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Resumo 

 O presente relatório expõe o trabalho realizado no âmbito da minha prática de ensino 

supervisionada no 3º Ciclo do Ensino Básico, no ensino do espanhol língua estrangeira, neste 

âmbito desenvolvi um projeto de investigação cujo tema é: “A utilização do blogue como 

recurso educativo no ensino do espanhol língua estrangeira”. O principal objetivo do meu 

estudo é verificar a eficácia do uso de um meio alternativo (blogue) como ferramenta de 

aprendizagem ao auxílio de uma língua estrangeira. O público-alvo foi uma turma de 9º ano, 

nível 3 (B1) e outra de 7º ano, nível 1 (A1), de uma escola da cidade de Vila Real.  

 Ao longo da Relatório Dissertativo serão apresentados os métodos utilizados para a 

realização do estudo, assim como os resultados obtidos e a sua conclusão. Para que o projeto 

fosse viável foi elaborado um blogue, pensado no trabalho com os alunos das duas turmas 

envolvidas e em sintonia com as unidades didáticas trabalhadas com cada grupo. O objetivo 

principal foi motivá-los a visitar o blogue, a explorar o espaço e a aproveitar o material que lá 

foi colocado para apoio ao seu estudo.   

 Num primeiro momento, foi apresentado o blogue, assim como a primeira atividade. 

Foram definidas estratégias e atividades para ir ao encontro deste projeto e foram 

programadas e incluídas nas respetivas planificações das atividades letivas no âmbito do 

Estágio. A visita ao blogue e a participação teriam de ser voluntárias e não obrigatórias, para 

uma melhor análise do objetivo final. Ao longo de todas as aulas era pedido aos alunos que 

dessem algum feedback e que confirmassem a sua participação no blogue. 

 Num segundo momento, que coincidiu com a conclusão das atividades letivas 

compreendidas no período de estágio, foi aplicado um questionário para proceder ao 

levantamento do tipo de material informático que os alunos possuem, a utilidade que deram 

ao blogue e a respetiva avaliação. Também foram inquiridos professores de línguas 

estrangeiras com o objetivo de fazer um levantamento dos hábitos de uso das TIC na 

realização das suas aulas. 

 Finalmente, foram analisados e tratados os dados obtidos e retirada a conclusão do 

estudo em questão. 

Palavras-chave: Web 2.0; Blogue; Ensino do espanhol. 
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Abstract 

 This report details the work carried out in the scope of my investigative project 

entitled “The utilization of a blog as an educational resource used in teaching the Spanish 

language” 

 The main objective of my study was to verify the effectiveness of using an alternate 

method (a blog), as a learning tool aiding in teaching a foreign language. The target audience 

were 2 classes from the city of Vila Real : a 9th  grade , level 3 (B1) class and a 7th grade level 

1 (A1) class. 

  During this dissertation, the methods employed during this study, their obtained results 

and the resulting conclusion will be presented. To make this project viable, a blog was 

prepared, which took into consideration the student’s work in both classrooms and was tuned 

with didactical units which worked in each group. The main objective was to motivate them 

to visit the blog, explore it and take full advantage of the resources therein to aid in their 

study. 

  First, a simple blog was submitted with an initial activity. Strategies and activities to 

meet this project’s needs were programmed and included in its respective planning. A visit 

and participation in the blog would need to be voluntary and not mandatory to permit a better 

analysis of the final result. During all the classes, students were requested to give feedback 

and to confirm their participation on the blog. 

  Second, coinciding with the conclusion of the educational activities, a questionnaire 

was handed out to evaluate what kind of computer related material the students had, how 

useful they considered the blog and how they would rate it. Teachers were also questioned 

with the intent of discovering the extent of their use of computer and information technologies 

in the classroom. 

  Lastly, the data was analyzed and processed and a conclusion was drawn in regards to 

said study. 

Keywords: Web 2.0; Blog; Teaching of Spanish. 
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Introdução 

 O aparecimento do computador, da Internet e das TIC em geral fez surgir um novo 

conceito de Sociedade: a Sociedade de Informação ou do Conhecimento cujo principal sinal 

de desenvolvimento é a globalização. Esta encurtou as distâncias entre as nações e as culturas 

do mundo inteiro e de certa forma contaminou as culturas mais tradicionais com costumes, 

hábitos e palavras próprios de outros países.  

 A Internet e a Web formam um espaço de divulgação ilimitado e acessível a todos e 

em qualquer parte do mundo. Estes novos meios de comunicação foram obviamente 

introduzidos nas escolas e nas casas da maior parte das famílias. A escola deixou de ser um 

espaço físico e lugar exclusivo de aprendizagem e conta com a concorrência de outro um 

espaço, este virtual, que une os quatro cantos do mundo. O ensino é o ponto fulcral de 

desenvolvimento de um país e por consequente é importante criar novos métodos de 

ensino/aprendizagem de forma a modernizar este processo e andar a par com a evolução das 

Tecnologias. 

 Em Portugal, foi revista a Lei de Bases Sistema Educativo, assim como foram 

adaptados os programas escolares, pensando na introdução e uso generalizado das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. A preocupação de modernizar o ensino não é 

exclusiva do nosso país mas sim da maior parte daqueles que colocam o ensino num patamar 

privilegiado para o crescimento da Sociedade do conhecimento.  

 Para que a modernização do ensino fosse possível, foi necessário definir vários 

processos, começando pelo equipamento das escolas em geral, passando pela formação de 

professores que por sua vez ajudaram a formar outros professores, assim como alunos. Este 

caminho tem encontrado bastantes barreiras, como a resistência de alguns docentes no uso dos 

novos meios que encontram nas escolas ao seu serviço.  

 Apesar de esta intenção tecnológica ter começado há mais de uma década, nem tudo 

correu como previsto do lado do Ensino. Persiste um fosso entre os objetivos iniciais e a 

realidade atual. Nós docentes temos um papel preponderante neste processo e penso que nos 

cabe a nós modernizarmos os nossos métodos de ensinar as diversas matérias, procurando as 

ferramentas que acharmos adequadas às nossas atividades letivas e aos nossos alunos. Entre 
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professores e alunos, há uma diferença clara de gerações, e as TIC, podem ser um meio de 

aproximar uns e outros, criando uma melhor harmonia no trabalho de ambos os lados. 

 No século XXI, o avanço tecnológico dá-se a uma “velocidade luz” e aqueles que 

insistem em resistir começarão a ficar para trás, criando pelo caminho conflitos de ideias e de 

relações sociais com as camadas mais jovens. Estes nasceram numa nova era onde enquanto 

alunos têm um papel cada vez mais autónomo no seu próprio processo de aprendizagem. 

Quanto ao professor, cabe-lhe usar os meios mais eficazes para orientar os discentes nesse 

caminho para o conhecimento. O blogue pode ser um desses meios. Para além de possibilitar 

o acesso à informação que o compõe sem necessidade de formação, também permite publicar 

não só texto, como imagens, filmes, vídeos, músicas, podcasts, etc. A partilha de informação 

não se limita ao conteúdo do blogue mas sim a muitas outras propostas de partilha que o autor 

quererá proporcionar.   

 Este trabalho surgiu no âmbito do meu estágio pedagógico em ensino do espanhol 

como língua estrangeira, associado ao uso das TIC como ferramenta de trabalho para a 

divulgação e prática da língua em questão.  

 Numa primeira fase, foi necessário traçar o objetivo principal, como forma de orientar 

a organização e dinamização do blogue criado para o efeito. Após concluir o desenho do 

blogue, foram preparadas em paralelo as Unidades Didáticas e as atividades em que os alunos 

teriam de participar.  

 Numa segunda fase e tendo em conta a limitação dos tempos letivos disponíveis para 

este trabalho, os objetivos não podiam ser muito ambiciosos e daí serem principalmente 

certificar-se que os alunos visitavam o blogue, o explorassem e ainda retirassem alguma 

utilidade do que lá fora colocado. 

 Na primeira parte deste trabalho, será feito um enquadramento teórico que inclui os 

Projetos e Iniciativas legislativas para a integração das TIC no ensino Básico em Portugal 

para o uso das TIC no ensino em geral e mais precisamente no ensino de Línguas 

Estrangeiras. São ainda apresentadas as circunstâncias em que surgiu a WEB, as suas 

características e as vantagens de utilizar este meio em contexto educativo. Ainda nesta parte é 
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tratado o tema do blogue, desde as suas características à sua utilidade no ensino do espanhol 

Língua Estrangeira. 

 Numa segunda parte, é apresentado o trabalho realizado no âmbito do ensino 

supervisionado, começando pela contextualização do espaço onde decorreu o trabalho, 

passando pelas turmas envolvidas. Na sequência deste ponto, descreve-se o trabalho realizado 

ao longo das atividades letivas, os métodos utilizados e ainda a forma como foi trabalhado o 

tema deste estudo com os envolvidos.  

 Também são apresentados os resultados dos questionários destinados a professores e 

alunos. Serão apresentadas algumas considerações finais, referindo as limitações e 

constrangimentos na aplicação do projeto.  

 Por último, apresentam-se as referências bibliográficas e os anexos utilizados e 

referenciados ao longo do trabalho.  
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Capítulo I 

 A Integração das TIC no Ensino Básico 

1. Projetos e Iniciativas legislativas para a integração das TIC no ensino Básico em 

Portugal. 

Hoje em dia ser professor implica adaptar-se não só aos novos modelos educativos 

como também à geração conhecida como “nativos digitais” (Prensky,2001). Esta nova 

geração cresceu com a Internet, na escola e em suas casas, são “dependentes” dos seus 

telemóveis e tablets e de algumas aplicações usadas nas suas vidas sociais. Enquanto docentes 

é fundamental seguirmos uma alfabetização digital ou seja uma formação adequada às nossas 

necessidades de forma a não ficar para trás e assim responder aos novos desafios criados pelo 

nosso contacto com os jovens “nativos digitais”. A formação e acesso às Tecnologias de 

Informação são não só uma preocupação nacional como também mundial que levou os 

governantes mundiais a repensarem as políticas educativas e a atualizá-las por forma a não se 

desviarem do caminho da evolução e assim preparar as novas gerações para o sucesso, 

dotando-os das ferramentas necessárias à concretização dessa meta.  

O projeto Minerva (“Meios informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, 

Actualização) vigorou de 1985 a 1994 e surgiu numa época em que se assistia a um grande 

avanço tecnológico no mundo. Este projeto teve como objetivo a introdução das TIC no 

sistema de ensino português. Enquanto era posto em prática, o governo da época pensava 

numa reforma do ensino acompanhada de uma nova Lei de Bases do Sistema Educativo 

(LBSE). A introdução das TIC nas escolas portuguesas impulsionou a formação de 

professores nesta área não só para ajudar a preparar os novos alunos para a utilização nas 

Novas Tecnologias como também para dar formação a colegas em benefício do seu trabalho 

docente. Um dos principais objetivos deste projeto era: · “Encarar as tecnologias de 

informação como um instrumento educativo importante para todos os níveis de ensino, 

incluindo o primário”. 
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Também foram definidas estratégias e atividades para apoiar todos os intervenientes 

nesta nova fase da educação em Portugal. Apesar de algumas metas não terem sido atingidas, 

este foi um arranque numa nova era pedagógica.  

Em 18 Janeiro de 2001, é publicado o Decreto Lei nº 6 de 2001 da Lei de Bases do 

Sistema Educativo (LBSE), que define os princípios orientadores da organização e gestão 

curricular do Ensino Básico. Um desses princípios, foca precisamente a introdução das TIC 

no trabalho docente conforme consta no documento: 

h) Valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades 

de aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e 

comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de competências numa 

perspectiva de formação ao longo da vida; 

Em 1999, a União Europeia cria um programa chamado eEurope, cujo objetivo 

principal é a generalização das TIC ou seja, alargar estes meios ao mundo em geral e não só 

limitá-los aos contextos profissionais. Este propõe alguns objetivos a alcançar, tais como: 

 Colocar todos os cidadãos, todas as famílias e escolas, todas as empresas e todos os 

órgãos da administração pública na era digital e em linha. 

 Criar uma Europa digitalmente instruída, apoiada por uma cultura empresarial 

pronta a financiar e a desenvolver novas ideias. 

 Assegurar que todo o processo seja socialmente abrangente, ganhe a confiança dos 

consumidores e reforce a coesão social. 

É evidente que a concretização destas metas implica diretamente os jovens neste 

processo e a melhor forma de o fazer é com certeza através da educação. Assim sendo, ficou 

registado que:  

A cultura digital deve passar a fazer parte dos conhecimentos de base do jovem 

europeu. Para isso, há que introduzir a Internet e as ferramentas multimédia nas escolas e 

adaptar o ensino à era digital. 
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 Até ao final do ano 2000, os Estados-Membros deverão garantir que todas as escolas 

tenham acesso à Internet e aos recursos multimédia e que, até ao final de 2003, todos 

os alunos que terminem os estudos tenham adquirido uma cultura digital. 

Entre a reforma do ensino e o projeto “eEurope” passaram-se alguns anos. Os novos 

meios tecnológicos não estavam ao alcance das famílias comuns, e assim surge outro projeto, 

com o intuito de facultar a baixo custo as tecnologias necessárias.  

Em 2006, nasce outro projeto, este com o intuito de munir o maior número de escolas 

e alunos de computadores e acesso à internet através da banda larga. A Iniciativa Escolas, 

Professores e Computadores Portáteis, coordenada pela ECRIE (Equipa Computadores, 

Redes e Internet na Escola) e com financiamento do PRODEP (Programa de 

Desenvolvimento Educativo em Portugal), permitiu a muitos alunos mais carenciados 

(crianças, jovens e até adultos) adquirir equipamentos a baixo custo e alguns a custo zero, que 

de outra forma nunca teriam oportunidade de ter.  

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros 

nº 137/2007 de 18 de setembro, no que concerne o Plano 

Tecnológico da Educação, pretende a inclusão das TIC não só 

no processo de ensino/aprendizagem e como também nos 

sistemas de gestão da escola, no sentido de construir uma 

escola do futuro cujo princípio fundamental é o sucesso das 

novas gerações. Para concretizar este Plano para o ensino em 

Portugal, este é dividido em três itens: Tecnologia, Conteúdos e 

Formação (software, hardware e formação).   

Neste Plano Tecnológico, surge o Programa e.escolinha 

que permitiu aos alunos do 1º ciclo do ensino básico adquirir 

computadores adequados à sua faixa etária (Magalhães), como 

ficou definido na Resolução do Conselho de Ministros nº 118/2009.   

 

Figura 1: Registo dos CC 

TIC existentes a nível 

nacional
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Para ajudar as escolas nesta missão importante de modernização do ensino foram 

criados nove Centros de Competência TIC (CC TIC), ligados essencialmente a Instituições de 

Ensino Superior, com protocolo com o Ministério da Educação e Ciência, conforme mapa 

apresentado na figura 1.  

