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Resumo 

O recurso às Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação pressupõe que sejam 

desenvolvidos mecanismos de ação. 

Mais do que o desenvolvimento de uma capacidade de manipulação de computadores, a 

capacidade de fazerem uma reflexão crítica sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

bem como sobre as suas possibilidades de utilização pedagógica fizeram com que a nossa linha 

de ação se paute pela utilização e rentabilização destas tecnologias postas ao serviço de uma 

área cientifica, nomeadamente a de uma lingua estrangeira. 

Pretendemos desta forma, valorizar e enriquecer um sem número de competências que 

permitem uma maior facilidade na implementação de novos modelos curriculares com maior 

ênfase em competências transversais e também na realização de tarefas de modo autónomo por 

parte dos alunos. 

Assim, desenvolvemos metodologias de aplicação das Tecnologias no processo de ensino / 

aprendizagem, através da produção de materiais de apoio ao ensino e sua disponibilização 

online, prolongando os momentos de aprendizagem no tempo e no espaço. 

Palavras –chave: tecnologia, criatividade, inovação 

 

PROJETO: LE FRANÇAIS POUR LES PETITS 

1.1 Caracterização geral do projeto 

O presente projeto insere-se num mais vasto designado de SELF ( Séction Européenne de 

Langue Française) dando continuidade ao Programa Bilateral de Assistentes de Francês 

concluído  em 2012. Está a ser desenvolvido no 3º Ciclo do Ensino Básico abrangendo 

todos os alunos de 7º e 8º anos de escolaridade no âmbito das áreas curriculares de 

Língua Francesa, História e Geografia. 

Como indicadores que identificam o projeto podemos apresentar os seguintes: 

i) Objetivo geral: promover a utilização / rentabilização e valorização das TIC enquanto 

recurso de ensino e de aprendizagem. 
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ii) Âmbito: áreas curriculares de  Língua Francesa, História, Geografia, ainda com 

intenção de a breve trecho  envolver as áreas  de Língua Inglesa, Ciências Fisico-Quimicas 

e Ciências Naturais. 

iii) Participantes: duas turmas de 7º ano, uma turma de 8º ano de escolaridade num 

universo de 100 alunos, três professores e restante comunidade escolar. 

iv) Ação: dinamização de atividades que propiciem um processo de aprendizagem quer 

para os dinamizadores quer para os destinatários  num sistema de auto orientação e 

coorientação, em ambiente de laboratório de linguas virtual em sala de aula com recurso 

a explorações e realizações individuais. O produto final assume-se sob a forma de 

materiais didáticos diversificados: apresentações em ppt / prezi, voki, incredibox, 

campanhas publicitárias e de sensibilização e finalmente comunicações públicas onde 

interagem com outros públicos no sentido de promoverem o recurso a ferramentas 

digitais como meio de aprender. 

v)Ateliers: os alunos apresentam o projeto lecionando sessões enquanto orientadores e 

mediadores (aluno –tutor) do saber perante o grupo de alunos do 7º ano de escolaridade 

e o 1º Ciclo do Ensino Básico envolvendo alunos do 2º e 4º anos de escolaridade. Desta 

forma, pretende-se que os alunos iniciem o seu processo de aprendizagem em Língua 

Francesa o mais precoce e pedagogicamente possivel. 

 

1.2 Justificação do projeto 

A raiz cultural destes alunos é de origem Africana, Cigana e Caucasiana, sendo, na sua 

maioria, oriundos de classes sociais desfavorecidas, de famílias deslocadas de outras 

culturas, nomeadamente de Cabo Verde. Têm hábitos e tradições específicas.  

 No quadro de sociedades cada vez mais multilingues e multiculturais, tem-se assistido a 

uma mudança no paradigma do ensino de línguas na Europa. É neste contexto que a 

União Europeia relança a importância das línguas estrangeiras de modo a criar condições 

de incentivo à mobilidade e à cooperação a nível europeu: «apenas através de um 

melhor conhecimento das línguas vivas europeias se conseguirá facilitar a comunicação e 

a interação entre Europeus de línguas maternas diferentes, por forma a promover a 
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mobilidade, o conhecimento e a cooperação recíprocas na Europa e a eliminar os 

preconceitos e a discriminação» (1). Colocam-se novos desafios aos jovens cidadãos 

europeus: «cultiver une compréhension mutuelle à des atteintes massives aux droits 

fondamentaux de la personne humaine» (2). 

 Assim, preparar cada cidadão europeu tornou-se numa preocupação primordial das  

práticas educativas, dando ao ensino-aprendizagem de línguas uma renovada 

importância, uma vez que «apprendre une autre langue ouvre l’accès  tout en 

encourageant la compréhension interculturelle et en contribuant à faire reculer la 

xénophobie» (3). 

Com o presente projeto promove-se a interdisciplinaridade e a exploração de recursos 

digitais os quais têm contribuído para a resolução de dificuldades e acima de tudo têm 

elevado os níveis de interesse, (des) empenho, dedicação e esforço postos ao serviço da 

criatividade. 

 

1.3 Desenvolvimento do projeto 

A matriz do projeto levado a cabo pelas professoras de Francês, História e Geografia 

contempla uma forte componente de interdisciplinaridade envolvendo unidades 

temáticas das diferentes áreas, as quais se encontram plasmadas nas imagens que se 

seguem. 

Assim, na figura 1 observa-se o princípio que pauta todo o projeto consistindo na 

capacidade de o aluno aprender a fazer uma correta selecção da informação a par de 

uma adequação viável aos conteúdos. 
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Figura 1- orientação dada pelos alunos tutores 

 

 

Segue-se o trabalho desenvolvido nas diferentes unidades curriculares: figuras 2 e 3 

onde se pode constatar o modo como se procede à caracterização de personagens com 

recurso  ao programa  incredibox após a utilização da Bubblaka. 

 

Figura 2 – caracterização com recurso a programação musical 
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Figura 3 – construção de uma pequena descrição in  Bubblaka 

 

 

 

 Na figura 4 os alunos estabelecem a correspondência entre os materiais escolares que 

utilizam nas diferentes áreas curriculares. 
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Figura 4-  Materiais utilizados 

 

 

No que concerne aos conteúdos de História deu-se inicio à construção de um glossário, 

onde são abordados conceitos referentes às diversas unidades temáticas como se 

depreende da figura 5 abaixo indicada. 

 

 

Figura 5 -  Glossário Histo-Francês 
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1.4 Resultados 

 

De modo geral os alunos revelam capacidade de autonomia bem como denotam uma 

elevada auto estima na realização dos seus trabalhos. Quanto ao seu papel de 

mediadores estão a começar a ver o fruto do seu empenho e dedicação.  
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