangeiras é uma das potencialidades que pode ser 

explorada na motivação e no desenvolvimento de competências orais e 

escritas das LE. No caso particular do desenvolvimento da oralidade, a Internet 

não substitui a importância das aulas presenciais, tornando-se mais um 

complemento da aprendizagem que poderá ser rentável para os alunos. Por 

outro lado, será mais vantajoso que este tipo de exercícios seja integrado num 

ambiente virtual de aprendizagem, de modo a melhor trabalhar as 

competências dos alunos para lá do espaço temporal duma aula presencial. 

As implicações que estas mudanças têm trazido às funções 

professor/aluno são significativas: a forma de se conceber a avaliação, de 

comunicar entre si, a noção de espaço de aprendizagem (presencial vs virtual), 

a função estimulante que o computador desempenha no processo de ensino, 

tudo contribui para que o aluno possa adquirir outra dimensão na sua própria 

aprendizagem, melhorando a sua autonomia, como a seguir se refere: 

“[�] as comunidades de aprendizagem que se constituem online, conduzem o 

aluno a situações de expressar ideias por escrito que requerem um esforço intelectual 

e, geralmente, ajudam a compreensão e retenção.” (Maio, 2008: 29) 

 

O professor dos cursos a distância é mais um tutor que ajuda e orienta 

os alunos na resolução dos problemas com que eles se debatem, ao fornecer-

lhes a informação e os recursos necessários, organizando-os de modo a que o 

aluno não se disperse no seu percurso de aprendizagem. 



 

20 

 

Como podemos constatar a partir do que foi exposto, as possibilidades 

oferecidas pelas TIC para o ensino do ELE (e das línguas em geral) é 

compatível com os pressupostos teóricos da abordagem comunicativa e duma 

aprendizagem construtiva e cooperativa (Higueras Garcia: 2010) ao fomentar a 

autonomia do aluno, a integração das competências, a interculturalidade e a 

interacção comunicativas, com base numa abordagem processual da 

aprendizagem. A aprendizagem construtiva é igualmente significativa, pois é 

potenciada pelos ambientes virtuais, pelas simulações e pelas actividades 

baseadas na exploração das ferramentas de trabalho. Além disso, estimula a 

aprendizagem cooperativa, visto favorecer a interacção social, não sem deixar 

de permitir uma aprendizagem individualizada. 

 

5. As ferramentas de comunicação on-line para o ensino LE 

 

As ferramentas de comunicação proporcionadas pela Internet para o 

ensino das LE podem ter diferentes funções, de acordo com o tipo de 

actividade que visam desenvolver. A Internet pode ser uma fonte de informação 

nas actividades de aulas presenciais, inserida numa unidade didáctica, para 

complementar a oralidade; pode funcionar como meio de comunicação em 

actividades comunicativas, de aulas virtuais, através do e-mail, de fóruns, de 

chats; ou pode ser, igualmente, um suporte didáctico para actividades de 

autoaprendizagem de cursos virtuais, através de material interactivo para 

abordar conteúdos gramaticais, lexicais, fonéticos ou culturais. Em todas estas 

situações, há que ter em consideração critérios na selecção dos materiais 
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didácticos, não só quanto à sua fiabilidade, mas também em relação à sua 

forma, estruturação e design. A todos estes, poderemos ainda adicionar a 

rentabilidade pedagógica que o meio fornece, ao permitir a interactividade e a 

bidireccionalidade das actividades (o facto do aluno poder ser emissor e 

receptor de informação). 

Uma outra hipótese, é o próprio docente criar os seus próprios materiais 

didácticos para colocar on-line, através dos programas de autor como Fun with 

Texts e Hot Potatoes, que trouxeram inúmeras vantagens ao desenvolvimento 

do ensino-aprendizagem, pela bateria de exercícios diferentes que permitem 

elaborar: verdadeiro/falso, lacunas, associação, ordenação, completamento, 

crucigramas�, numa dimensão de interactividade que fomenta 

consideravelmente uma pedagogia mais rica e diferenciada, isto porque podem 

ser diversificadas as estratégias e adequadas às necessidades de cada aluno 

ou grupo de alunos.  

A organização de ambientes virtuais de aprendizagem, adequados às 

necessidades de cada comunidade de alunos que em volta dele se constitui, 

deve ser formada de modo a que os mesmos encontrem informação pertinente 

sobre a língua e a cultura que estudam. A interacção oral e a produção e 

compreensão escritas constituem a base de sustentação da comunicação de 

qualquer curso de LE, pelo que o recurso ao chat de voz e a um fórum (com 

vídeo) deve ser sempre fomentado como forma de aproximar os participantes e 

criar um ambiente cooperativo e motivador das aprendizagens. O papel, e a 

consciência educativa dos alunos são fundamentais para que se envolvam de 

forma a produzir uma participação válida para si e para o grupo a que 
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pertencem, tornando “As comunidades de aprendizagem na Web [�] espaços 

de simulação e construção do conhecimento, nomeadamente através da 

(re)criação do vínculo social com o saber na construção de uma inteligência 

colectiva que se expande do lugar físico para o virtual [�]” (Dias, 2000: 163). 