A missão dos Centros de Competências TIC (CC TIC) é atuar junto dos 

Agrupamentos e Escolas não Agrupadas, em colaboração com a ERTE, da DGE, apoiando as 

escolas e promovendo o ensino inovador melhorando os processos de ensino e aprendizagem 

através da utilização das TIC. Estes Centros apoiam a proximidade e as iniciativas a nível 

nacional lançadas pelo MEC, e finalmente tentam dar resposta às necessidades específicas de 

cada escola. 

A iniciativa 'Aprender e Inovar com TIC 2010-2013', promovida pelo Ministério da 

Educação (ME), através da Direcção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC) tem como finalidade a utilização educativa das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (TIC), com vista à melhoria das aprendizagens dos alunos. São objetivos criar, 

aprender, publicar e divulgar com as TIC, produzindo e partilhando recursos educativos 

digitais realizados por alunos e professores; utilizar plataformas de gestão da aprendizagem 

pela comunidade educativa em formato de blogues; criar uma rede social educativa. O projeto 

destina-se a Alunos e Professores do 3º Ciclo e do Secundário (ensino regular e profissional) e 

comunidade escolar e educativa. 

O Despacho normativo n.º 13608/2012. D.R. n.º 203, Série II de 2012-10-19, do 

Ministério da Educação e Ciência e da Direção-Geral da Educação, regula a   

Criação das unidades flexíveis e constituição das equipas multidisciplinares da Direção-Geral 

da Educação. No documento constam os seguintes pontos fundamentais no que concerne a 

utilização das TIC nas escolas portuguesas com o apoio da ERTE: 

 A ERTE é uma equipa multidisciplinar que desenvolve as suas atividades no âmbito 

da Direção de Serviços de Projetos Educativos. É da sua responsabilidade: 

a) Propor modos e modalidades de integração nos currículos, nos programas das 

disciplinas e nas orientações relativas às áreas curriculares e curriculares não 
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disciplinares da utilização efetiva das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) em todos os níveis de educação e de ensino; 

b) Promover a investigação e divulgar estudos sobre a utilização educativa das TIC 

em meio escolar; 

c) Propor orientações para uma utilização pedagógica e didática racional, eficaz e 

eficiente das infraestruturas, equipamentos e recursos educativos à disposição dos 

estabelecimentos de ensino e de educação; 

d) Conceber, desenvolver, acompanhar e avaliar iniciativas inovadoras e promotoras 

do sucesso educativo que contemplem, incluam e façam uso das TIC nos 

estabelecimentos de ensino e de educação; 

e) Conceber, desenvolver, certificar e divulgar recursos educativos digitais para os 

diferentes níveis de ensino, disciplinas e áreas disciplinares; 

f) Gerir, manter, ampliar e melhorar o repositório educativo de recursos educativos 

digitais; 

g) Conceber os termos de referência para a formação inicial, contínua e especializada 

de educadores e professores na área da utilização educativa das TIC; 

h) Assegurar a participação da DGE junto de instâncias, organismos e instituições 

internacionais em projetos, iniciativas e órgãos coordenadores transnacionais que 

envolvam o estudo, a promoção, a avaliação e o uso das TIC na educação. 

(Despacho normativo n.º 13608/2012. D.R. n.º 203, Série II de 2012-10-19) 

 No Decreto- Lei nº 139 de 5 de julho de 2012, são publicadas alterações sempre a 

pensar no sucesso escolar dos alunos reforçando a utilização das TIC nas escolas: 

 Artigo 3º: o) Utilização das tecnologias de informação e comunicação nas diversas 

componentes curriculares; 
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  Artigo 11º: “A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação inicia-se no 

7º ano de escolaridade, garantindo aos alunos mais jovens uma utilização segura e adequada 

dos recursos digitais e proporcionando condições para um acesso universal à informação 

(…)”. 

1.1. A Sociedade de informação: 

 A Sociedade da informação está baseada nas tecnologias de informação e 
comunicação que envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição 
da informação por meios eletrónicos, como a rádio, a televisão, telefone e computadores, 
entre outros. Estas tecnologias não transformam a sociedade por si só, mas são utilizadas 
pelas pessoas em seus contextos sociais, económicos e políticos, criando uma nova 
comunidade local e global: a Sociedade da Informação.” (Luís Manuel Borges Gouveia, 
2004). 

 

 Em 1973, o sociólogo americano Daniel Bell, faz pela primeira vez referência ao 

conceito de “Sociedade de informação”, no seu livro intitulado: O advento da sociedade pós-

industrial. Nesta obra, o autor refere como futuro pilar da sociedade o conhecimento teórico e 

salienta que os serviços assentes no conhecimento serão a estrutura central da nova economia 

e de uma sociedade centrada na informação.  

 A partir dos anos 90, surge a internet e as TIC que passam a merecer alguma atenção 

política, sendo não só incluídas na agenda do G8, como também abordadas em algumas 

reuniões da União Europeia e da OCDE. A “sociedade de informação” (e do conhecimento), 

como construção política e ideológica, desenvolveu-se à custa de uma globalização neoliberal 

cujo principal objetivo era a instauração de um mercado “autorregulado”. As tecnologias de 

informação e comunicação, como a internet, o telemóvel, a televisão por satélite, entre outros, 

contribuíram para a aceleração da globalização económica, não só favorecendo o mundo 

empresarial, cultural, social e político, como também permitindo uma aproximação e partilha 

de conhecimentos à escala mundial (Torres,2005). 

 Para o filósofo espanhol, Javier Echeverria, a sociedade da informação “…está 

inserida num processo pelo qual a noção de espaço e tempo tradicional estão em 

transformação pelo surgimento de um espaço virtual, transterritorial, transtemporal…” 

(2004, p.1) de facto, as Tecnologias de Informação e Comunicação disponíveis hoje em dia 
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permitem a troca e partilha de informação, a comunicação virtual, o desenvolvimento de 

negócios, o auxílio ao estudo, o apoio a serviços públicos, a leitura de livros digitais, o 

controlo da nossa conta bancária, a pesquisa ilimitada de temas, imagens e vídeos, entre uma 

infinidade de possibilidades a que alguns especialistas chamam de “caos”, como se o mundo 

tivesse perdido o controlo sobre a divulgação de informação. É verdade que enquanto os 

países mais desenvolvidos usufruem destes meios, os mais pobres ficam em desvantagem 

quanto ao seu uso. Numa conferência realizada pelo G7 (atual G8) em Genebra em 1995, as 

Novas Tecnologias de Informação já eram uma preocupação dos “países capitalistas” que, 

juntos, debateram e refletiram sobre o seu impacto nas novas Sociedades, concluindo que: 

 Progress in information technologies and communication is changing the way we live: 

how we work and do business, how we educate our children, study and do research, train 

ourselves, and how we are entertained. The information society is not only affecting the way 

people interact but it is also requiring the traditional organisational structures to be more 

flexible, more participatory and more decentralised. (Chair’s conclusions from the G-7 

Ministerial Conference on the Information Society, February 1995.)– 

  Em 2003, na mesma situação, os chefes de Estado destes países mais influentes do 

mundo juntaram-se na tentativa de chegarem a acordo quanto à forma de financiar o acesso às 

TIC dos países menos desenvolvidos. Deste encontro não resultou qualquer tipo de solução. 

Se pensarmos no simples facto de em alguns países do mundo a eletricidade estar ao alcance 

de uma minoria, quando nos países desenvolvidos é um serviço essencial presente em todos 

os lares não é difícil concluir que o acesso a um computador terá a mesma limitação. No 

entanto, o facto de reunirem para debater o tema das Novas Tecnologias, fez com que estas 

passassem a ter um papel preponderante para o Mundo em geral, ficando registado num dos 

documentos oficiais deste congresso da seguinte forma:   

 Reconocemos que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación 

son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. Es más, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas repercusiones en 

prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido progreso de estas tecnologías 

brinda oportunidades sin precedentes para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La 

capacidad de las TIC para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y 
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la distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas 

tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo. (Cumbre Mundial sobre 

la Sociedad de la Información, Documento, Genebra, maio de 2004)  

 Os países capitalistas acompanham e usam a evolução tecnológica em benefícios 

políticos, económico-sociais e culturais. Em relação aos mais pobres vêm o uso destas Novas 

Tecnologias limitado a um número reduzido de utilizadores. A sociedade de informação usa 

os meios tecnológicos no ensino (computadores, quadros interativos, serviço de internet, 

etc…), os alunos dos países subdesenvolvidos veem a sua aprendizagem muitas vezes privada 

de um simples lápis e de um caderno. Os dados apresentados no gráfico da figura 1, retratam 

as desigualdades existentes no mundo em relação ao uso das Novas Tecnologias de 

Informação. 

 

Figura 2. Gráfico comparativo da utilização da internet nos diferentes continentes. 
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Capítulo 2 
 

 A utilização da Web2.0 no processo de ensino e de aprendizagem 

 

2. A World Wide Web 

A World Wide Web (Web) nasceu no início dos anos 90, na Suíça, mais precisamente 

no CERN (Centro de Estudos para a Investigação Nuclear), pelas mãos de Tim Berners-Lee. 

Antes, obter uma informação era extremamente difícil e caótico, na medida em que obrigava 

o utilizador a conhecer vários programas para poder obter uma determinada informação.  

 A World Wide Web é constituída por milhões de páginas web do mundo inteiro. Uma 

página web é um ficheiro informático escrito em HTML1 e pode conter ficheiros multimédia 

variados, como por exemplo: texto, imagens, sons, ligados a outras páginas web, com infinitas 

possibilidades. A representação gráfica da Web assemelha-se a uma teia de aranha como 

podem verificar na figura 2. Com a criação da Web, a partir do momento que a informação 

está disponível na internet, é possível aceder-lhe a qualquer momento de uma forma muito 

simples, bastando para isso ter um computador ou aparelho semelhante e acesso à Internet.  

2.1. Características da Web: 

A Web é uma palavra inglesa que significa literalmente, teia de aranha ou rede. Do 

ponto de vista tecnológico refere-se ao conjunto de informação disponível, alojada em 

servidores em todo o mundo e cujo acesso é feito através de outra rede, esta de computadores 

interligados entre si, a que chamamos Internet.   

 

A Web permite a visualização de hipertextos e programas assim como a interligação 

entre documentos (links). Estes, estão disponíveis em páginas web ou sites, sob a forma de 

texto, vídeo, áudio, animações, etc. O ato de pesquisar e consultar documentos da web, é 

chamado “navegar” na web. 

                                                            
1 HTML ou Hyper Text Markup Language é a linguagem padrão utilizada para construir os documentos Web 
(websites). 
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 O hipertexto (html – HyperText Markup Language) é a linguagem utilizada para criar 

páginas web. Com a ajuda de browsers cujos mais conhecidos são o firefox e o internet 

explorer, é fácil aceder a qualquer tipo de informação disponível na web.  

 

 

Figura 3. Representação da rede de internet no mundo (retirado de  Central Intelligence Agency, Historical 
Document, Posted: Apr 15, 2007 09:07 AM) 
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2.2. Evolução da Web: da Web 1.0. à Web 2.0. 

 

Figura 4 – Imagem representativa das diferenças entre a web 1.0 e a web 2.0. (retirado de: 

https://docentesenextremadura.wikispaces.com/PALE.Web+2.0+applications) 

 

 Depois do surgimento da internet e da sua evolução à escala mundial, a web veio 

ajudar o mundo na divulgação e partilha de conhecimentos. Como todos os elementos ligados 

à informática, quer seja software ou hardware, a evolução é feita a uma velocidade 

alucinante. As empresas estão cada vez mais competitivas e numa questão de meses 

encontramos o lançamento no mercado de versões cada vez mais completas de programas e 

computadores. Em relação ao serviço Web, também se aplica com o aparecimento constante 

de novas páginas, nova informação, novos motores de busca, novos blogues, etc. 

 A Web 1.0 começou por ser uma versão limitada e estática de acesso a dados na 

internet. O usuário tinha a possibilidade de, com a ajuda de um motor de busca, pesquisar 

uma informação de texto sem haver qualquer possibilidade de interação ou alteração do 

conteúdo. Desde o seu surgimento, houve uma evolução significativa para uma versão mais 

completa e dinâmica, a Web 2.0. 
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 O conceito de Web 2.0 surgiu durante uma sessão de brainstorming realizada entre 

Dale Dougherty, vice-presidente da  O’Reilly Media e a MediaLive International. Dale 

Dougherty, criador do primeiro Website comercial em 1993, chegou à conclusão que a Web, 

após o início da crise económica, era mais importante que nunca. A todo o momento surgiam 

aplicações e novos sítios Web, e as empresas que “por milagre” tinham escapado à crise 

tinham algo em comum. Foi assim que nasceu a conferência da Web 2.0. Após um ano e 

meio, a palavra Web 2.0. tinha sido pesquisada no Google mais de 9,5 milhões de vezes. 

(O’Reilly, Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, 2005). 

  

Figura 5 - Modelo com os conceitos e noções da Web 2.0 [O’REILLY, 2005]  

 

 Web 2.0 é: "todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una 

base de datos, la cual puede ser modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su 

contenido (añadiendo, cambiando o borrando información o asociando datos a la 

información existente), pues bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 

simultáneamente."- (Ribes, 2007) 

  Pedro Hernandez define web 2.0 como:  

"Meme map" of Web 

2.0 that was developed 

at a brainstorming 

session during FOO 

Camp, a conference at 

O'Reilly Media. It's 

very much a work in 

progress, but shows the 

many ideas that radiate 

out from the Web 2.0 

core. 
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  la capacidad de compartir los archivos, y no sólo de pasarlos de una plataforma a 

otra, lo que se busca con Web 2.0. Una verdadera visión colectiva y un ímpetu por la 

colaboración es lo que la Web 2.0 propone, pues Internet es una plataforma ideal para ello. 

El no tener limitaciones geográficas, sino ser accesible desde cualquier parte; el no tener la 

necesidad de instalar y mantener un programa en nuestra computadora y; la capacidad de 

trabajar colectivamente de manera asincrónica, son algunos de los elementos que Web 2.0 

propone para compartir información y conocimiento, buscando siempre aumentar la base de 

inteligencia general (Hernández, 2007). 

 A web 2.0 foi grande impulso para a criação de uma nova era e de uma nova 

Sociedade: a sociedade do conhecimento. Esta passou a ser o centro de todo o universo 

comercial e social. Desde o desenvolvimento do e-commerce, às plataformas de ensino 

online, ao facebook, ao twitter, ao instagram, passando pelos programas de utilização em 

versões para os telemóveis, entre outros. 

