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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 de informação e comunicação, inovação pedagógica, autonomia do 

processo de aprendizagem, saber francês. 

 

INTRODUÇÃO 

Pautamos a nossa atuação, dirigindo-nos a jovens que pertencem a uma geração, que de 

forma quase inata, manuseia e aplica as novas tecnologias com uma tremenda 

competência e agilidade, razão pela qual desenvolvemos formas de aprendizagem 

através das quais, os alunos estabelecem contacto com os conteúdos numa vertente 

lúdico-pedagógica, patente nas imagens ilustrativas selecionadas pelos alunos aquando 

da recolha de informação figura 1 e figura 1.1.. 

mailto:histofr@nces.com
file:///F:/ticEDUCAjunior2013/Atas/Atas_ticEDUCAjunior2013/atas/Isabel.aleixo@sapo.pt


II Encontro Nacional TIC e Educação para Alunos do Ensino básico e Secundário 

 
80 

Figura 1 – conceito de informação digital 

 

Figura 1.1.- relação aluno computador 
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A partir deste conceito onde os alunos se (re)vêem quase numa abordagem de alter ego,  

inovam a partir de uma base de dados criada pelos próprios, desenvolvem uma 

sequência de ideias ligadas a diferentes áreas curriculares numa perspetiva de 

interdisciplinaridade tal como se antevê nas figuras seguintes 2, 3 e 4. 

 

Figura 2.- enumeração das atividades diárias 

 

 

Figura 3.-  les repas du jour –à- jour 
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Figura 4.- Criação de um glossário temático de História 
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Potencialidades   do uso das TIC no âmbito do processo de Ensino/Aprendizagem  de 

Histofrances.com  

 Objectivos Gerais:  

 Rentabilizar o uso das novas tecnologias de comunicação nas aulas de Francês no 

âmbito da Séction Européenne de Langue Française 

 Objectivos específicos/operacionais:  

 Familiarizar os alunos com conceitos e ferramentas fundamentais das Tecnologias 

da Informação e Comunicação.  

 Fornecer endereços de interesse e modelos de utilização de Internet no contexto 

educativo.  

 Desenvolver os processos de rentabilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação nas atividades letivas.  

 Promover o acesso aos vários locais da WEB para incorporar recursos e utilizar 

estratégias de ensino variadas. 

  Compreender a Internet como meio de potenciar troca de saberes e trabalho 

colaborativo entre escolas.  

 Produzir e divulgar páginas didáticas em hipertexto. 

O presente projecto envolve cerca de 100 alunos ao longo do 3º Ciclo do Ensino Básico 

enquanto alunos de um Ensino Bilingue, cuja metodologia posta em prática consiste na  

seleção e elaboração das tarefas a realizar em “Labo” de Línguas, as quais são 

identificadas com o conteúdo e a prática letiva . De seguida, um grupo de alunos – 

tutores  do 8º ano auxiliam os alunos do 7º ano na reflexão das informações recolhidas 

ao proceder-se a uma análise crítica de pesquisa na Net, a qual constitui um 

complemento útil ao assunto a tratar. Por fim, os alunos são confrontados com a 

produção de recursos didáticos ricos e variados recorrendo a inúmeras hipóteses de 

programação a saber:  Banda Desenhada on line ( Bubblaka) / Avatar ( Voki), onde 

aplicam os conhecimentos linguísticos, i é, as aquisições lexicais, gramaticais e temáticas, 

prezi, incredibox. 

Exemplifica-se pois alguns dos materiais criados e disponibilizados para outras aplicações  

quer em contexto de sala de aula, quer mesmo em cartazes promocionais e/ou 

publicitários de sensibilização à comunidade escolar, observem-se as figuras  5, 6 e 7 / 

7.1  onde se espelha a dinâmica que reveste as presentes aulas. 
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Figura 5.-  Sala de aula em rede 

Figura 6.- Significado de glossário 
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Figura 7.- cartaz de abertura oficial da SELF 

 

 

 

Figura 7.1.- comemoração do Dia da França 
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CONCLUSÃO 

Verifica-se que os alunos estão envolvidos e cumprem de forma harmoniosa as suas 

tarefas, sentem gosto no que produzem e agem como se de coisas simples e acessíveis 

se tratassem. 

Mais se reitera que eles próprios descobrem por sua autonomia como realizar as tarefas 

e inclusive como funcionar com a programação expressa a determinado conteúdo. 

O balanço continua a ser muito favorável e positivo, razão pela qual os alunos continuam 

a gostar de se envolver com este tipo de atividades. 
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