Ao docente caberá a planificação do trabalho cooperativo do curso 

virtual, fomentando uma estreita colaboração que permita a todos sentirem-se 

implicados. Daí que seja de maior importância a dinamização de grupos, a 

organização da troca de informação (tempos de trabalho e momentos de 

entrega e avaliação), o intercâmbio e o processamento da informação, para 

que cada um se exprima e, por último, demonstre a sua disponibilidade ao 

envolver-se nas tarefas conjuntas. Este tipo de aprendizagem é adequado às 

propostas de metodologia comunicativa, especialmente centrada nas tarefas e 

no trabalho de projecto.  

 

6. Aprendizagem de LE em ambientes virtuais 

“Enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre 

profesorado y alumnado – sin excluir encuentros físicos puntuales - , entre los que 

predomina una comunicación de doble vía asíncrona donde se usa preferentemente 

Internet como medio de comunicación y de distribución del conocimiento, de tal 

manera que el alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al tener 

que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos” 

(Ruipérez,  2001) 

 

O material didáctico concebido para as plataformas virtuais de 

aprendizagem deve oferecer orientações claras aos estudantes, com 



 

23 

 

explicitação dos conteúdos e dos objectivos das aprendizagens, das 

competências a desenvolver, da dinâmica de trabalho, dos prazos a cumprir e 

das modalidades de avaliação. O todo terá de se demonstrar coerente e estar 

acessível, para além de ter de ser recuperável para todo aquele que procura a 

informação em diferentes níveis ou links, através de hipertextos ou hipermédia, 

ou seja, quando a mesma se apresenta geralmente de forma não-linear e 

fragmentada. É importante que as actividades apresentem soluções, ou pistas 

para as mesmas, de modo a que o estudante aprenda através dos seus erros. 

Aqui é fundamental construir sequências didácticas que proponham materiais 

de reforço e ampliação das aprendizagens, de maneira a que se possa 

responder às necessidades e dificuldades dos participantes. 

Como os alunos realizam as aprendizagens de uma forma autónoma 

nestes ambientes virtuais, também se torna imprescindível fornecer o máximo 

de informação sobre a estrutura da plataforma nos seus diversos componentes, 

para lá de todos os elementos que compõem o curso, em formatos que sejam 

atractivos, de preferência em tutoriais audiovisuais de fácil compreensão/leitura 

para orientação da navegação. Esta função deve ser complementada pela do 

professor/tutor, uma espécie de dinamizador e coordenador das actividades, 

mas também pelas interacções entre os participantes, como forma de 

supervisionar o evoluir da própria aprendizagem dos alunos. Todo este 

processo deverá ser agradável e cómodo para os participantes, apresentado 

de forma faseada e bem estruturada, com vista a que não haja inibição em 

colocar dúvidas ou questões pela parte dos estudantes, fazendo com que estes 

se sintam seguros naquilo que devem fazer, conseguindo-se uma comunicação 
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fluída entre todos. De qualquer modo, e para que cada um desenvolva o seu 

ritmo de trabalho, é fundamental a organização de uma agenda de trabalho que 

determine não só os ritmos colectivos, mas sobretudo as obrigações a cumprir 

pelo grupo. O professor/tutor poderá verificar e acompanhar cada aluno através 

de uma ferramenta da plataforma que é o “historial” dos acessos que cada um 

efectua num dado período. 

Um das limitações que esta forma de ensino a distância coloca na 

aprendizagem das LE é a falta de interacção oral entre os seus participantes, 

mesmo que o chat o permita em parte. A formação poderá igualmente realizar-

se em presença, sendo esta uma modalidade de b-learning (semi-presencial) a 

que melhor pode responder às necessidades de prática das competências 

orais: sessões a distância complementadas por sessões presenciais, para 

praticar a oralidade. 

Em conclusão: os eixos basilares em volta dos quais o ensino virtual do 

ELE se deve orientar são quatro: o desenho/integração dos recursos 

didácticos, as actividades cooperativas, o papel do professor/tutor e a 

autonomia dos alunos. 
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PARTE II – ELE NA PLATAFORMA MOODLE DA ESAH 

 

1. Perfil da Escola Secundária C/ 3º Ciclo Alexandre Herculano (ESAH) 

1.1. Localização no espaço físico e social 

O estabelecimento de ensino situa-se na Avenida Camilo, na freguesia do 

Bonfim, sendo o resultado recente da fusão de duas das mais emblemáticas 

escolas desta cidade: as Escolas Secundárias Rainha Santa Isabel e 

Alexandre Herculano, em consequência da grande baixa do número de alunos, 

em parte por deslocalização das famílias do centro da cidade para a periferia e 

por envelhecimento da população residente, igualmente. 