2.3. Características da Web 2.0: 

 As principais características da Web 2.0 são sem dúvida: a colaboração, o 

armazenamento online, personalização, gestão de conhecimento, partilha, rede social e 

comunicação.  

o A colaboração: Permite que várias pessoas trabalhem sobre um mesmo documento 

sem haver qualquer tipo de interferência. Não é necessária haver uma aproximação 

geográfica e não implica qualquer tipo de constrangimento quanto a horários.  

o Armazenamento online: É possível guardar todo o tipo de documentos (músicas, 

fotografias, texto, etc.) sem ocupar espaço de disco no seu computador pessoal, 

estando mais seguros e livres de qualquer risco de perda. A Dropbox é um exemplo 

de possibilidade de armazenamento online2 e tem como vantagem a possibilidade 

                                                            
2 on-line |oneláine| (palavra inglesa, de on, em + line, linha) advérbio 

2. [Tecnologia]  Com ligação directa ou remota a um computador ou a uma rede de computadores, como a Intern

et. = EM LINHA 
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de partilhar uma pasta ou documento com um ou mais usuários. Esta caixa de 

armazenamento já é bastante usada no ensino Universitário, permitindo ao aluno 

guardar documentos e ao professor de aceder aos mesmos e proceder a correções. 

o Personalização: Esta característica permite a quem cria uma página ou blogue ser 

detentor do espaço virtual que coloca à disposição dos utilizadores de todo o 

mundo. Para aceder à base de dados criada necessita efetuar um login e colocar 

uma palavra passe, isto claro após fazer um registo colocando alguma informação 

pessoal. A personalização não se dá apenas no caso de se criar um espaço na web 

para partilha de informação e conhecimento como também no caso de haver 

intervenção na colocação de comentários ou fotos. 

o A Gestão de conhecimento: A colocação de informação na Web é cada vez mais 

fácil e por isso é necessário saber gerir essa partilha e saber organizá-la na sua 

página ou blogue. O mais usual é dividir a informação a partilhar por temas de 

forma a permitir um acesso mais facilitado. 

o A partilha: Esta é uma das maiores vantagens da Web 2.0, após a publicação de 

fotos, músicas, filmes, textos, os utilizadores podem consultá-los gratuitamente já 

que fica com uma disponibilidade ilimitada. Em alguns caos é possível fazer o 

download3 de alguns ficheiros uns em troca de um pagamento outros não. 

o A Rede Social : As Redes Sociais fazem parte do quotidiano de todas as faixas 

etárias. Através este tipo de rede é possível haver comunicação em tempo real para 

qualquer parte do mundo, trocar para além de mensagens, imagens ou outro tipo de 

ficheiro. Os utilizadores selecionam não só os membros que poderão ter acesso às 
                                                                                                                                                                           

Nota: Também se escreve sem hífen: online. "online", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/online [consultado em 21-05-2014]. 

 
3 download |daunelôude|  (palavra inglesa) - substantivo masculino 

1. [Informática]  Descarregamento de dados de um computador remoto para um computador local. "download", 

in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/download [consultado em 21-05-2014]. 
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suas fotos, mensagens, informação pessoal, assim como podem realizar diversos 

tipos de atividades como: partilhar um mesmo jogo que a rede disponibiliza com 

uma infinidade de membros. Estas redes sociais são uma nova forma não só de 

publicitar bens e serviços como também de recrutar pessoal para empresas.  

o A Comunicação: A Web 2.0 veio permitir o desenvolvimento da comunicação a 

uma escala mundial. Os chats4 e fóruns são salas interativas que permitiram a 

várias pessoas de diferentes partes do mundo comunicarem e conhecerem-se.  

 

2.4. Vantagens da utilização em contexto educativo: 

A modernização da internet, o melhoramento das ligações, o surgimento da Web 2.0. e 

a formação de pessoas para o uso de ferramentas informáticas revolucionaram não só o 

mundo empresarial e a sociedade em geral como também o ensino.  

Nos últimos anos tem havido alguma preocupação em dotar as escolas de alguns 

meios informáticos, de forma a permitir a modernização do ensino. As editoras de manuais 

escolares oferecem plataformas de apoio ao professor e aos alunos que obrigam a um registo 

prévio dos utilizadores dos seus manuais, assim como um CD que acompanha o manual 

utilizado em sala de aula. Uma grande parte dos materiais visuais é apresentada em formato 

digital, o que permite cativar os alunos e mostrar documentos autênticos com uma maior 

qualidade. A web possibilita um uso mais dinâmico e interativo dos materiais de apoio ao 

ensino e ao estudo. Também permite e facilita a busca de informação com maior precisão e a 

uma velocidade relâmpago. Ao professor, cabe-lhe orientar os seus alunos no bom uso destas 

ferramentas de forma a criar uma maior autonomia no trabalho escolar e assim construir o seu 

próprio conhecimento.  

                                                            
4 chat |chéte| (palavra inglesa - substantivo masculino 

Sistema de comunicação escrita em tempo real, entre dois ou mais utilizadores de uma rede de computadores, no

meadamente da Internet. "chats", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/chats [consultado em 21-05-2014]. 
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A web no ensino permite para além do trabalho pedagógico, a interação entre a 

comunidade escolar e a gestão de tarefas administrativas inerentes ao trabalho docente. Com 

esta nova ferramenta é possível estabelecer contactos diretos com alunos de outros países 

promovendo a prática de línguas estrangeiras e possibilitando-lhes assim comunicar em 

situação e interagir com jovens de outras culturas. Existem várias plataformas criadas 

exclusivamente para o ensino, como por exemplo o e-twinning que visa o intercâmbio entre 

escolas no espaço europeu e a partilha de projetos que ajudem a conhecer cada país e cada 

cultura. A criação de espaços colaborativos como um blogue ou um jornal digital é uma forma 

diferente de ensinar, divulgar o trabalho dos alunos e professores de uma escola e 

principalmente de motivar a aprender com autonomia, implicando os discentes no seu próprio 

processo de aprendizagem deixando assim de ter um papel passivo responsabilizando-o mais 

pela sua formação.    

Nós professores, durante a nossa formação superior e mais precisamente na área das 

didáticas do ensino estudamos as principais teorias da aprendizagem que foram surgindo ao 

longo do século XX, e são elas: o Behaviorismo, o cognitivismo e o construtivismo. A par 

destas teorias e isto no caso dos professores de línguas estrangeiras, estão os métodos de 

ensino: gramática, tradução, método direto, audio-lingual, sugestopédia, entre outros. Todos 

estes elementos formam parte da educação tradicional cujos principais intervenientes eram: o 

professor, os alunos e os manuais escolares. O papel do professor era transmitir conhecimento 

e o do aluno receber esse conhecimento através da exposição da matéria em sala de aula, com 

o auxílio do manual escolar. O espaço de aprendizagem e os meios eram limitados.  

De há duas décadas a esta parte houve uma transição de métodos de ensino e 

aprendizagem, passando a privilegiar-se o ensino aberto e digital. As TIC permitiram 

introduzir materiais diversificados nas aulas de Línguas Estrangeiras principalmente desde o 

desenvolvimento da Web, particularmente da Web 2.0.  

 

2.5. O papel das TIC no ensino de Línguas Estrangeiras 

 Num mundo cada vez mais globalizado, nunca o ensino de línguas estrangeiras foi 

mais importante. O conhecimento de outros idiomas é um desafio não só ao nível académico 

como também profissional: desde os programas Erasmus para os estudantes às ofertas 
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profissionais ilimitadas nos quatro cantos do mundo. Um jovem que não domine uma língua 

estrangeira, principalmente inglês, francês e espanhol, tem o seu futuro profissional limitado.  

 O método mais comum de aprender uma língua estrangeira é o escolar. Segundo dados 

de um inquérito orientado pela Comissão Europeia, 68% dos europeus aprendeu uma língua 

estrangeira na escola. A mesma fonte indica que 37% dos europeus utiliza regularmente 

línguas estrangeiras para ver televisão, ouvir rádio e ver filmes, 36% para navegar na Internet 

e 35% para comunicar com os amigos. 27% dos europeus que participaram no inquérito 

afirmam utilizar regularmente as LE para comunicar em contexto de trabalho e 50% para as 

férias. Ainda como resultado do inquérito, concluiu-se que desde 2005 o número de europeus 

que utiliza as LE para comunicar na Internet subiu 10 pontos percentuais e para ver televisão, 

filmes e ouvir música, 8 pontos. O número de europeus que nunca usa as LE baixou 13% 

desde 2005 e 9% desde 2012.  

 Os números apresentados acima destacam a importância que o ensino de LE tem hoje 

em dia. Os métodos mudaram bastante desde o início do século XX, desde o método 

gramática-tradução ao método direto, passando pelo áudio-oral (MAO) ou áudio-lingual, o 

audiovisual e finalmente aquele que ainda hoje é utilizado, o comunicativo. Se um dia foi 

mais importante saber escrever, conhecer as regras gramaticais e repetir mecanicamente o 

texto gravado em língua estrangeira, hoje em dia já não se verifica, o objetivo principal da 

aprendizagem de uma LE é aprender a comunicar em situação. Para que um aprendente possa 

comunicar como um nativo na língua que está a prender é necessário criar condições e utilizar 

materiais adequados. 

 A evolução da web e a generalização do uso da internet permitiu aos professores de 

línguas estrangeiras enriquecer as suas aulas, incluindo materiais autênticos não só escritos 

nas suas aulas como também audiovisuais. Dado que a maior parte das escolas portuguesas 

proporciona acesso a internet sem fios, torna-se fácil aceder em tempo real a uma reportagem 

de uma cadeia de televisão ou a uma página de um jornal diário, ou ainda contactar via Skype, 

um grupo de alunos de uma escola estrangeira com a qual partilha um programa de 

intercâmbio. As TIC são fundamentais na evolução dos métodos de aprendizagem de uma LE. 

Hoje em dia é possível aprender e ensinar uma língua à distância, bastando para isso ter um 
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computador e acesso à internet. A Internet dispõe de um número infinito de materiais 

acessíveis a todos, que permitem aos alunos aprenderem para lá da sala de aula.  

2.6 O blogue: 

 O aparecimento dos computadores e mais tarde da Internet deu origem a um novo 

conceito de Sociedade: a Sociedade de Informação (SI) (Takahashi, 2000) ou Conhecimento 

(Drucker, 2004) ou até a Sociedade em Rede (Castells, 1999) ou informacional (Castells, 

2000). Independentemente da forma como denominamos o Mundo moderno, o facto é que as 

Novas Tecnologias invadiram o nosso espaço, não só social e político como também 

académico. Echeverria, sobre este assunto diz que as TIC permitem a construção de um novo 

espaço social ao qual chama de “espaço eletrónico”, onde se pode desenvolver a Sociedade da 

Informação. A este espaço, o autor chama de “tercer entorno”, como se tratasse de uma nova 

dimensão. (Echeverria, 2002.) 

Para Lévy (1999), este ciberespaço é:  

… não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informação que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de 

técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 

17). 

 

 

 

Figura 6 – Registo da distribuição dos “bloggers” pelo mundo (retirado de: 

Technorati’s State of the Blogosphere 2010 report) 
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 Em 1997, um norte americano chamado David Winer começa a trabalhar o primeiro 

blogue, intitulado Sripting News. Este também é conhecido como o pioneiro da RSS (Really 

Simple Syndication (RSS 2.0), que permite a publicação nos blogues. No mesmo ano, Jorn 

Barger cria o termo weblog no seu blogue Robotwinsdom, onde o define como página da web 

onde se escreve e opina sobre outras páginas. Desde 1997 até aos dias de hoje estima-se que 

se tenham criados cerca de 172 milhões de blogues, sendo uma média de um blogue por cada 

meio segundo. A maior concentração de blogues tem origem nos Estados Unidos, seguida da 

Europa, sendo a língua inglesa a mais utilizada e a espanhola a terceira mais utilizada.  

2.6.1. Características do blogue: 

O blogue é um diário ou espaço na Web criado e dinamizado por uma pessoa ou um 

conjunto de pessoas, atualizado periodicamente com notícias, imagens, fotos, vídeos, 

exercícios, etc., e que normalmente segue um tema (educação, culinária, política, música, 

moda, entre outras possibilidades). A unidade fundamental de alimentação de um blogue é o 

chamado “Post” ou “entrada”. Dentro do blogue, os artigos publicados são ordenados não só 

por temas como também por datas, dando origem a um arquivo automático dos “posts5” 

organizados por ordem cronológica, dos mais recentes aos mais antigos.  

As principais características do blogue são: 

 Facilidade de uso : é possível criar e publicar artigos sem conhecimentos de 

programação; 

 Liberdade de tipologia: existem blogues de temas infinitos e alguns abarcam mais 

que um tema. 

                                                            
5  post |póste| (palavra inglesa)substantivo masculino. Texto publicado ou enviado para ser publicado numa 

página da Internet. "post", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/post [consultado em 19-05-2014]. 
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 Gratuitidade: Não implica nenhum pagamento, sendo pelo contrário possível 

receber dinheiro para o caso dos blogues com mais visitas. Os seus visitantes 

também não têm de pagar para interagir ou visitar e explorar um blogue, Estes 

podem subscrever a um determinado blogue através o RSS (Really Simple 

Syndication), recebem as atualizações automaticamente sem entrar diretamente no 

mesmo. 

 Organização cronológica: A publicação deve bastante regular e os links incluídos 

nesse espaço devem ser rigorosamente selecionados, seguindo uma lógica de 

interesse para o objetivo do blog. Quanto mais atualizado estiver o blogue maior a 

sua credibilidade. 

 Interatividade: Os leitores e seguidores podem interagir com o autor, deixando 

comentários ou preguntas que serão respondidas a posterior. É importante que o 

criador de um blogue tenha o cuidado de gerir os comentários diariamente ou quando 

eles surjam.  

 Influência: Muitos blogues mostraram ter bastante influência em determinadas 

comunidades quer sejam jornalísticos, artísticos, políticos ou educativos. 

 Uma das vantagens de criar um blogue é o facto de não ser necessário ter formação 

técnica em informática. A Web disponibiliza vários programas de apoio à criação de um 

blogue (blogger, educastur blog, edublogs, etc.) sendo apenas necessário criar uma conta, 

fornecendo alguns dados pessoais, definir a imagem da página, e começar a alimentar os 

diferentes espaços, organizando-os no espaço disponível. Para cada artigo ou mensagem 

publicada é possível aos visitantes deixarem comentários que por sua vez serão respondidos 

ou não pelo autor. Hoje em dia o espaço virtual dedicado aos blogues é tao vasto que adquiriu 

um nome próprio, blogosfera. Quanto aos blogues educativos, estes são denominados 

“edublogues” e têm como público-alvo tanto alunos como professores e até educadores ou 

pais. 

2.6.2. Potencialidades educativas do blogue: 

Segundo Gomes (2005, p. 311): 

Há blogs criados e dinamizados por professores ou alunos individuais, há blogs de 

autoria colectiva, de professores e alunos, há blogs focalizados em temáticas de 
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disciplinas específicas e outros que procuram alcançar uma dimensão 

transdisciplinar. Há blogs que se constituem como portefólios digitais do trabalho 

escolar realizado e blogs que funcionam como espaço de representação e presença na 

Web de escolas, departamentos ou associações de estudantes. ( …. ). A blogosfera 

educacional é cada vez mais transversal aos diferentes níveis de ensino, do pré-escolar 

ao ensino superior. 

