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Contexto

 Ensino universitário

 França

 Diplomas + Opção

 Turmas heterogêneas e numerosas

 Aumento sensível do número de inscritos

 Insatisfação

 materiais existentes

 abordagem(ns) pedagógica(s)

 Programa (funções comunicativas)



Quadro teórico

 QECR (Conselho da Europa, 2001: 29)

 abordagem comunicativa/interacional
 A abordagem aqui adoptada é (...) orientada para a acção, na

medida em que considera (...) o utilizador e o aprendente de uma
língua como actores sociais, que têm que cumprir tarefas (que
não estão apenas relacionadas com a língua) em circunstâncias e
ambientes determinados, num domínio de actuação específico. Se
os actos de fala se realizam nas atividades linguísticas, estas, por
seu lado, inscrevem-se no interior de acções em contexto social,
as quais lhes atribuem uma significação plena.

 “learning by doing” (Long, Adams, McLean & Castaños,
1976)

 “task-based learning” (Ellis, 2003; Van den Branden,
2016)



Concepção do material didático

Figura 1: Etapas de concepção do material didático (adaptado de Guichon, 2006) 



Nossa proposta
 Cinco competências

 Compreensão oral

 Compreensão escrita

 Expressão oral

 Expressão escrita

 Interação

 Três eixos

 Apresentação do léxico

 Atividades (compreensão, produção/expressão/interação,
oral e escrita) individuais, em duplas e em grupos

 Avaliação das atividades



Um exemplo

 Situar-se no espaço

 Nível A2

 Sequência didática em três módulos
 Instrumentos gramaticais

 Em casa

 Na cidade



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo



Um exemplo

 Auto avaliação (1)

 Que vocabulário aprendi?

 Sou capaz de reproduzir uma (ou mais) situação
(situações)? Qual (quais)?

 Acho fácil pronunciar as palavras?



Um exemplo
 Auto avaliação (2)
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