Apesar de se situar numa área de referências históricas ricas da cidade do 

Porto, apresenta-se desde o século anterior como uma zona em que se 

encontra a burguesia lado a lado com alguma ruralidade e aglomerados 

populacionais desfavorecidos. Nas últimas décadas, foram construídos bairros 

e prédios sem que, contudo, tenham levado a população a fixar-se. 

Actualmente, muitos alunos são oriundos, igualmente, dos concelhos limítrofes 

e da zona oriental da cidade, a qual se caracteriza por um parque habitacional 

muito degradado e um perfil social, económico e cultural bastante diverso. 

 

1.2. Recursos físicos 

A Escola Secundária com 3º ciclo de Alexandre Herculano é composta por 

vinte e nove salas de aulas, três salas de Informática, uma de Comunicação, 
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um anfiteatro de Química, sete laboratórios, um auditório com capacidade para 

noventa e cinco pessoas, uma galeria e uma sala de cinema. Conta ainda com 

duas salas de desenho, uma sala de Geometria Descritiva, uma de Educação 

Tecnológica, uma de Cerâmica, uma de Fotografia, uma sala de Animação 

Social, uma Multiusos, duas salas pequenas, um laboratório de Matemática, 

uma sala de Educação Física, dois ginásios, piscina e balneários. Na antiga 

casa do reitor existe a sala do projecto CRIE, a sala do Parlamento Europeu 

para Jovens, a sala de estágios, e a sala de Línguas. 

A Escola Secundária com 3º ciclo Alexandre Herculano usufrui ainda de 

um Centro de Recursos Educativos e uma sala de estudo (antiga biblioteca). 

Podemos encontrar dois museus (um de Ciências Naturais e um interactivo), 

assim como: sala de alunos, sala de funcionários, duas salas de professores, 

sala dos directores de turma, duas salas de direcção, secretaria e 

contabilidade, arquivos, reprografia e papelaria, bar, cantina, oficina e biblioteca 

Cruz Malpique (na antiga capela). No exterior é composta por três pátios, 

jardins, laranjal, estufa, campos de jogos e parque de estacionamento para 

professores e funcionários. Das inúmeras actividades levadas a efeito nestes 

espaços, destacamos: Gabinete de Psicologia e Orientação, Clube de 

Fotografia, Clube de Xadrez, Clube de Azulejo e Cerâmica, Desporto Escolar 

(Ginástica, Aeróbica, Basquetebol, Voleibol, Atletismo, Futebol), Jornal Escolar, 

Visitas de estudo Núcleo Cultural, Expressão dramática, Hidroginástica, 

Ginástica Localizada e Curso de línguas — Alemão e Inglês. 
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1.3.  Recursos humanos 

A escola é frequentada por cerca de mil alunos, em regime diurno e 

nocturno, com um horário que se estende entre as 8:25 e as 24:00 horas. 

O corpo docente é estável, pertencente na sua maioria ao Quadro de 

Escola, incluindo serviços de Psicologia e Orientação Vocacional, docentes no 

Apoio Educativo, com formação em Educação Especial e uma docente e duas 

intérpretes de Língua Gestual Portuguesa.  

O número de funcionários administrativos e auxiliares de acção 

educativa é reduzido, face à dimensão das instalações e ao elevado número de 

alunos. 

 

1.4. Oferta de escola 

As disciplinas de oferta de escola para o 3º ciclo, na Educação Artística, 

são Cerâmica/Azulejo, Tapeçaria e Expressão Plástica. De modo a permitir aos 

alunos do Ensino Básico uma integração na vida activa, foram implementados 

cursos EFA (Educação e Formação de Adultos), CEF (Cursos de Educação e 

Formação), Cursos Profissionais e Cursos Tecnológicos (em regime nocturno). 

A escola também é referência para a educação bilingue de alunos 

surdos, sendo a LGP a primeira língua nas turmas em que se inserem, a 

docência é assegurada por profissionais habilitados e/ou com formação e 

experiência. 
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Por último, é de salientar que a escola foi sujeita a uma avaliação 

externa pela Inspecção-Geral de Educação durante o ano lectivo findo (2009-

2010). 

 

2. Horário e perfil da turma 

11º A – Segunda-feira, das 8:15h às 10:10h 

             Quarta-feira, das 15:15h às 17:00h 

A turma a que são administradas aulas é o 11º ano A, nível A2, do curso 

de Ciência e Tecnologia, em dois blocos de noventa minutos semanais. O 

grupo é constituído por onze alunos. Os mesmos apresentam muitas 

dificuldades de aprendizagem, tanto a nível da produção oral como da 

produção escrita. Nas suas aulas, a orientadora de estágio implementa 

estratégias muito motivadoras para a aprendizagem, levando os alunos, apesar 

das dificuldades na oralidade, a participarem activamente nas actividades. 