 A Sociedade de Informação e Comunicação exige dos professores a sua atualização ao 

avanço tecnológico, como forma a acompanhar os interesses das novas camadas jovens e 

ajustar os conteúdos temáticos e metodologias do ensino das diferentes disciplinas aos 

interesses dos jovens de hoje. O blogue é uma ferramenta de uso fácil e acessível a todos, 

desde a sua construção à sua consulta e utilização. 

Existem blogues para todos os níveis de ensino, desde o ensino primário ao 

universitário. Um blogue educativo como o nome o indica está ao serviço do ensino e mais 

precisamente da aprendizagem. Encontramos vários tipos de blogues: aqueles que são 

moderados pelos alunos, os que são trabalhados pelos professores, para os seus alunos e ainda 

existem os que têm como objetivo a partilha de materiais e experiências entre professores. O 

uso do blogue não implica obrigatoriamente a sua criação de raiz, o professor pode 

eventualmente sugerir a consulta ou seguimento de alguns já existentes e que considere 

pertinentes para as matérias a lecionar ou que contribuam para o desenvolvimento pessoal do 

aluno. 

 Gomes (2005) e Gomes & Silva (2006) referem-se a dois tipos de exploração do 

blogue: como estratégia pedagógica e como recurso pedagógico. Apesar de terem um objetivo 

comum que é a componente pedagógica deste tipo de ferramenta digital, a primeira 

abordagem implica talvez mais o trabalho do aluno enquanto colaborador no trabalho de 

divulgação dos elementos deste tipo de páginas digitais. Na outra forma de exploração, o 

blogue serve essencialmente de repositório de materiais que os alunos devem consultar ou 

utilizar para complementar o seu trabalho iniciado em sala de aula. O blogue como recurso 

pedagógico pode ser utilizado como espaço de partilha de informação do professor para 

alunos ou vice-versa. Como estratégia pedagógica, é possível criar um diário de turma, um 

jornal de turma, um espaço de integração e debate entre estudantes e professores. O docente 
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deverá ter em consideração a faixa etária dos alunos e a adequação de conhecimentos prévios 

para entender o conteúdo do blogue e assim fazer um bom uso do mesmo.  

 Para ter alguma utilidade, o blogue deve ser trabalhado periodicamente pelo seu autor 

ou autores e deve ser visto não como mais um espaço de trabalho fora da sala de aula mas sim 

como um espaço de partilha e onde todos podem ter voz.  

 Este tipo de espaço na web permite ao professor agrupar materiais necessários ao 

trabalho com os seus alunos numa só página, propondo: exercícios para serem corrigidos em 

sala de aula, notícias pertinentes à disciplina que trabalha, fomentando assim a leitura e o 

debate de forma a ajudar o desenvolvimento do sentido crítico dos discentes. No blogue é 

possível publicar trabalhos da turma e incentivar todos os colaboradores a expor as suas 

opiniões. O trabalho com o blogue permite dar continuidade àquilo que foi começado em sala 

de aula mas sem a componente formal. Para que tenha êxito, o professor deve conseguir que a 

visita dos seus alunos seja diária e se torne um hábito. Estes devem sentir que fazem parte do 

processo e que depende deles o êxito deste trabalho colaborativo. 

 Outra proposta pedagógica para o blogue é que seja totalmente atualizado e moderado 

pela turma ou por uma parte dela. Os alunos colocam os seus trabalhos, algumas notícias, 

comentam os diferentes “posts” colocados e dão sugestões. Ao responsabilizar os discentes 

pela atualização da página da turma, o professor dá-lhes um voto de confiança e o facto do 

conteúdo do blogue estar à vista de toda a comunidade que usa a internet impõe alguma 

responsabilidade pelo trabalho a realizar. O blogue torna o aluno protagonista da sua própria 

aprendizagem. 

 Sendo o trabalho educativo com o blogue uma experiência colaborativa vai ao 

encontro das novas teorias da Educação baseadas no construtivismo e na autonomia do aluno 

em criar o seu próprio conhecimento. Ao contrário do condutismo, o construtivismo define o 

professor como orientador no processo de Ensino/Aprendizagem, fornecendo as ferramentas 

necessárias para a boa preparação pedagógica do aluno, obrigando-o a refletir sobre o mundo 

que o rodeia. Este, apesar de trabalhar ao seu ritmo e à sua própria maneira, forma parte de 

um todo e junto com os seus colegas de turma constrói uma base de conhecimentos partilhada 

por todos. O trabalho de grupo é uma parte fundamental das novas formas de aprendizagem e 

está até contemplado como parte da avaliação. A partir dele, é possível aprender a partilhar e 
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a fazer cedências, aceitando as opiniões dos colegas e também fazendo críticas construtivas de 

forma a obter um trabalho ao gosto de todos e com um pouco do conhecimento de cada um. O 

construtivismo de Vigotsky e Piaget define o aluno como agente que intervém no seu 

processo de aprendizagem, crítico e reflexivo, interagindo com o meio em que está envolvido, 

apoiado com alguns instrumentos que lhe são fornecidos. 

O blogue vai ao encontro dos novos desafios da educação do século XXI, aportando 

ao aluno benefícios enquanto indivíduo e membro de uma sociedade de conhecimento.  

 Uma das vantagens do blogue é poder aceder à informação e atualizar o seu conteúdo 

a partir de qualquer lugar, desde que haja serviço de internet disponível. A página não está 

guardada num disco rígido mas sim no espaço web, o que também implica uma maior 

segurança de armazenamento.      

2.6.3. Experiências de utilização do Blogue em contexto do ensino: 

 O Portal das Escolas lançou em maio de 2011 um catálogo que contém diversos 

blogues educativos. Também permite a todos os docentes desde o pré-escolar ao ensino 

secundário publicar e divulgar os seus blogues. Neste Portal, fazem referência ao blogue 

educativo da seguinte forma:  

No Catálogo BloguesEDU, o docente não só tem acesso a este conjunto de blogues, 

divulgados como exemplo de boas práticas, como também a uma área de referências 

que revelam a sua pertinência como recurso e estratégia educativa. O docente pode 

ainda contar com uma área de apoio técnico onde acede a manuais e tutoriais que 

apoiam a construção e dinamização de blogues em sala de aula. 

 

 O facto de criarem uma base de dados deste género indica claramente que o blogue já 

é uma ferramenta importante e uma estratégia legítima no processo de ensino-aprendizagem. 

Existem para todas as áreas de ensino e propõem diferentes formas de interação. Eis alguns 

dos blogues que constam do catálogo do Portal das escolas:  

 Pequenos Patifes, dedicado ao ensino pré-escolar (http://pequenospatifes.blogspot.pt). 

Este blogue é dinamizado pela Educadora de Infância responsável pelo grupo de alunos e 
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publica essencialmente trabalhos realizados com a pequenada. Uma das partes que compõem 

esta página são os podcasts, que possibilitam ouvir o grupo de alunos a cantar músicas em 

português e noutras línguas também. 

 

Figura 7: Pequenos Patifes (http://erte.dgidc.min-edu.pt/) 

 “Mostra lá” (http://mostrala1c.blogspot.pt/) é um blogue para o 1º ciclo, dinamizado 

pela professora da turma que conta com um jornal digital. Também este destina-se a publicar 

o trabalho dos discentes e possibilita aos pais acompanhar as atividades letivas dos seus 

filhos. 

 

 

Figura 8 - Mostra lá (http://mostrala1c.blogspot.pt/),  

 Bibliblog (http://bibliblogue.wordpress.com/), o público-alvo deste blogue são alunos 

do 3ª ciclo e ensino secundário. Neste caso, os alunos já têm capacidade de argumentar e 

comentar os artigos e por esse motivo existe uma maior interação que nos anteriores. Há 

artigos interessantes que permitem a prática da leitura e interpretação de texto, assim como o 

desenvolvimento da capacidade crítica dos leitores. 
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Figura 9 –Bibliblog.( http://bibliblogue.wordpress.com/)  

 O Projeto GFA-tu-publicas (http://www.projeto-gfatupublicas.blogspot.pt/), nasceu 

de um desafio do Ministério da Educação em 201: “Aprender e Inovar com TIC” e visa 

divulgar os diferentes blogues da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves. 

Consta de um blogue de divulgação de notícias, atividades, eventos, recursos digitais, 

produzidos por professores e alunos da escola. A Sala de Exposição Digital expõe o trabalho 

dos alunos realizado em contexto sala de aula. E o Impressões, jornal digital da escola. Ainda 

deste projeto consta um fotoblogue que compila as fotografias captadas pelos alunos para a 

realização de trabalhos. 

 

Figura 10 - blogue do projeto GFA-tu-publicas  (http://www.projeto-gfatupublicas.blogspot.pt/)  

 Estes são alguns exemplos de blogues existentes ao serviço da comunidade escolar. 

Aquilo que verificamos é que quanto maior a faixa etária dos destinatários maior é a 

dinamização e envolvimento dos alunos. Alguns blogues são atualizados quase diariamente 

ou semanalmente (como deveria ser com todos os blogues), outros acabam por ficar pelo 

caminho.  

No caso do ensino do espanhol, já existem alguns blogues disponíveis, quer sejam de 

oferta de materiais didáticos para docentes de espanhol, quer sejam para o ensino de espanhol 
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a emigrantes, assim como para alunos dos vários graus de ensino, para auxiliar a sua 

aprendizagem da língua. A professora María Pilar Carilla, disponibiliza 2 blogues para os 

seus alunos:  

“De amor y pedagogia” (http://deamorypedagogia.blogspot.pt/) com quinhentas e 

dezanove mil oitocentas e trinta e sete visitas y “clases de sol en Bélgica” 

(http://clasesdesol.blogspot.be/) com cinquenta e nove mil duzentas e cinco visitas. Em ambos 

os blogues, esta professora propõe atividades variadas que servem para trabalhar todas as 

destrezas, assim como publica o trabalho realizado pelos seus alunos.  

 

Figura 11 De amor y pedagogia.( http://deamorypedagogia.blogspot.pt/)  

 

Figura 12  Clases de sol en Bélgica (http://clasesdesol.blogspot.pt/)  

“En mi bolsillo” (http://enmibolsillo.blogspot.pt/) ao contrário dos anteriores é um 

blogue coletivo de estudantes de espanhol língua estrangeira da International House de 

Barcelona, onde cada um escreve em espanhol sobre um objeto de valor pessoal e justifica a 

sua escolha. Interessante é o comentário da autora do blogue quanto à interação dos alunos, 

destinatários deste espaço: 

“Aunque lo diga yo, es uno de los blogs más bonitos que conozco. La idea (mía) es 

bonita; es bonita por sencilla, pero lo son sobre todo algunas de las historias que nos 

cuentan. Es un lástima que nos cueste bastante animar a la gente a participar en él…” 
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Figura 13  En mi bolsillo (http://enmibolsillo.blogspot.pt/)  

 O professor Luís Gonzalez  é professor de espanhol no Brasil e criou o blogue 

“Aulas de español B H”  (http://aulasdeespanholbh.blogspot.pt/), com trinta e três mil 

duzentas e vinte e oito visitas e onde podemos encontrar desde vídeos a exercícios interativos 

de diferentes temas. O professor de espanhol introduz o seu blogue apresentando os objetivos 

deste seu trabalho:  

 Além de aprender Espanhol também adquirirá experiências sobre a forma de vida, 

costumes, linguagem coloquial, a natureza, o ambiente, a ecologia; a literatura, o cinema, as 

festas mais famosas, etc. 

 Aprofundará em áreas temáticas relacionadas com a  cultura hispânica e 

enriquecerá o vocabulário: a identidade cultural e os estereótipos; os hábitos de estudo e 

trabalho; a imprensa e a publicidade; as instituições bancárias; as rotas turísticas, viagens e 

serviços. 

 

Figura 14 –Aulas de español B H. (http://aulasdeespanholbh.blogspot.pt/)  
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Dos blogues apresentados, podemos verificar que alguns posts têm um comentário, 

mas a maior parte não regista nenhum. Isto não significa que o blogue não tenha utilidade mas 

sim que os alunos usam os materiais apresentados em formato digital mas não interagem 

diretamente na página.  

Existem poucos blogues destinados ao ensino do espanhol, apesar de esta ser a terceira 

língua mais usada na internet, depois do inglês e do mandarim.  
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CAP.III 

3. 1. Caracterização da escola e Alunos do Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Mapa de localização da cidade de Vila Real 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Fotografia da Escola Secundária S. Pedro em Vila Real 

3.1.1. Caracterização da escola. 

 A escola secundária S. Pedro situa-se em Vila Real, na região de Trás-os-Montes. Foi 

criada em 1888 com a denominação de Escola de Desenho Industrial de Vila Real iniciando a 

sua atividade com um único professor. Hoje em dia, o corpo docente está composto por cem 

professores, cujos oitenta e nove são QE ou QA. O grupo de recrutamento 350 (espanhol) 

conta com 2 professores de espanhol. Quanto aos alunos, são cerca de mil cujos duzentos e 
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sessenta e cinco estão a aprender a língua espanhola sendo estes exclusivamente do terceiro 

ciclo visto a escola não ter esta opção para o ensino secundário. 

 Em relação às infraestruras, as instalações atuais datam de 1961 e não foram 

contempladas com obras de modernização, como aconteceu com muitas escolas portuguesas. 

Algumas salas têm projetor e computador, no entanto a maior parte das vezes é necessário que 

o professor recolha o material de que precisa junto da funcionária, para levar para a sala. A 

biblioteca da escola está equipada com computadores disponíveis para as alunos e existe 

ainda uma sala de trabalho adjacente à sala dos professores que conta com alguns 

computadores disponíveis para o trabalho docente.  

 No relatório de Autoavaliação 2009/10, 70% dos alunos inquiridos declararam que são 

poucos ou quase nenhuns os docentes que utilizam suportes audiovisuais, meios informáticos 

ou obras específicas, no entanto no relatório de avaliação externa consta: “Apontam-se como 

fatores determinantes para os resultados positivos que se verificam, entre outros, o incentivo à 

utilização das tecnologias da informação e comunicação, bem como a motivação e dedicação 

dos docentes.” 

 No ponto “Liderança” do relatório de avaliação externo cuja avaliação foi de muito 

bom, podemos ler:  

 A Escola revela, com o incentivo e compromisso da direção, uma atitude de abertura 

e inovação potenciando e promovendo as tecnologias da informação e comunicação, não 

obstante não ser ainda uma prática generalizada, relevando-se o recurso à Teleaula para 

alunos internados e ao projecto Aprendizagem Cooperativa, com incidência nas 

aprendizagens significativas dos alunos e no trabalho cooperativo dos docentes. 

 Foram referidos estes dois aspetos anteriores pelo facto de eu os considerar 

importantes para o meu trabalho. 

3.1.2. Caracterização das turmas de Alunos onde decorreu o estágio: 

  A prática de ensino supervisionada decorreu com uma turma de 9º ano e outra de 7º 

ano, o que implicou dois níveis diferentes de ensino da língua espanhola (A1 e B1). 
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 Quanto ao 9º ano, o trabalho foi realizado com a turma C que conta com um grupo de 

vinte e cinco alunos. Destes, catorze são raparigas e onze rapazes. É uma turma razoável no 

que concerne a aprendizagem da língua espanhola. Apesar de ser bastante conversadora 

responde de forma positiva ao trabalho e aos desafios que lhe são colocados.  

 Existe, entre o grupo, um aluno cuja mãe é espanhola e por isso tem um excelente 

nível de língua espanhola. Os restantes revelaram bons conhecimentos da língua, quer seja do 

ponto de vista da oralidade, quer da escrita e das regras gramaticais, isto deve-se 

essencialmente ao hábito de comunicarem exclusivamente em língua espanhola em sala de 

aula com a professora responsável pela disciplina.  

 O segundo grupo de alunos com que trabalhei é do 7º ano, da turma F. Conta com 

vinte e três alunos, oito raparigas e quinze rapazes. Este grupo foi bastante recetivo à minha 

presença em algumas sessões de aula de espanhol. Estes iniciaram a aprendizagem da língua 

espanhola este ano letivo mas, assim como o grupo referido anteriormente, já têm o hábito de 

comunicarem em espanhol na sala de aula.   

3.2. Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 

 O estágio da prática de ensino supervisionado desenvolveu-se numa primeira parte, no 

período entre 20 de fevereiro de 2014 e 13 de março de 2014 com a turma 9º C e numa 

segunda parte de 22 de abril de 2014 a 8 de maio de 2014, com a turma 7º F. Antes de passar 

às responsabilizações pelas atividades letivas (prática), enquanto professora estagiária, fui 

assistir a algumas aulas, por forma a conhecer o grupo de alunos e vice-versa e também para 

obter algumas informações úteis à adaptação de materiais ao nível dos alunos e aos seus 

interesses. 

 Como suporte para o trabalho realizado foi preparada a planificação de uma unidade 

didática para cada turma, elaborada conforme o estabelecido no MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia) para cada nível trabalhado, assim como o programa nacional de 

espanhol do Ministério da Educação, para o 9º e para o 7º anos. A planificação geral define os 

diferentes tipos de objetivos pretendidos: gerais, específicos, funcionais e linguísticos, assim 

como a metodologia a seguir para a concretização desses objetivos. Os materiais foram 

elaborados por mim, pensados exclusivamente para a faixa etária de cada turma. Foram 
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utilizados essencialmente materiais autênticos, que considero fundamentais para despertar o 

interesse dos alunos e aproximá-los o mais possível da cultura da língua meta que neste caso é 

o espanhol.  

 Procurei diversificar os materiais e as estratégias de trabalho, incluindo trabalho 

individual, mas fomentando essencialmente o trabalho colaborativo quer seja de pares quer do 

grupo turma em geral.  

 O meio de trabalho privilegiado ao longo do estágio foi sem dúvida a internet, o 

blogue e as Tecnologias de Informação que permitiram aceder a reportagens da Rtve (Rádio 

Televisão Espanhola), a anúncios de jornais e a publicidade institucional. Todos estes 

materiais ajudaram ao trabalho de compreensão auditiva, ouvindo diferentes versões da língua 

espanhola por parte de nativos dessa mesma língua.  

 O tema das duas unidades didáticas era basicamente semelhante: Os hábitos de 

consumo, para o 9º ano e Vamos de compras para o 7º ano, no entanto, tratando de faixas 

etárias diferentes e de níveis de ensino distintos, as matérias a lecionar também elas eram 

diferenciadas.  

 As planificações foram entregues atempadamente a cada orientadora (da escola e da 

Universidade). Os materiais foram todos fornecidos aos alunos em suporte de papel e a cores 

porque considero que se devem assemelhar o mais possível aos seus manuais escolares e ser 

mais cativante para eles.    

 Sendo o tema do meu estudo a utilização do blogue no ensino de espanhol língua 

estrangeira, ao longo das unidades didáticas foram sugeridas atividades que incluíam a visita 

ao blogue que preparei exclusivamente para este estudo. 

 A relação com os alunos de ambas as turmas foi excelente dado que foram recetivos às 

propostas sugeridas e colaboraram de forma bastante positiva. Procurei que todos os alunos 

participassem, não esquecendo aqueles que por norma são mais tímidos e por isso não tomam 

a iniciativa de falar de livre vontade. Contudo, respeitei o facto de alguns destes alunos não 

quererem mesmo expor-se mas, no entanto, tive o cuidado de verificar se tinham entendido 

todas as atividades.  
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 O tempo estabelecido para o estágio com uma e outra turma foi bastante reduzido para 

o projeto que eu propunha, no entanto, valeu a pena o trabalho e o balanço acaba por ser 

bastante positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Planificação primeira sessão com o 7º F 

 

 Aulas do 7º ano de escolaridade: 

 O 7º ano de escolaridade está a iniciar a aprendizagem do espanhol como língua 

estrangeira. Por este motivo foi preciso não descurar o facto de estar a trabalhar com alunos 

com uma média de doze anos de idade. Os materiais foram selecionados com rigor, tendo em 

conta não só a faixa etária como também a realidade destes jovens e o seu nível de língua.  
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 A figura 17 representa a planificação do trabalho realizado na primeira aula com a 

turma de 7º F. Dado que se trata de meio bloco, iniciou-se o trabalho com um vídeo para 

introduzir o tema da Unidade Didática: “Vamos de compras”. O vídeo apresentado era 

publicitário e visava a apresentação de um novo centro comercial. Os alunos identificaram o 

espaço, o tipo de lojas que podem encontrar e os produtos que podem comprar nessas lojas. 

Com menos de três minutos de vídeo foi possível trabalhar bastante léxico e preparar os 

discentes para as aulas futuras.  

 Um dos exercícios da ficha de trabalho da primeira sessão consistia em legendar 

algumas imagens de lojas do comércio tradicional, de seguida, foi introduzido o tema 

gramatical: pronomes de complemento direto, com a ajuda de frases baseadas nas imagens do 

exercício anterior. Para terminar as tarefas previstas para esta sessão, os alunos completaram 

uma ficha gramatical e realizaram mais um exercício de consolidação.  

 A planificação foi totalmente cumprida e com êxito, já que os alunos participaram com 

entusiasmo em todas as tarefas realizadas. O feedback em relação aos materiais utilizados foi 

bastante bom, realçando o facto de as imagens das fichas de trabalho estarem todas a cores.  

 Sendo esta a primeira aula com esta turma, foram reservados cinco minutos no final 

para a apresentação do blogue e de alguns objetivos previstos para o trabalho colaborativo que 

envolve este meio de comunicação. No blogue em questão (http://educalenguas.blogspot.pt/). 

A primeira reação dos alunos foi positiva, salvo algumas exceções que consideraram que seria 

um trabalho adicional a realizar em casa. Na aula seguinte, os discentes deviam levar para a 

aula um exercício colocado no blogue para trabalhar o ponto gramatical estudado na primeira 

aula. 

 Dado que o tema do meu projeto de Investigação era: a utilização do blogue como 

recurso educativo no ensino do espanhol como língua estrangeira, foi necessário articular o 

trabalho realizado em sala de aula e aquele a realizar em casa com o auxílio do blogue. 
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Figura 18: Planificação segunda sessão com o 9º F 

Aulas de 9º ano de escolaridade: 

 Por mera coincidência, a primeira sessão com a turma de 9º C teve uma duração de 

quarenta e cinco minutos, no entanto, tendo em conta o nível de aprendizagem dos alunos, foi 

possível trabalhar mais conteúdos programáticos. O blogue da professora foi apresentado 

somente na segunda aula, por motivos que se prendem com a planificação. 

 Esta turma encontra-se no 3º ano de aprendizagem da língua espanhola, num nível B1. 

Já adquiriram os conhecimentos básicos de vocabulário relacionado com temas do quotidiano 

como é o caso daquele estudado nesta sessão: a roupa, inserida na unidade didática cujo título 

é: Hábitos de consumo. Dada a idade dos discentes, aproximadamente entre treze e catorze 

ano, os temas foram de encontro aos seus interesses enquanto adolescentes e por esse motivo, 

procurei variar os materiais, focando me essencialmente nos documentos autênticos, tais 

como anúncios de jornais, entrevistas de uma estação de televisão espanhola, blogues 

relacionados com a moda e a adolescência e músicas espanholas de diferentes géneros. 
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  A figura 18, representa a planificação da segunda sessão de aula com a turma de 9º 

ano. Esta, iniciou-se com a leitura de um artigo retirado da web “Electrolux lanza Dustmate 

los sapatos que aspiran”. Nesta parte da aula foi trabalhada a compreensão escrita, a 

expressão oral, através as respostas às perguntas sobre o texto e as expressões coloquiais que 

aparecem no texto. Este texto serviu de rampa de lançamento para o trabalho no blogue. No 

final da ficha de trabalho, estava o endereço do blogue que a professora apresentou e a tarefa 

a realizar em casa que obrigava a visita ao blogue. O primeiro trabalho consistia na leitura de 

uma notícia do género daquele lida em sala de aula e o visionamento de um vídeo que a 

acompanhava. Os alunos tinham que comentar o artigo e o vídeo e propor outras peças de 

roupa inteligente que podiam pesquisar na internet. Houve algumas sugestões apresentadas 

em sala de aula e todos comentaram a notícia, exceto dois alunos que não se encontravam na 

aula.  

 Continuando com o tema do blogue, os alunos viram uma reportagem da Rtve (Rádio 

Televisão Espanhola), cujo título é: “Blogueros 'teen' locos por la moda”. Com esta atividade 

juntei o tema da moda e do blogue. Depois de visualizar o vídeo, completaram um texto sobre 

o mesmo, com vocabulário relacionado com a moda e retirado das falas dos intervenientes. 

 Também foi trabalhado vocabulário novo ligado aos novos estilos e aos caçadores de 

tendências. 

 O ponto gramatical trabalhado foi o estilo direto e indireto e para introduzi-lo, os 

alunos tinham que fazer perguntas ao colega do lado e reproduzir a resposta utilizando o estilo 

indireto. De seguida completaram um quadro resumo do tema de gramática e realizaram um 

exercício de consolidação. 

 A aula teve uma boa recetividade, principalmente pela variedade de atividades e pelos 

meios utilizados para trabalhar os temas da Unidade Didática. Os documentos, também neste 

caso estavam a cores, considero que é muito importante que estes não sejam muito distintos 

dos seus manuais escolares e as cores são sempre atrativas e motivadoras, principalmente 

quando se trata de um tema como este. 

3.3. Intervenção Pedagógica: “A dinamiz ação de um blogue de turma no processo de 

ensino e de aprendizagem do espanhol, língua estrangeira”. 
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3.3.1. Apresentação do projeto: 

 A escolha do tema para o desenvolvimento do meu projeto deve-se ao facto de 

considerar que o blogue é um material de trabalho alternativo no processo de 

ensino/aprendizagem, mais precisamente do ensino do espanhol língua estrangeira. Este é um 

meio de fácil utilização e com possibilidades infinitas. Este, além de implicar o uso das 

Tecnologias de Informação, indo assim ao encontro das metas estabelecidas a nível 

internacional para a modernização do ensino e da sociedade em geral, é do meu ponto de vista 

uma forma de criar, propor, disponibilizar e divulgar o trabalho do professor e dos alunos. 

Este trabalho colaborativo estará disponível na Web, podendo assim ser aproveitado por 

alunos de todo o mundo que estejam a aprender a língua espanhola. 

3.3.2. Objetivos 

 Dado o escasso número de aulas disponível para trabalhar com as duas turmas, o 

objetivo principal do projeto foi dar a conhecer aos alunos um blogue criado para eles e 

mostrar-lhes algumas propostas de atividades que podem enriquecer a sua aprendizagem. 

Também através do blogue, devem criar hábitos de pesquisa, seguindo as sugestões da 

professora e sempre com o objetivo de aprender mais sobre a língua e a cultura da língua em 

aprendizagem. 

 As atividades do blogue incluíam a intervenção dos alunos diretamente nesse espaço 

virtual mas principalmente a visita ao espaço e a leitura dos documentos propostos em sala de 

aula. Não era prioritário que todos alunos o visitasse, mas sim que despertasse o interesse de 

alguns, criando progressivamente um hábito de visita. Com as propostas do blogue é possível 

desenvolver para além da leitura, a compreensão oral e escrita, a capacidade crítica e a 

reflexão quanto a temas da atualidade, assim como algumas curiosidades relativas à cultura. 

3.3.3. Descrição do estudo: 

 O objetivo do meu estudo era promover a participação dos alunos das turmas com a 

qual trabalhei no blogue que criei para o efeito. A língua privilegiada era o espanhol. 

Pretendia usar o blogue de forma distinta para as duas turmas, principalmente pela “tenra” 

idade dos alunos de 7º ano e pelos conhecimentos ainda muito básicos da língua espanhola. 

Também foi pretensão minha experimentar e adaptar atividades em função da evolução do 
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trabalho ou do feedback dos intervenientes. Enquanto docente há alguns anos, tenho 

verificado que é cada vez mais difícil incentivar os alunos a ler. São poucos aqueles que têm 

hábitos de leitura e é do conhecimento geral que ler é o “segredo” para o desenvolvimento da 

aprendizagem de qualquer língua, quer seja materna ou estrangeira. A leitura permite acima 

de tudo o enriquecimento do nosso léxico pessoal e quantas mais palavras conhecemos mais 

fácil se torna a comunicação. 

 Saliento que é a primeira vez que me atrevo a construir um blogue e que não tinha 

qualquer tipo de prática neste género de material. Procurei criar uma imagem apelativa e 

diversificar os materiais que incluía na página.  

 

Figura 19 - Imagem do Blogue utilizado para o estudo – “Educalenguas6” 

Pelos motivos acima apresentados, o blogue foi organizado da seguinte 

forma: 

 Neste espaço, incluí a ligação a blogues educativos que 

considero de grande utilidade para a prática de todas as destrezas 

previstas no ensino de línguas estrangeiras. Começa com um ponto 

chamado: “A minha lista de blogues”. 

                                                            
6 Blogue disponível em: “http://educalenguas.blogspot.pt/” 

 

Figura 20 – Imagem da 
barra lateral direita do 

blogue
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 O primeiro, é a página “Practica español” 

(www.practicaespañol.com)  da Fundación de la Lengua 

Española e Instituto Cervantes, propõe artigos com notícias da 

atualidade, assim como música, reportagens,  exercícios de 

léxico e gramaticais. Este tipo de blogue serve como 

complemento à aprendizagem dos discentes.  