 

2.1. Perfil da turma e focos de interesse 

Tendo em conta o questionário elaborado pela Dra. Delfina Sá para 

elaboração do perfil da turma, e cujos dados nos foram gentilmente cedidos, 

podemos elaborar uma caracterização das áreas de maior interesse deste 

grupo de alunos, tanto a nível pessoal, como das aprendizagens da língua 

Espanhola. 
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A maioria já visitou Espanha, com o objectivo de passar férias. Os 

alunos têm como língua materna a Língua Portuguesa e possuem 

conhecimentos avançados de Inglês, de nível Iniciação a Francês e entre o 

Intermédio/Avançado de Espanhol. 

As razões que os levaram a optar pelo estudo da Língua Espanhola 

prendem-se com o facto de quererem conhecer melhor a cultura espanhola, de 

melhorarem o Curriculum Vitae e de terem gosto em aprender outras línguas. 

O uso que fazem da Língua Espanhola está ligado às deslocações a Espanha, 

mas também e quase sempre, à compreensão da TV e a da rádio, assim como 

as canções em Espanhol. Às vezes, também recorrem ao Espanhol para ler 

jornais, revistas e cartas, ou para uso no chat e e-mail. Dos quatro domínios de 

aprendizagem da língua, para os alunos o mais importante é Compreender, 

depois Falar, a seguir Escrever e, por último, Ler. 

Quanto à aprendizagem da Língua Espanhola em si, os alunos 

indicaram que gostam muito de aprender a falar, ouvir e escrever. Também 

referem que necessitam de melhorar bastante as suas competências a nível da 

Expressão Escrita, da Gramática, do Vocabulário, da Pronúncia e da 

Expressão Oral, e um pouco menos a nível da Compreensão Escrita e da 

Compreensão Oral e Audiovisual. Em relação ao trabalho desenvolvido nas 

aulas, a maioria prefere o trabalho de pares ou em pequenos grupos. Quanto a 

algumas das estratégias preferidas, os alunos gostam de jogos, de aprender 

palavras novas, de fazer actividades relacionadas com a actualidade e de falar 

com os companheiros. Também demonstram apetência para dedicar mais 

tempo extra ao estudo da língua com deveres, entre uma a quatro horas por 
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semana. Por último, definem a melhor maneira de cada um realizar a sua 

aprendizagem através das seguintes opções, por ordem de importância: 1. 

Quando dou um erro, tento analisá-lo e descobrir a forma correcta; 2. Escuto 

atentamente para compreender a ideia geral; 3. Gosto de aprender uma regra e 

aplicá-la depois; 4. Não me importo de dar erros para chegar ao meu objectivo 

comunicativo; 5. Reflicto sobre as dificuldades que tenho ao aprender 

espanhol; 6. Planeio o que vou dizer. 

 

3. Expectativas 

Enquanto professora do quadro de escola, as minhas expectativas não 

se prendem com a necessidade de terminar o estágio para encontrar emprego. 

Ao decidir realizar este estágio em ensino do Espanhol pretendo, sobretudo, 

actualizar-me, assistindo às aulas da orientadora, com vista a pôr em prática 

novas estratégias e dinâmicas de ensino-aprendizagem nas minhas 

actividades. Tal aquisição possibilitar-me-á transferir esses conhecimentos 

para as línguas que lecciono actualmente, caso do Português e Francês. Por 

outro lado, é possível que a oferta da disciplina de Espanhol na minha escola 

me dê a oportunidade de aplicar e desenvolver estas práticas pedagógicas em 

turmas de alunos de diversas áreas. 

Com este grupo de alunos, foi sempre minha preocupação dinamizar 

aulas em que eles participassem de forma efectiva, recorrendo a materiais 

autênticos, actualizados e que fossem significativos para as suas 

aprendizagens de língua e cultura espanholas. Como demonstrarei a seguir, foi 
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meu intuito, de igual modo, completar essas aprendizagens com a utilização 

das TIC, dinamizando a plataforma Moodle onde coloco materiais de apoio à 

disciplina e materiais didácticos feitos por mim, como os Quizz, com vista a 

permitir uma maior autonomia dos alunos e complementaridade das 

aprendizagens. 

 

4. O ELE na plataforma Moodle da ESAH 

«Cremos que é determinante em todo este processo de integração das TIC na 

sala de aula “que os professores possam beneficiar do potencial dessas tecnologias 

em termos do seu próprio desenvolvimento profissional, mas sobretudo, para poderem 

utilizá-las com os seus alunos, proporcionando-lhes situações de aprendizagem 

inovadoras, mais interessantes e mais próximas da realidade envolvente” (Costa, 

2003: 1 apud Faria, 2008: 18) 

 

 A proposta de trabalho pedagógico com as TIC que fizemos no capítulo 

anterior apontava para a integração da plataforma Moodle e das suas 

potencialidades na aprendizagem do Espanhol Língua Estrangeira (ELE). A 

articulação entre os materiais oferecidos pelos manuais da disciplina (manual, 

caderno de exercícios e CD) e as ferramentas de trabalho facultadas pelo 

software Moodle permite aos alunos pôr em prática os seus conhecimentos das 

TIC e desenvolver, de maneira favorecedora e facilitadora para a 

aprendizagem, mais algumas competências do ELE. 
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4.1. O que é o Moodle? 