 No segundo, o blogue sugerido, “El taller de ELE” 

(http://eltallerdeele.blogspot.pt/), foi criado por um professor do 

ensino secundário em Espanha, que disponibiliza atividades 

divididas em livros digitais para diferentes níveis de 

aprendizagem. 

 No mesmo espaço coloquei a ligação a um blogue 

inteiramente dedicado ao ensino da língua através do cinema 

espanhol, CINENCLASE (http://cinenclase.blogspot.pt/). Mais 

uma vez realço a importância de os aprendizes da língua 

espanhola ouvirem nativos de regiões distintas, por forma a 

conhecerem as variantes linguísticas existentes. Para além de 

reportagens, encontram também curtas-metragens e 

documentários de diferentes países hispânicos.  

 “El Camino de Santiago” 

(http://camino.ccdmd.qc.ca/index.php#section0) é um espaço 

também ele dedicado à aprendizagem do Espanhol como Língua 

estrangeira mas desta vez através do Caminho da Santiago ou 

seja, todas as atividades estão ligadas a este famoso espaço de 

peregrinação conhecido em todo o mundo, não só pelo seu aspeto 

religioso como também pelo facto de estes caminhos 

promoverem o turismo e a cultura de Espanha. 

 O blogue “Muchaclase” (http://www.muchaclase.es/) é 

dinamizado por alunos de espanhol da Universidade Autónoma de Madrid e foi criado por 

uma professora da mesma universidade. Esta considera que o blogue é a melhor forma de 

Figura 21 – Imagem da barra 
lateral direita direita do blogue 
Educalenguas. (cont.) 
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envolver os alunos na aprendizagem de uma língua e permite que nesse espaço eles tenham 

voz e escrevam para outros alunos da universidade e do mundo.  

 A “Revista Trabalenguas” (http://revista-trabalenguas.info/) é uma áudio-revista para 

estudantes de ELE. A professora responsável está a trabalhar no Reino Unido e faculta vários 

materiais. O mais interessante deste tipo de sítio Web é o facto de para cada artigo escrito 

contar com um podcast onde a própria lê esse artigo. É possível desta forma praticar a leitura, 

interpretação de textos e compreensão auditiva. 

 Depois de algumas sugestões de blogues, coloquei a ligação a materiais disponíveis na 

página oficial do Instituto Cervantes, tais como: lecturas paso a paso, materiales didácticos e 

pasatiempos.  

 Outro ponto distinto disponível refere-se a materiais gramaticais e daí o título: 

gramática. “AulaDiez” (http://www.auladiez.com/gramatica.html), é uma página 

exclusivamente de trabalho gramatical, desde fichas com exercícios a explicações do uso de 

cada ponto gramatical da língua espanhola.  

 “Aprender español”  (http://www.aprenderespanol.org/), é uma página que oferece 

materiais para trabalhar o vocabulário e a gramática online, com as respetivas correções. Aqui 

o aluno pode perfeitamente trabalhar sozinho, utilizando estes materiais para fazer revisões. 

 Outro ponto que considerei importante apresentar é o espaço chamado: Lengua. Aqui, 

proponho um link7 do dicionário da Real Academia, outro de uma página intitulada “El 

castellano” (http://www.elcastellano.org/index.html) que compila ligações aos espaços mais 

importantes dedicados ao trabalho linguístico (dicionários, gramáticas, glossários, etc., e 

ainda do “Wordreference” (http://www.wordreference.com/definicion/), que considero um 

dicionário de uso fácil para os alunos e bastante completo. 

                                                            
7 link |linque|  (palavra inglesa que significa "elo, ligação") substantivo masculino - "[link]", in dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/[link] [consultado em 28-

05-2014]. 
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 Para diversificar e sair do conceito de aula, proponho um ponto de gastronomia com 

três páginas web dedicados à culinária espanhola e também duas propostas de páginas a 

consultar especializadas em turismo. 

 

 

 

 

Figura 22 – Barra inferior do blogue Educalenguas 

 Já que os jovens gostam de cinema e televisão, a Antena 3 é o canal de televisão 

espanhol que transmite as séries mais juvenis e, por isso, também podem ligar-se diretamente 

a esse canal e ver alguns trailers de uma série chamada “El tiempo entre costuras”, a partir de 

uma barra criada para o efeito, conforme imagem abaixo (figura 19). Também encontramos a 

ligação à Rtve (Rádio Televisão Espanhola), onde os alunos podem assistir às notícias em 

direto assim como a reportagens, treinando o ouvido para a língua que estão a aprender e 

conhecendo um pouco mais da vida dos espanhóis de diferentes pontos de vista. 

 As notícias sempre são um bom instrumento de debate, além de informarem ajudam na 

prática da leitura e assim fomentam a aquisição de vocabulário e a aprendizagem de palavras 

de vários âmbitos. Assim, disponibilizo a ligação aos principais jornais espanhóis: ABC, El 

País, El Confidencial, El Diario Digital e El Mundo. Cada um destes jornais tem a sua 

especialidade, permitindo ler vários pontos de vista de uma mesma notícia e também ler sobre 

temas diversos. 

 Quanto à dinamização em si, quis acima de tudo que o blogue que criei fosse um 

espaço que oferecesse aos alunos que acompanho, materiais auxiliares à sua aprendizagem da 

língua e de acordo com as matérias que iam estudando. Não queria de todo que a visita ao 

blogue fosse uma obrigação mas sim uma alternativa ou complemento à sua aprendizagem. 

Tendo apenas 6 sessões de aula com cada turma, foi difícil criar uma rotina mas apesar disso 

tentei envolver o mais possível os discentes neste trabalho que se realizou da seguinte forma: 
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 Na primeira sessão com o 9º C, pelo facto de dispor apenas de quarenta e cinco 

minutos, foram realizadas atividades diversas por forma a reverem o vocabulário da moda 

(roupa e acessórios). Para dar continuidade ao tema, a segunda aula iniciou-se com a leitura 

de um artigo de jornal, referente à invenção de uns sapatos que aspiram, por parte de uma 

marca de eletrodomésticos. Aproveitei o tema para convidar a turma a visitar o blogue 

“educalenguas.blogspot.com” e ler a notícia que coloquei sobre roupa inteligente.   

 

Figura 23 – Artigo publicado no blogue Educalenguas no dia 23 de janeiro de 2014.. 

Visita el blog – educalenguas.blogspot.com. Lee la noticia y ve el vídeo que la acompaña. 

Luego, deja un comentario y una sugerencia. Puedes buscar algo en internet o usar tu 

imaginación.).  

 De um total de vinte e cinco alunos, houve cerca de vinte e uma visitas. Só três alunos 

deixaram comentários, um no blogue e dois enviaram via correio eletrónico. Junto com a 

notícia, estava um vídeo que representava o tema da notícia: roupa inteligente. Os alunos não 

sabiam que tipo de artigo estava no blogue para ler, foi-lhes apenas dito para visitá-lo e ler o 

texto que lá estava proposto. Para além da leitura da notícia, os alunos deviam em sala de aula 
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ou através de mensagem no blogue ou via correio eletrónico, sugerir outro tipo de roupa 

inovadora ou inteligente. 

  Para evitar constrangimentos, foi sugerido na primeira aula que cada um escrevesse 

um pseudónimo num papel junto com o seu nome e o entregasse dobrado à professora. Desta 

forma só a professora saberia quem escreveu os comentários. Dos alunos que não deixaram 

comentários, alguns justificaram que não tinham computador disponível em casa ou ainda que 

não tinham internet. 

 Ainda na segunda sessão, comecei com a apresentação de uma reportagem da Rtve 

sobre jovens “bloggers”8 Espanhóis que escrevem sobre moda e estilos (Blogueros 'teen' 

locos por la moda). Com este trabalho jornalístico juntei o tema do blogue e das tribos 

urbanas. Na aula seguinte, aprofundamos o tema das tribos urbanas e dos estilos de vestir. 

Como tarefa, os alunos tinham que fazer um trabalho de pesquisa cujo enunciado era o 

seguinte: “¿Conoces a otras tribus urbanas además de las presentadas? Va al blog 

educalengas.blogspot.com y deja tu comentario. Presenta una nueva tribu y junta una foto. 

En clase tendrás la oportunidad de hablar sobre ella.”   

 Alguns alunos comentaram em aula mas no entanto não concluíram a tarefa proposta. 

Não deixaram mensagens no blogue e não apresentaram nenhuma sugestão. Penso que, como 

o trabalho não era imposto ou obrigatório, simplesmente não acharam importante fazê-lo. 

Poderíamos com isto discutir o tema dos trabalhos de casa que já há tempos deixaram de fazer 

parte da rotina dos nossos alunos e com isso perderam o hábito de trabalhar fora da escola.  

                                                            
8 blogger |blóguèr| (palavra inglesa) - substantivo de dois géneros - Ver bloguista. "bloggers", in Dicionário 

Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/bloggers [consultado em 

28-05-2014]. 

blo·guis·ta  (blogue + -ista) - substantivo de dois géneros - Autor de um blogue. = BLOGUEIRO - "bloguista", 

in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/bloguista [consultado em 28-05-2014]. 
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Figura 24 – imagem dos exercícios propostos 

no blogue Educalenguas. 

 Com a turma de 7º ano, o trabalho foi completamente diferente. Estes alunos estão no 

primeiro ano de aprendizagem da língua e têm por isso menos vocabulário para trabalhar. As 

tarefas que lhes foram propostas eram simples: 

 Na primeira aula, para além de trabalhar o vocabulário relacionado com produtos e 

lojas, foi também incluído um ponto gramatical – Pronomes complemento de Objeto Direto e 

noutra sessão foi a vez dos demonstrativos. Pus à disposição dos alunos no blogue, exercícios 

para que os completassem (“Visita el blog: educalenguas.blogspot.com, y practica con 

algunos ejercicios.”). O objetivo aqui era saber até que ponto visitariam esse espaço e ainda 

realizariam as atividades. Três alunos levaram os exercícios feitos para a aula mas no entanto, 

a maior parte afirmou ter visitado o blogue e visto as tarefas. 

Aquí están algunos ejercicios para ayudarte a practicar los contenidos que has estudiado en clase. 

1. Completa con el demostrativo adecuado: 

a. ______ coche de aquí es más cómodo que ______  coche de ahí. 

b. Debes hacer ________ ejercicios de aquí. 

c. ________ festivales de ahí son más conocidos que ______ festivales de aquí. 

d. _________ camisas de allí son muy claras. 

e. _______ gramática de ahí es de Pedro. 

f. _______ hoteles de allí están cerca de la playa. 

g. Para llegar al centro puedes ir por ______ calle de aquí. 

f. ________ chicas de allí son mis amigas italianas. 

2. Completa este diálogo con los pronombres complementos directos convenientes: 
a. - ¿Dónde está el bollo? 

    - Carlos se ______ ha comido. 

b. - ¿Conoces a esta chica? 

     - Sí, Pablo me _____ ha presentado. 

c. - ¿Dónde están las llaves? 

    - ______ he guardado en el armario. 

d. - Este texto es difícil. 

     - ¿Cuántas veces te ____ he leído? 

e. - ¿Este huego es de Mariana? 

     - No, es mío; me _______ he comprado hoy. 

f.-  ¿Dónde vas a pasar tus vacaciones? 

    - Este año, _______ voy a pasar en Sevilla. 

Español 1 – Nível elemental, libro de ejercicios, Editorial  Porto Editora (adaptado 
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Três alunos chegaram à aula seguinte com os exercícios realizados. Dos restantes, a maioria 

da turma disse ter visitado o blogue mas não fez as tarefas propostas.  

 Na aula seguinte, propus aos discentes que acedessem ao blogue e tentassem resolver 

as adivinhas que lá estavam publicadas. 

 Nesta atividade, mais uma vez três alunos resolveram o exercício, dois deles deixaram 

os resultados nos comentários. 

 Na quarta sessão, o tema da aula era a Argentina, país do mundo hispânico, berço do 

autor da famosa personagem Mafalda. Em relação à banda desenhada, muitos alunos a 

conheciam e por isso foram publicadas no blogue algumas vinhetas. Poucos alunos as leram e 

penso que são sempre os mesmos a participarem, os que têm hábitos de trabalho 

Figura 25 – imagem das adivinhas 
propostas no blogue Educalenguas 
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Figura 26 – Imagem das vinhetas da personagem Mafalda colocadas no blogue Educalenguas. 

 
 O que eu posso concluir do meu trabalho com este blogue é que enquanto docente 

aprendi bastante com a sua construção e principalmente na busca de materiais adequados às 

duas realidades com as quais trabalhei. Realço mais uma vez que o tempo disponível para 

trabalhar com as turmas era muito reduzido e tendo em conta este fator, considero que o 

resultado foi positivo. Poucos participaram efetivamente mas a maior parte pelo menos 

visitou o blogue e ficou com uma ideia do que lá se encontrava. Penso que se este fosse um 

projeto a longo prazo conseguiria incutir a utilização desta ferramenta como meio privilegiado 

fora da sala de aula. 

Junto com o trabalho do blogue, foi aplicado um questionário a quarenta e cinco 

alunos das duas turmas de estágio e cinco a professores de línguas estrangeiras. 

Por exigência do Diretor da escola, foi entregue uma autorização de participação no 

questionário a cada aluno, para que os Encarregados de Educação a assinassem. Os 

questionários foram entregues pela orientadora de estágio da escola, também a pedido do 

Diretor. Este processo implicou que estes questionários só fossem entregues depois das aulas 

de estágio. 
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Capítulo  IV. 

 

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados da investigação. 

 O método utilizado neste estudo é o Método misto (qualitativo e quantitativo). Os 

questionários contavam com perguntas de resposta fechada e de resposta aberta. Estes foram 

aplicados depois de concluir as atividades letivas às duas turmas. Depois de recolhidos os 

dados dos questionários, foram analisados e retirada a sua conclusão. 

4.1. Apresentação, análise e discu ssão dos re sultados obtidos no questionário dirigido 

aos alunos. 

 

Gráfico  nº 1 – Idade dos alunos (n=45). 

 Os alunos inquiridos pertencem a uma turma de 9º ano e uma turma de 7º ano, num 

total de quarenta e cinco alunos. De acordo com a análise do Gráfico nº 1, vinte e dois dos 

alunos têm idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos. 

 

Gráfico nº  2 – Atividades praticadas nos tempos livres (n=45) 
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 Quando questionados sobre a forma como ocupam os seus tempos livre, e como se 

pode constatar pela análise do Gráfico nº 2, podemos destacar a opção navegar na internet 

como a mais indicada (36 alunos), seguida de ver televisão (35 alunos) e praticar desporto (31 

alunos). Uma grande parte (26 alunos) respondeu ainda que gosta de falar com os amigos no 

facebook. Estes dados permitem verificar que a maioria destes jovens utiliza as tecnologias de 

informação e comunicação diariamente. 

 

 

Gráfico nº 3 – Equipamentos que possuem (n=45) 

 Era importante saber se todos os alunos tinham o material necessário para a 

participação neste projeto. Como se constata pela leitura do gráfico nº 3, podemos verificar 

que todos (100%) os respondentes possuem computador e que destes apenas um deles não 

tem acesso à internet. Fica confirmado que todos os elementos das turmas envolvidas têm 

possibilidade de participar no blogue criado pela professora. 
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Gráfico  nº 4 : Equipamentos/ dispositivos móveis que os alunos possuem (n=45). 

 Quanto à propriedade de equipamentos/ dispositivos móveis, e como se verifica pela 

consulta do gráfico nº 4, em 45 alunos, 44 revelam ter telemóvel e destes, 37 com acesso à 

Internet. Podemos constatar que de facto a maioria dos alunos não tem problemas de acesso à 

web e pode fazê-lo em qualquer parte. 

 

Gráfico  nº 5 -  Atividades que os alunos realizam com o computador em casa ou com os seus 

telemóveis (n=45). 
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 Como se constata pela leitura da tabela nº 5, no topo da lista de atividades realizadas 

com o computador ou com o telemóvel, temos o download de músicas (33 alunos), seguido 

por jogos (quantos), fazer os trabalhos de casa (32 alunos) e falar com os amigos no facebook 

(31 alunos). De entre todas as tarefas, 14 alunos afirmam consultar blogues. Só 5 alunos 

consultam o correio eletrónico, o que me parece normal, já que o contacto com os colegas e 

amigos é normalmente feito via facebook. 

 A questão que se segue vem na sequência do trabalho elaborado com estes alunos no 

blogue que preparei para trabalhar com eles. E a pergunta é se alguma vez tinham participado 

num blogue. 

 

 

Gráfico nº  6 – Participação anterior em blogues (n=45). 

 Podemos verificar, através das percentagens apresentados no Gráfico nº 6, que antes 

de a professora sugerir o seu blogue para trabalharem, poucos eram os alunos que tinham 

interagido com um espaço deste género (33% ou 15 alunos). Isso inibiu seguramente a sua 

participação no blogue que a professora criou para as turmas. 

 Os alunos que responderam afirmativamente na pergunta anterior, 33 %, ou seja 15 

alunos, deram respostas diversas quanto à utilidade que deram ao blogue visitado. 
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Gráfico nº 7 – Tipo de utilizações dos blogues (n=15). 

 De entre os inquiridos que já tinham visitado um blogue anteriormente (15), 5 alunos 

responderam que o tinham feito para pesquisar informação quando estuda.  

 Relativamente à opinião dos participantes no estudo sobre a utilização do blogue 

criado pela professora, os resultados foram os seguintes:  

 

 

Gráfico nº  8 – Opinião dos participantes no estudo sobre o blogue criado pela professora (n=45). 
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 O balanço relativamente às respostas dos alunos a esta questão é bastante positivo. 

Como se constata pela leitura do Gráfico nº 8, dos 45 alunos participantes no estudo, 30 

acharam o blogue interessante ou bastante interessante. Dos 4 que o consideraram pouco 

interessante, 2 afirmam tê-los ajudado a estudar e um diz não ter visitado o blogue. 

 Para concluir a resposta ao questionário, os inquiridos tinham que dizer qual a 

utilidade que deram ao blogue e aqui, houve respostas variadas. Entre elas encontramos: 

- Para estudar; 

- Para me enriquecer pessoalmente e explorar um pouco a língua espanhola; 

- Exercícios importantes que me vão ajudar a estudar para o teste; 

- Pesquisar informação; 

- Para consultar a matéria dada nas aulas; 

- Ajudar na língua espanhola; 

- Aprender outras coisas; 

- Aprender; 

- Ajudar a estudar; 

- Aprendi coisas novas; 

- Ajudou-me a compreender a matéria; 

- Educativo; 

- Para realizar exercícios; 

 Na questão nº 10, os alunos deviam indicar o que mais gostaram no blogue da 

professora. Aqui, devo separar as respostas dadas por ano/nível escolar, já que o material 

destinado a cada ano (9º e 7º anos) era distinto. 
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 Os alunos do 7º ano destacaram as adivinhas como a parte que mais gostaram e alguns 

também os exercícios. Quanto ao 9º ano, gostaram do vídeo, e principalmente das notícias. 

Em ambas as turmas, foram (14 alunos) aqueles que responderam que gostaram um pouco de 

tudo e ainda das imagens do blogue. 

 Para terminar, aqueles que não participaram do blogue tinham que indicar qual o 

motivo. Foram eles: 

- Falta de interesse; 

- Falta de tempo; 

- Falta de computador; 

- Não conseguiram comentar apesar de o terem visitado; 

- Por esquecimento; 

- Por não saber como usar o blogue; 

 Este estudo teve como principais objetivos descobrir a viabilidade de utilizar um 

blogue como recurso ou estratégia pedagógica no ensino do espanhol como língua 

estrangeira. 

 Também era meu objetivo saber se a utilização do blogue era eficaz e se os alunos 

eram recetivos à ideia de trabalhar com este tipo de material alternativo ao usual. 

 De uma forma geral, para pôr em prática a atividade, era fundamental que todos os 

alunos tivessem um computador pessoal com acesso à internet. Também era importante saber 

aceder a um blogue e saber interagir com o mesmo. Verificamos que o acesso ao blogue não 

foi problemático, no entanto, alguns alunos revelaram ter alguma dificuldade em deixar um 

comentário. Hoje em dia, os alunos utilizam a internet diariamente sem qualquer dificuldade, 

no entanto, precisam aprender a rentabilizar este meio no contexto escolar. 

 O período de estágio é bastante curto pelo que foi difícil encontrar tempo disponível 

para discutir as atividades com os alunos. Quando este foi iniciado, o blogue já tinha sido 

desenhado e construído. Para a sua elaboração, tomei como base a matéria a lecionar e o 
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nível. Com isto, procurei acompanhar a sequência das aulas com atividades relacionadas com 

as matérias em aprendizagem. Não era meu objetivo que os alunos participassem 

obrigatoriamente no blogue mas antes levá-los a: visitarem o blogue se o desejassem fazer; 

obter feedback de quem o utilizava; e mostrar-lhes que as atividades disponibilizadas no 

blogue constituíam atividades de complemento e apoio para o seu estudo fora do horário das 

aulas. Também não pretendia que os alunos sentissem este espaço pedagógico como mais um 

espaço de trabalho mas sim como um recurso para aprenderem um pouco mais sobre a cultura 

espanhola. Se este projeto fosse a longo prazo, chegaria a ser dinamizado também pelos 

alunos. 

 Desta forma, verificamos que aderiram de forma muito positiva, demonstrando 

interesse e entusiasmo nos materiais colocados à sua disposição. Constatamos também que a 

maior parte dos alunos participou no blogue quer lendo a informação publicada quer 

realizando as tarefas propostas. Consideraram que o blogue é um meio eficaz para aprender 

um pouco mais da Língua Espanhola e assim desenvolver algumas competências 

comunicativas tais como: a compreensão auditiva, a compreensão leitora, a expressão escrita 

e a competência cultural, conforme indica o Quadro Europeu Comum de Referência para as 

Línguas. 

 Utilizar um blogue é não só ir ao encontro das exigências da sociedade atual e do 

ensino, como também responder de forma positiva às metas traçadas quanto à utilização das 

TIC no ensino. A vantagem desta ferramenta de comunicação é proporcionar aos alunos a 

possibilidade de usar a língua estrangeira que estão a aprender fora das quatro paredes da sala 

de aula. Num trabalho colaborativo professor/alunos, é possível motivá-los a aprender cada 

vez mas de uma forma diferente, não envolvendo o manual que é o material que 

habitualmente mais usam. 

 Como ponto negativo, aponto a dificuldade de acesso à internet dentro das salas de 

aula e o facto de alguns alunos não verem estas atividades como um elemento mais lúdico que 

lhes proporciona material para desenvolver os seus conhecimentos. 

 Apesar da limitação do tempo disponível para trabalhar este projeto, considero o 

balanço bastante positivo e proveitoso tanto para os alunos envolvidos como para a 

professora. 
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4.2. Apresentação, análise e discussão dos resultados dos questionários dirigidos a 

professores de LE. 

 O processo ensino/aprendizagem implica sempre duas partes: alunos e professores. O 

aluno precisa de motivação para obter sucesso no seu trabalho e quanto ao professor, precisa 

de motivação para motivar os seus alunos. No caso de o professor optar por criar um blogue 

para trabalhar a disciplina que leciona deve não só traçar muito bem os seus objetivos, como 

“dinamizar” periodicamente o espaço, mostrando assim que não cai no esquecimento e que se 

preocupa com os discentes, proporcionando-lhes materiais diversos com objetivos diferentes. 

 Para este estudo era importante saber qual a opinião e posição dos professores de LE 

em relação ao uso das TIC e mais precisamente do blogue. Foram inquiridos cinco 

professores de Línguas Estrangeiras. Vale a pena mencionar que alguns se recusaram a 

responder ao questionário por afirmarem não usar as TIC. 

 Para iniciar o questionário, os professores foram sondados sobre os materiais que 

utilizam nas suas aulas. As respostas eram numeradas de 1 a 12, sendo 1 o mais utilizado e 12 

o menos utilizado. 

 

 

Gráfico  nº 9 – Materiais mais utilizados pelo professor nas suas aulas (n=5). 
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 Dos resultados obtidos, e como se verifica pela leitura do Gráfico nº 9, depreendemos 

que os materiais privilegiados são os mais convencionais, como por exemplo: o manual 

escolar, o quadro negro ou branco, as audições do manual e os cartazes que muitas vezes 

acompanham o manual do professor. Apesar de concordar com o facto de se rentabilizar os 

materiais comprados pelos alunos (essencialmente manuais), na atual sociedade da 

informação e conhecimento em que as escolas já têm equipamentos que permitem a sua 

utilização (como quadros interativos multimédia, computadores com ligação à Internet), os 

professores podem e devem diversificar o tipo de recursos e as estratégias para dinamizarem 

as suas aulas, evitando a rotina que leva ao desinteresse dos alunos.  

 Era também importante saber com que frequência utilizam as TIC nas suas aulas. 

 

Gráfico  nº 10 – Frequência de utilização das TIC pelos professores nas suas aulas (n=5). 

. De acordo com a análise do Gráfico nº 10, constatamos que quase metade dos 

inquiridos (2) as usa às vezes e nenhum diz usá-las sempre. 

 Em relação aos objetivos que os levam as utilizar as TIC nas suas aulas, um dos 

elementos não respondeu, visto não utilizar este tipo de material. Os restantes responderam o 

seguinte: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Nunca raramente Às vezes Frequentemente Sempre

Pergunta 2: Com que frequência costuma usar as TIC nas 
suas aulas?



67 

 

 

Gráfico nº 11 - Objetivo de utilização das TIC pelos professores nas suas aulas (n=5). 

 As opções de resposta eram as seguintes: 

 .Para ver vídeos; 3 professores. 

  Para usar materiais online; 2 professores.  

 Para apresentar documentos multimédia em PowerPoint; 4 professores. 

 Para visitar blogues relacionados com a sua disciplina; 0 professores. 

 Para publicar trabalhos dos alunos da turma num blogue; 0 professores. 

 Para resolver exercícios com a turma; 3 professores. 

 Para usar plataformas de intercâmbio com alunos estrangeiros; 0 professores.  

 Para ler jornais online; 0 professores. 

 Outras;. 0 professores. 

 A maior parte destes professores usa as TIC para apresentar documentos multimédia 

em PowerPoint (4 respostas), para resolver exercícios com a turma (3 respostas) e também 

para ver vídeos (3 respostas). Nenhum deles consulta blogues com os alunos ou usa os jornais 
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online nas suas aulas. Podemos concluir que os recursos utilizados são pouco diversificados e 

muito convencionais. 

 Quando questionados sobre as maiores dificuldades com que se deparam para utilizar 

as TIC nas suas aulas, verificamos os seguintes resultados: 

 

 

Gráfico  nº 12 – Indicação das maiores dificuldades de utilização das TIC com que se deparam os professores 
(n=5). 

 
 

 Todos afirmam ter problemas de acesso à internet e três dizem haver falta de material 

informático na escola. Dos cinco respondentes só um considera ter falta de conhecimentos 

informáticos e outro afirma ter algum desinteresse pelas TIC. Estas respostas sugerem que 

ainda há escolas sem condições para que o trabalho docente seja realizado com recurso às 

TIC. Hoje em dia, seria de esperar que estes problemas já não fossem um entrave para 

trabalhar com os jovens da Geração Digital. Há alguns anos foram definidas metas para a 

utilização das TIC em contexto escolar e no entanto ainda estamos longe de as alcançar. Os 

materiais não são renovados, as linhas de internet não são reforçadas e principalmente o 

acesso sem fios que dificulta o acesso às ferramentas da Web. 

 A pergunta seguinte destinava-se a saber se algum dos inquiridos tinha um blogue e de 

que tipo. 

0 1 2 3 4 5 6

Nenhuma

Falta de conhecimentos informáticos

Falta de material informático

Problemas de ligação à internet

Desinteresse dos alunos

Outra

Pergunta 4: Quais as maiores dificuldades com que se depara 
para utilizar as TIC nas suas aulas?   
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Gráfico nº  13 – Posse de blogue pelos professores (n=5). 

 Só 1 professor diz ter um blogue e este pessoal, como se constata pela observação do 

Gráfico nº 13. Quem sabe aproveita a sugestão e começa a trabalhar com os seus alunos num 

espaço criado para o efeito. 

 Quando questionados sobre a possibilidade de criar um blogue, as respostas foram 

equilibradas: 

 

Gráfico nº 14 – Possibilidade de criação de um blogue pelos professores (n=5). 

 De acordo com a leitura do gráfico nº 14, 60% dos professores, diz já ter pensado em 

criar um blogue. Dos 40% que responderam  negativamente, um alega não ter conhecimentos 

informáticos para tal e o outro, para além de considerar que não lhe parece útil para a sua 

disciplina também afirma que implicaria muito trabalho extra. 

20%

80%

Pergunta 5: Possui algum blogue?

Sim

Não

60%

40%

Pergunta 6: Alguma vez pensou criar um 
blogue?

Sim Não
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 Aquilo que concluo destas respostas ao questionário é que há alguma vontade de 

mudar algo no ensino convencional e até de o modernizar. Muitas vezes o fator tempo é 

decisivo na hora de optar pelo mais prático ou mais aliciante. O trabalho acrescido que isso 

acarreta leva à escolha, na maior parte das vezes, do manual escolar. 