 

Este sistema foi inventado por Martin Dougiamas e desenvolvido por 

uma comunidade de voluntários. Destaca-se pelo facto de ser uma plataforma 

de código aberto (open source) e de software livre, para lá de congregar uma 

comunidade de centenas de milhares de interessados (utilizadores, 

programadores, educadores) que permanentemente contribuem para a sua 

melhoria e desenvolvimento.  

Em Portugal, uma equipa do Ministério da Educação – a CRIE, Equipa  

de Missão Computadores, Redes e Internet na Escola – tem vindo a facultar 

apoio técnico e formação na disseminação desta plataforma por todo o ensino 

básico e secundário. Com o projecto moodle-edu-pt, pretende a CRIE “lançar 

um movimento de potenciação do ensino e aprendizagem on-line por todos os 

actores do ensino básico e secundário, através da apropriação generalizada da 

plataforma moodle, consensualmente considerada das melhores, se não a 

melhor, plataforma de gestão ensino-aprendizagem (LMS - Learning 

Management System).”2 

Desde o ano lectivo 2006/2007, este serviço tem vindo a ser 

disponibilizado a todas as escolas básicas e secundárias interessadas, com um 

crescente envolvimento de todos os agentes educativos e a posterior formação 

de professores na área das TIC, dentro de um quadro educativo de 

enriquecimento das potencialidades da Internet no processo de ensino-

aprendizagem , quer na sua dimensão de trabalho presencial, quer a distância. 

                                                           
2 In http://moodle.crie.min-edu.pt/mod/resource/view.php?id=10074 
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4.2. A plataforma Moodle da ESAH 

Para as escolas básicas e secundárias, a plataforma serve de cartão-de-

visita da sua organização e dimensão de integração das TIC no seu quotidiano, 

sendo sobretudo como ferramenta de trabalho que se destaca por articular em 

rede todo o tipo de recursos administrativos, didácticos, pedagógicos e facultar 

o seu acesso aos agentes e à comunidade educativa, enquanto utilizadores. 

 Apesar de ser um software livre e aberto, em que qualquer especialista 

em programação poderá dar o seu contributo para a melhoria das versões que 

estão em circulação na Internet, cabe ao administrador/coordenador TIC de 

cada escola efectuar as devidas opções para lançar a plataforma, organizar os 

conteúdos, definir a sua estrutura e design de apresentação. No caso da 

plataforma da Escola Secundária Alexandre Herculano, a página de acesso 

apresenta-se da seguinte maneira: 
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Imagem 1- página de entrada da plataforma Moodle da escola  

 

 O acesso é efectuado através de um nome de utilizador e palavra-chave, 

numa janela à esquerda do ecrã, sendo contudo autorizado o acesso a 

visitantes não inscritos, embora a visualização de alguns conteúdos lhes seja 

restringida. No meu caso, acedo ao link “Grupos de disciplinas” e ao item 

“Departamentos”, seleccionado a seguir a minha área disciplinar (“Área 

disciplinar 350”). A partir deste momento, e enquanto administradora da minha 

disciplina, serei eu a responsável pelos conteúdos a integrar e a disponibilizar 

para o público que eu seleccionar (alunos, docentes ou outros), de acordo com 

a estruturação e visualização que eu bem entender ser melhor: por tópicos, 

semanas, actividades�. De qualquer modo, haverá sempre um número de 

menus e de janelas fixo (pessoas, actividades, administração, as minhas 

disciplinas, últimas notícias, próximos eventos, actividade recente) que estarão 
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disponíveis para quem se inscrever na disciplina. Tal acção poderei ser eu a 

fazê-la, ou terão de me pedir uma senha de acesso para participar. 

 

 

Imagem 2 - página da disciplina – Espanhol (dois primeiros tópicos)  

 

 

5. Descrição dos conteúdos da minha disciplina – ELE 

 

«A utilização do Moodle permitiu um novo papel ao aluno agora mais activo nas 

suas aprendizagens, daí a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem também 

como fonte de material útil e disponível que facilita e reforça o auto-estudo e a auto-

aprendizagem.» (Oliveira, 2009: 71) 

 

 Como é perceptível através da imagem 2, optei por organizar os 

conteúdos por “lista de tópicos” e de acordo com as necessidades e as 

competências que pretendia reforçar na aprendizagem dos alunos. Para a 
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aquisição de uma língua estrangeira, é fundamental o desenvolvimento da 