 Quanto à falta de conhecimentos informáticos, não é necessária formação específica 

para criar um blogue mas sim um pouco de boa vontade, acrescida de criatividade e alguma 

curiosidade. 

 O blogue é sim um meio alternativo eficaz que pode motivar os alunos, como maiores 

interessados, a aprender muito para além daquilo que os programas escolares prevêem e que 

acabam por limitar os conhecimentos a transmitir. Obter a participação de todos os alunos é 

tarefa quase impossível já que num universo de vinte e cinco alunos (em média por turma) há 

sempre alguns elementos que têm interesses divergentes dos escolares. 

4.3. Síntese das opiniões dos alunos e prof essores sobre a utilização do blogue em 

contexto educativo. 

 A análise dos resultados obtidos nos questionários dirigidos aos alunos levou-nos a 

concluir que as TIC formam parte do seu quotidiano, essencialmente na vertente social. A 

utilização do blogue criado especificamente para estes alunos, permitiu verificarmos que a 

maior parte achou útil e interessante os materiais colocados e considerou que foram uma 

ajuda como complemento do seu estudo. Estes resultados são deveras uma fonte de motivação 

para continuarmos a investir em novas formas de trabalhar no ensino, mais precisamente no 

ensino do espanhol como língua estrangeira. 

 O sucesso deste projeto deveu-se, em meu entender, ao facto de os alunos poderem 

explorar o blogue fora das paredes da sala de aula, ao seu próprio ritmo e quando bem 

entenderam. Apesar dos diferentes níveis envolvidos, o blogue motivou uns e outros e foi-lhes 

de alguma utilidade, neste caso, apontaram para o auxílio ao estudo o que me parece bem.  

 Quanto aos professores, verificamos que mostram uma certa resistência ao uso de 

ferramentas informáticas, limitando a sua utilização aos materiais mais convencionais. Se 

fizermos um paralelismo entre uns e outros verificamos que seguem caminhos divergentes, o 

que poderá levar à desmotivação recíproca. Estes apontam a falta de tempo para preparar 
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materiais diferentes em suportes diferentes, como é o caso do blogue. No entanto, criar um 

blogue de facto implica algumas horas de preparação mas a sua atualização só exige a seleção 

de materiais e a sua publicação. 

 Na hora de responder ao questionário, não foi fácil encontrar docentes de Línguas 

Estrangeiras disponíveis e com disposição para o fazer. Consideram que utilizar o manual 

escolar e todos os materiais que vêm incluídos é uma forma mais prática de lecionar, que 

permite economizar tempo na preparação das atividades letivas. 
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Considerações finais 

 Concluída a apresentação do trabalho desenvolvido na prática de ensino 

supervisionada, segue a exposição de algumas limitações do estudo, assim como sugestões 

para trabalhos futuros realizados neste âmbito e ainda uma reflexão final. 

 A concretização deste projeto apresentado permitiu verificar que é possível trabalhar a 

aprendizagem do espanhol com alunos de tenra idade através de um blogue. Acreditamos que 

o público-alvo deste projeto ficou atraído pelo uso de uma nova ferramenta ainda pouca 

utilizada no ensino. 

 Para compreender a importância deste tipo de trabalho, foi necessário fazer uma 

contextualização histórica quanto ao surgimento das TIC na sociedade em geral e 

principalmente em contexto escolar e académico. Procuramos expor de forma sucinta como 

cada fenómeno acabou fazendo parte do nosso dia a dia, desde a Internet à Web e mais 

precisamente à Web 2.0. como principal responsável pela existência de espaços interativos 

como o blogue. Existe um grande número de autores que estudam diariamente estes tópicos, 

associados ao ensino em geral e também ao ensino de Línguas Estrangeiras. A seleção dos 

artigos e obras que serviram de base a este estudo foi feita em função da sua pertinência com 

o trabalho realizado. O contexto histórico é apresentado numa ordem cronológica. 

 No que concerne à regulamentação da integração das TIC no ensino, foi necessário 

recorrer a artigos legais, tais como legislação e documentos oficiais de encontros e cimeiras 

internacionais. A partir do momento em que a modernização do ensino passa a ser motivo de 

debate e preocupação para a classe política é sinal que estamos perante um projeto sério, com 

objetivos comuns entre diferentes países do mundo. A utilização do blogue insere-se nestas 

metas traçadas a nível internacional enquanto aposta para incrementar o sucesso escolar e 

promover a autonomia dos alunos na construção do seu conhecimento.  

 Para confirmar o quão importante é modernizarmos o ensino e utilizar as ferramentas 

que temos ao nosso dispor no espaço Web, foi fundamental apresentar alguns blogues já 

existentes e apoiados pelo MEC, assim como outros menos formais mas também eles ao 

serviço do ensino e mais especificamente ao ensino do Espanhol como Língua Estrangeira. 
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 Criar um blogue foi o maior desafio deste projeto, depois foi construí-lo à medida das 

necessidades dos alunos envolvidos e de seguida foi motivá-los sem os pressionar para tirar 

utilidade desta ferramenta. Consideramos que este é um meio alternativo que pode ser 

bastante produtivo, já que como ferramenta da web 2.0, permite a publicação de textos, 

imagens, áudio e vídeo, assim como a introdução de comentários. Tudo isto, junto, contribui 

para o desenvolvimento das destrezas previstas no programa da disciplina para o ensino de 

línguas estrangeiras.  

 As duas turmas envolvidas no estudo colaboraram de forma excecional com as 

atividades propostas. A docente da disciplina também teve um papel preponderante no 

trabalho realizado, motivando os discentes e promovendo o blogue.  

 Em suma, recorrer a um blogue para trabalhar em contexto de ensino/aprendizagem, 

permite uma grande variedade de possibilidades para trabalhar o espanhol como língua 

estrangeira com alunos de diferentes níveis de ensino. Desta forma, este trabalho poderá 

inspirar outros docentes a utilizar o blogue  como alternativa aos materiais convencionais. 

 Após estas considerações finais, segue a exposição de algumas limitações do estudo, 

assim como sugestões para trabalhos futuros. 

Limitações do estudo. 

 O facto do estágio se realizar em apenas um semestre que na realidade acabou por ser 

de aproximadamente quatro meses, sendo dois meses para uma turma e outros dois para outra, 

condicionou sem dúvida o resultado deste estudo. No entanto, o tempo disponível foi bastante 

bem aproveitado.  

 Uma das principais limitações deste estudo prende-se com o facto de não ter 

conseguido envolver mais ativamente os discentes, por haver necessidade de cumprir as 

planificações previstas, já que a docente da disciplina necessitava realizar um teste de 

avaliação no final das aulas de estágio, que coincidiram com o final do período. Outro 

constrangimento prendeu-se com o número de aulas de quarenta e cinco minutos que na 

realidade acabam por se verem reduzidas a trinta e cinco, tirando o tempo de todos se 

instalarem, escrever o sumário, distribuir as fichas de trabalho e finalmente preparar o 

material necessário. As atividades letivas tiveram lugar em salas que não tinham projetor fixo, 
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sendo por isso necessário levar um portátil com colunas e proceder à sua instalação em sala de 

aula.  

 Outra limitação foi o facto de trabalhar com dois níveis completamente distintos, um 

inicial e outro intermédio: A1 e B1. O blogue teve que ser ajustado às duas realidades, 

misturando assim materiais que iam ao encontro dos dois níveis trabalhados e às diferentes 

faixas etárias. 

 O número de professores que aceitou respondeu ao questionário foi mínimo. 

Considero que de alguma forma condicionou a análise que realizamos.  

 Deste estudo não se pretendia tirar conclusões gerais mas sim ajudar à reflexão quanto 

ao uso do blogue como elemento a incluir no trabalho bilateral entre professores de línguas 

estrangeiras e alunos.  

  

Sugestões para trabalhos futuros. 

 A partir do trabalho realizado com este projeto seria interessante pôr em prática um 

blogue ao serviço do ensino do espanhol como língua estrangeira, este a longo prazo.  

 Para que os alunos tenham mais motivação na hora de trabalhar ou interagir com esta 

ferramenta, seria necessário envolvê-los mais ativamente na preparação do blogue de turma. 

Numa primeira parte, passaria por escolherem um nome para o espaço, assim como o 

visual a adotar. Depois, em conjunto com um professor responsável, tratariam de definir quais 

os objetivos do blogue e que tipo de material gostariam de incluir na página: trabalhos da 

turma, notícias a serem debatidas no próprio blogue ou em sala de aula, podcasts preparados 

no âmbito de alguns trabalhos de produção oral, etc. 

Numa segunda parte seria apresentado o espaço virtual às turmas e definida uma 

estratégia para a sua divulgação. Existe uma infinidade de possibilidades para trabalhar um 

blogue e os alunos podem também dar sugestões que seriam certamente produtivas. 

A dinamização de um projeto deste género, não só mudará a face do ensino como 

motivará outros professores a utilizá-lo com os seus alunos, quer seja como ferramenta de 
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trabalho direto, quer como trabalho lúdico com os seus alunos e com outros internautas 

interessados. 

 Esta proposta de trabalho vai ao encontro dos objetivos definidos pelas diferentes 

entidades políticas, responsáveis por regular o ensino a nível nacional, europeu e 

internacional, juntando dois “trunfos” importantes num só trabalho: aprender línguas 

estrangeiras e utilizar as TIC como recurso educativo.   
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Anexos CD 

 

 Planificações 7º ano. 

 Planificações 9º ano. 

 Unidade didática: “Hábitos de consumo” – 9º ano. 

 Unidade didática: “Vamos de compras” – 7º ano. 
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REQUERIMENTO 

 
 
 

Eu, Maria Isabel Oliveira Marques, professora estagiária do Grupo de Espanhol da UTAD, 

venho por este meio solicitar a Vossa Excelência autorização para implementar inquéritos a 

professores de Línguas estrangeiras e a alunos da disciplina de espanhol, no âmbito da minha 

tese de mestrado cujo tema é: “A utilização do blogue no ensino do espanhol como língua 

estrangeira”. Informo ainda que as respostas obtidas através dos questionários serão 

totalmente anónimas, servindo apenas para fins de investigação. 

 

 

Pede deferimento. 

Vila Real, ______/ _______/  de 2014 

 

___________________________________________ 

(Maria Isabel Oliveira Marques) 
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ANEXO B 
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QUESTIONÁRIO DIRIGIDO A ALUNOS DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Q realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro. 

O objetivo deste inqué rito visa a recolha de da dos para comple mentar o estudo baseado na 

utilização do blogue como ferra menta de trabal ho e interação entre professor e aluno, na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. 

Ano: ____                                                                                                     DATA: ____/ ____/ ____ 

1. Que idade tens? 

 Tenho 11; 12 anos   Tenho 13; 14 anos   Tenho 15;mais anos  
 
2. Indica qual da(s) atividade(s) praticas no teu tempo livre.  

 Escrever  Praticar desporto 

 Ver televisão  Ler 

 Jogar playstation  Navegar na Internet 

 Ajudar os pais  Falar com os amigos no facebook 

 Sair com os amigos  Indica outra não mencionada:  
 
 

  
3. Da lista que se segue, indica quais dos equipamentos possuis: 

 Computador 

 Impressora 

 Scanner 

 Ligação à internet 

 Em minha casa não há nenhum dos equipamentos mencionados. 

 
4. Da lista que se segue, que equipamentos tens?: 

 Telemóvel 

 Telemóvel com internet. 

 Tablet 

 Consola de jogos (playstation, gameboy, Nintendo, etc.) 

 Não tenho nenhum destes equipamentos 

 
5. Indica quais as atividad es que fa zes com o computador que tens em casa ou com o 

telemóvel. 
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 Vou ao meu correio electrónico 

 Jogo 

 Fala com os meus amigos no facebook 

 Faço trabalhos para a escola 

 Consulto blogues 

 Uso o Instagram 

 Faço downloads de filmes 

 Faço downloads de músicas 

 Faço pesquisas para a escola 

 Outras atividades (indicar quais) 
 
 

6. Alguma vez tinhas participado num blogue?  
 Sim 
 Não 

 

 

7. Se respondeste sim, indica como o utilizas: 
 

 

 

 

8. O que achaste do blogue da professora? 
 

 

 

 

 

 

9. Que utilidade deste ao blogue da professora? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

10. Indica o que mais gostaste no blogue da professora. 

___________________________________________________________________________ 

11. Se não participaste no blogue, indica o motivo. 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                                                                             Obrigada pela tua colaboração 

 

 Para pesquisar informação quando 
estudo. 

 Para pesquisar informação para 
entretenimento. 

 Para participar com comentários. 
 Outra: 

 

 Nada interessante  
 Pouco interessante  
 Interessante  
 Bastante interessante  
 Muito interessante  
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ANEXO C 
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QUESTIONÁRIO DIRIGIDO 

 A PROFESSORES DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Este questionário é realizado no âmbito do Mestrado em Ensino de Português no 3º Ciclo do Ensino 
Básico e no Ensino Secundário e de Espanhol nos Ensinos Básico e Secundário da Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro. 

O presente questionário tem por objectivo a análise dos hábitos dos professor es de língua 
estrangeira quanto aos materiais  didáticos usados  na reali zação e prep aração das s uas aulas. 
(Todas as respostas serão tratadas com confidencialidade). 

DATA: ____/ ____/ ____ 

1 Indique quais os materiais mais utilizados nas suas aulas. 

Numere as opções de 1 a 12, sendo 1= mais utilizado e 12= menos utilizado.  

 Manual + livro de exercícios 

 Quadro 

 Cartazes 

 Internet 

 Vídeos 

 Canções 

 Jornais 

 Revistas 

 Audições do manual 

 Blogues 

 Filmes 
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2. Com que frequência costuma usar as TIC nas suas aulas? Assinale a resposta com uma cruz.  

Nunca   

Raramente   

Às vezes  

Frequentemente   

Sempre   

 

3. Com que objetivo usa as TIC na suas aulas? Assinale a(s) resposta(s) com uma cruz. 

Para ver vídeos  Para resolver exercícios com a turma.  

Para usar materiais online  Para usar plataformas de intercâmbio com 

alunos estrangeiros 

 

Para apresentar power points  Para ler jornais online  

Para visitar blogues relacionados com a sua disciplina.   Outra  

  

4. Quais as maiores dificuldades com que se depara para utilizar as TIC nas suas aulas? Assinale a(s) 

resposta(s) com uma cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma  

Falta de conhecimentos informáticos  

Falta de material informático  

Problemas de ligação à internet   

Desinteresse dos alunos   
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5. Possui algum blogue? 

Sim  

Não         

 

6. Alguma vez pensou criar um blogue didático para os seus alunos? 

 

Sim  

Não         

7. Se respondeu não à pergunta anterior, qual o motivo? 

Falta de conhecimentos informáticos  

Não considero útil para a disciplina que leciono  

Implicaria muito trabalho extra  

Outro  

 



 

 

 