competência lexical para enriquecimento da amplitude comunicacional de 

qualquer falante. No tópico 1, coloquei à disposição dos alunos vários links 

para dicionários unilingues, bilingues e de sinónimos, para um conjugador de 

verbos, para apontadores por áreas semânticas que integravam o programa 

curricular do ELE, alguns exercícios verbais e dois jogos lexicais. Desta 

maneira, a selecção da informação já foi efectuada com base em critérios de 

qualidade e pertinência, o que evita aos alunos perderem tempo na internet à 

procura da mesma. Por outro lado, são facultadas ferramentas de trabalho que 

serviram de apoio durante todo o ano lectivo, em diferentes momentos da 

aprendizagem, e a que os alunos recorreram com alguma frequência, como me 

foram informando oralmente nas aulas. Aliás, o feedback é fundamental para 

se poder melhorar os materiais disponibilizados e actualizar aqueles que são 

apresentados na plataforma, indo ao encontro das necessidades e 

particularidades dos alunos. Os exercícios verbais são um complemento da 

utilização do conjugador de verbos e o jogo sobre as comunidades autónomas 

constitui uma maneira lúdica de reforçar um tema que foi abordado em aula, no 

início do ano lectivo, a situação geográfica e a comparação de cidades. O 

vocabulário para descrever pessoas e o corpo humano vai de encontro às 

primeiras unidades didácticas em que foram abordados a família e as 

características pessoais (descrição de sentimentos e de estados psicológicos). 

 A competência cultural deve ser igualmente desenvolvida e estimulada, 

com vista a enriquecer a comunicação e a possibilitar a percepção de uma 

realidade diferente da do aluno. Simultaneamente, há muitos aspectos da 
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realidade da LE que se aprendem, pelos quais os alunos se sentem atraídos e 

com os quais se identificam, por conhecimento directo ou indirecto desses 

aspectos da cultura em estudo.  

No tópico 2, damos relevo a uma das instituições espanholas de maior 

amplitude para o ensino do ELE, como é o Instituto Cervantes. A sua inclusão 

na disciplina da plataforma parte desse princípio de referência, a par da 

inclusão de links para alguns dos museus mais importantes e emblemáticos de 

Espanha. A visita virtual destes últimos traz uma maior proximidade a algumas 

obras de arte das mais proeminentes da cultura espanhola e europeia, sem 

que os alunos deixem de contactar com o espanhol e até planear uma visita 

turística a um desses espaços nobres. Numa outra perspectiva, é possível 

também solicitar aos alunos a realização de um trabalho de pesquisa mais 

aprofundado sobre um desses museus, com uma vertente de contextualização  

 

Imagem 3 - página da disciplina – Espanhol (tópicos 2, 3 e 4)  
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dos seus conhecimentos e de aplicação da competência de leitura. A 

localização geográfica dos museus, a descrição dos espaços ou a identificação 

de algumas obras de arte são actividades que poderão servir de reforço à 

aquisição de uma competência comunicativa, mas também cultural. 

 Um dos conteúdos mais interessantes, porque é concebido inteiramente 

como produto virtual, são as revistas online para jovens hispano-falantes. No 

tópico 3, destacamos a Qestudio por ser a mais antiga, mas também aquela 

que faculta uma informação específica na área da orientação académica e a 

formação profissional. Para um público de estudantes portugueses que procura 

cada vez mais uma saída de formação em universidades espanholas, este site 

é um ponto de partida para uma pesquisa bem direccionada e eficaz em termos 

de tempo. Os outros três links remetem para revistas de temáticas diversas – 

literatura, ciências e economia -, o que permite complementar as áreas lexicais 

menos estudadas a este nível de iniciação da língua estrangeira e fornecer aos 

alunos uma perspectiva abrangente do universo linguístico e cultural 

castelhano. Pelo mesmo motivo, e como referências da imprensa espanhola, 

coloquei dois links para os diários espanhóis de maior tiragem, no tópico 4. 
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Imagem 4 - página da disciplina – Espanhol (tópicos 5, 6 e 7) 

 Por serem muito admirados pelos jovens, dedicamos o tópico 5 a dois 

pintores – Dali e Picasso – e a dois arquitectos – Gaudí e Calatrava -  quatro 

artistas inovadores e sempre actuais pelas abordagens estéticas a que deram 

fruto. O conhecimento de edifícios públicos, assim como de pinturas, ou de 

locais onde os artistas tenham vivido (famoso triângulo de Dalí) estimulam a 

utilização de um léxico descritivo de cariz valorativo e estético que pode ser 

abordado neste nível de aprendizagem, recorrendo a estruturas sintácticas 

simples. Os links disponibilizados remetem para vídeos no Youtube, ilustrativos 

dos diferentes tópicos a abordar em cada autor, embora nem sempre 

legendados em espanhol. 

 Para o tópico 6, elaborámos dois exercícios com o Hotpotatoes, em 

apoio e complemento ao exercício de compreensão oral da canção dos 

Mecano “Hijo de la luna”, e um sobre o futuro, com base num texto sobre o 

Parque Nacional Doñana. Este tipo de exercícios de escolha múltipla é bem 
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recebido pelos alunos e permite ao próprio uma autoavaliação final sobre o 

desempenho obtido, o que é favorecedor da autonomia na aprendizagem. 

 A actividade mencionada no parágrafo anterior referente ao Parque 

Nacional Doñana foi desenvolvida em diversas tarefas na aula seis, em se 

pretendeu trabalhar o futuro do indicativo. A aula foi iniciada com a audição da 

canção Tiritas pa este corazón partío (titiritando de frio) de Alejandro Sanz 

(disponibilizada na plataforma), tendo-se pedido aos alunos para identificar as 

formas verbais nesse tempo, alertando para as formas irregulares dos verbos. 

Por outro lado, também se realizou a compreensão das ideias principais do 

texto da canção, em relação aos acontecimentos e sentimentos expressos. 

Depois de preencherem os espaços em branco de um horóscopo para 

estimular a expressão de práticas do futuro, foi suscitado um debate sobre as 

vantagens e os inconvenientes da construção de um resort de luxo no Parque 

Nacional Doñana. Neste caso, os alunos tiveram a oportunidade de exprimir a 

probabilidade e de formular hipóteses sobre o tema. No final, foi pedido aos 

mesmos que redigissem uma mensagem de correio electrónico ao presidente 

da câmara local, na qual expuseram as conclusões de cada grupo de trabalho. 

A fim de lhes permitir consolidar os conhecimentos adquiridos, foi elaborado 

um Quizz que foi colocado na plataforma Moodle, possibilitando aos alunos 

realizarem uma autoavaliação e desenvolverem novas competências. Para lá 

disso, disponibilizaram-se mais informações em links sobre o Parque Doñana, 

com vista a poderem ampliar os seus conhecimentos sobre esse aspecto da 

cultura e civilização espanholas. 
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 A gastronomia espanhola, enquanto elemento cultural marcante, 

também se encontra presente no tópico 7, com algumas receitas de simples 

compreensão e, quiçá, elaboração. As tapas são uma forte marca da cultura 

espanhola e muito apreciadas em Portugal. Em termos gramaticais, é um tipo 

de construção que permite a expressão da impessoalidade e a construção 

passiva, para lá de fomentar a partilha de comentários acerca do “como fazer”. 

A motivação para este tema foi conseguida pelo recurso a uma música 

“Vámonos de tapas”, disponibilizado no tópico 8. 

    Imagem 5 - página da disciplina – Espanhol (tópicos 7 e 8) 

Para a planificação desta unidade didáctica sobre a gastronomia 

espanhola, preparámos um conjunto de tarefas com o apoio da plataforma. 

Após o visionamento de um vídeo sobre “el tapeo”, de modo a associarem o 

léxico às imagens dos pratos confeccionados, aproveitámos para trabalhar 

alguns aspectos culturais dessa forma de sociabilizar em bares, petiscando. 

Com a audição da canção “De Tapas” e do vídeo associado, trabalhámos os 
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conteúdos lexicais e semânticos, com o completamento dos espaços em 

branco. Numa outra etapa da aula, propusemos o preenchimento duma ficha 

para trabalhar o léxico da alimentação, com o recurso a um dicionário online, 

conforme se pode verificar no tópico 1 da plataforma em “Enlaces a sitios 

interesantes”, já mencionado acima. Assim os alunos puderam desenvolver 

estratégias de aprendizagem autónomas, sobretudo quando fora da sala de 

aula. A unidade foi completada por outras actividades que abarcaram outras 

competências (expressão escrita), neste caso a produção textual de um menu. 

Neste mesmo tópico 8, congregámos um conjunto de músicas que foram 

servindo de motivação em diversas aulas por nós desenvolvidas. Optámos 

sempre por artistas de renome internacional, de diferentes estilos musicais e 

culturais (Europeu, sul americano e das Caraíbas), de modo a dar uma visão a 

mais completa possível da diversidade hispânica. A recepção a este género de 

actividade foi geralmente muito boa, pois permitiu aos alunos desenvolver a 

sua concentração, assim como a compreensão oral e a escrita através dos 

diferentes exercícios de completamento da audição das canções propostas. 

As estratégias de aula apoiadas em materiais audiovisuais e digitais 

foram igualmente disponibilizados na plataforma, no tópico oito “Músicas de la 

clase” (visível nas imagens 5 e 6). Em relação à aula oito e às actividades nela 

desenvolvidas, começamos por propor a audição da canção de Joaquín Sabina 

“Y nos dieron las diez”, com um exercício de compreensão lexical do tema e do 

léxico, ao que se seguiu uma actividade para verificar a compreensão. De 

seguida, sugerimos duas actividades, para dois grupos de alunos: uma para 

reconstituição do texto com as palavras dadas e outra para reordenar as 
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frases, seguindo-se uma prática de colaboração entre os dois grupos para a 

correcção dos mesmos exercícios. Por fim, foi pedida a continuação da história, 

recriando o final, numa actividade com apoio num determinado léxico. Tal como 

se organizaram estas actividades para a primeira canção, as estratégias foram 

semelhantes para a canção de J.M. Cano “Hijo de la Luna”, cantada por 

Mecano. A turma foi dividida em dois grupos e, para uma actividade, 

preencheram os espaços com os tempos verbais em falta no texto da canção; 

para a outra, optámos por uma reordenação das palavras do texto, 

completando-o. Para estes exercícios foram propostos dois Quizz que integram 

o tópico seis da plataforma Moodle (cf. imagem 3), assim como se avançou 

com outros exercícios de reforço, um de produção textual e outro de revisão do 

presente do conjuntivo. 

A nossa opção por trabalhar algumas canções tem a ver com a 

importância da música na vida quotidiana e pelo facto de ser um elemento de 

muito agrado dos alunos. Além disso, permite projectar e imaginar as suas 

próprias vivências, falar sobre os gostos e preferências musicais, ficando a 

conhecer um aspecto importante da cultura moderna espanhola. 

Tendo em consideração o que acabou de ser enunciado, apresentámos 

mais algumas canções de música actual espanhola, como se pode ver no 

tópico 9, a partir de links para o portal Musica.es. Uma característica muito boa 

deste portal é permitir visualizar, a par do vídeo da canção, a letra da canção, o 

que facilita ao aluno fazer a correspondência entre o grafema e o fonema, 

ganhando uma noção mais correcta da pronúncia de certos sons e grupos 

consonânticos. 
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Imagem 6 - página da disciplina – Espanhol (tópicos 8 e 9) 

 

 A disponibilização destes recursos multimédia, a par da sua utilização na 

sala de aula em alguns dos casos, visa fornecer ao aluno a oportunidade de 

explorar cada um deles em plena autonomia, e de procurar saber e aprender 

de acordo com as suas necessidades culturais e linguísticas. A utilização da 

plataforma Moodle cria essa oportunidade de reforço das competências 

comunicativas de cada aluno, ampliando a dinâmica da aprendizagem e 

centrando o processo na capacitação da autonomia do mesmo.  
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CONCLUSÃO 

 

 A aplicação das TIC enquanto recurso multimédia para a implementação 

do processo de ensino-aprendizagem tornou-se, gradualmente, uma estratégia 

fundamental na aquisição das competências comunicativas. Tal deve-se, 

sobretudo, às potencialidades que veicula pela interacção facultada pela 

Internet através dos fóruns sociais, do chat, do e-mail�, mas em especial 

através do recurso a plataformas de aprendizagem a distância, como é o caso 

do Moodle.  

 A abertura da escola para lá dos seus muros, a construção de percursos 

de aprendizagem autónomos e de acordo com os interesses de cada aluno são 

factores de maior relevo para a sua formação e evolução das aprendizagens. 

Pude constatar que os alunos ficam mais interessados pelos conteúdos 

disponibilizados e têm muito maior facilidade em sedimentar aprendizagens, 

visto se envolverem na realização de exercícios, na audição de canções ou na 

simples busca de informação para lá das aulas. Este espaço íntimo e liberto 

dos constrangimentos da sala de aula pode ser fomentador de uma maior 

autonomia, assim como de momentos de reflexão e avaliação do percurso de 

aquisições linguísticas efectuadas por cada um. 

 Penso que o desenvolvimento e a exploração da competência 

tecnológica, enquanto estratégia transversal às aprendizagens do ELE, 

permitem aos alunos ganhar confiança nas suas capacidades e valorizar o 

estatuto que cada um adquiriu. Por outro lado, contribuem para a formação de 

uma consciência e competência pluricultural e plurilinguística de acordo com os 
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requisitos do perfil do aluno (e cidadão) traçado para o século XXI, ou seja, a 

de alguém em constante aprendizagem para lá da escola e ao longo da vida. 
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ANEXOS 

 

1 – Print das páginas da Internet que formam a disciplina na plataforma Moodle 
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2 – CD com os ficheiros que foram disponibilizados através da plataforma 

2.1.  Pasta Imagens: seis ficheiros “jpg” 

2.2. Pasta Multimédia: cinco ficheiros “mp3” 

2.3.  Pasta Quizz: três ficheiros “htm” e dois ficheiros “jgz” 


	Capa
	ÍNDICE
	RESUMO
	ABSTRACT
	INTRODUÇÃO
	PARTE I FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas
	Hipertexto e aprendizagem interactiva
	As TIC e o Ensino de Línguas Estrangeiras
	Uma nova abordagem do ensino aprendizagem das LE
	As ferramentas de comunicação online para o ensino LE
	Aprendizagem de LE em ambientes virtuais 
	PARTE II – ELE NA PLATAFORMA MOODLE DA ESAH..25  1. Perfil da Escola Secundária C/ 3º Ciclo Alexandre Herculano (ESAH) 1.1. Localização no espaço físico e social..25 1.2. Recursos físicos..25 
	1.3. Recursos humanos27 Oferta de escola
	1	Horário e perfil da turma Perfil da turma e focos de interesse
	Expectativas
	O ELE na plataforma Moodle da ESAH
	4.1. O que é o Moodle?
	4.2. .A plataforma Moodle da ESAH
	5. Descrição dos conteúdos da minha disciplina – ELE..
	CONCLUSÃO
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS

