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O que diz o QECRL: 
 

“Espera-se deles [dos professores] que 

supervisionem o progresso dos alunos / estudantes 

e que encontrem meios para reconhecer, analisar 

e ultrapassar os problemas de aprendizagem, ao 

mesmo tempo que desenvolvem as suas 

capacidades individuais de aprendizagem.“ 
(QECRL, 2001: 198) 

 



O que diz o QuaREPE: 
 

“(…) uso de estratégias, da seleção de domínios e 

temas, e concretizam-se através da realização de 

tarefas e duma escolha criteriosa de textos, 

adequados ao nível etário e às características do 

público-aprendente bem como à sua proficiência 

em língua.” 
(QuaREPE, 2011: 5) 

 



Desvios* 

• identificar 

• organizar 

• analisar 

• interpretar 

* e principais dificuldades 



1. Contornos teóricos da aprendizagem do PLE em contexto de  

blended-learning  

• Web 2.0?  

• Ambientes de aprendizagem online - blended-learning  

• “erro”, “fallha” ou “desvio”? 

 

2. Estudo empírico: conceção das atividades e perfil dos participantes 

 

3. Descrição e análise dos exercícios  

 

4. Conclusões: a “interlíngua” e/ou o plurilinguismo dos aprendentes?  

 

 

 



 

 

 

1. Contornos teóricos: 
 

 

Web 2.0 –  

conjunto de aplicações, serviços e ferramentas online para 

a criação de conteúdos de aprendizagem  

 

Plataforma Moodle –  

criação e gestão de cursos online; forte interação entre 

estudantes e docentes 

 

 

 

• integra aplicações externas (como o Hot Potatoes)  

• comunicação: possibilidade de criar e disponibilizar 

exercícios e tarefas 
 



 O que é o blended-learning? 
 

• ensino misto: combina formação presencial e online 

 

 ex.º 2 horas de ensino presencial  

+ 2 horas de ensino online / semana  



Erros, falhas ou desvios 
 

dificuldades sentidas e demontradas pelos aprendentes  

durante os vários processos de aprendizagem  

 

• Erros – resultado de uma "interlíngua“, que revela 

características diferentes das da língua a aprender e que se 

constitui como uma competência distorcida da LE.   

 

• Falha – refere-se ao desempenho do falante, à forma como é 

incapaz de usar as suas competências de forma correta.  

 

• Desvio – não observância das regras de uma norma-padrão. 

 

• Dificuldades – permitem medir o progresso do aprendente 

durante o processo de aquisição.  

 

 



 

 

 

2) Estudo empírico: 
Conceção das atividades 

 

Primeiras produções e exercícios:  

      
• recurso a estratégias de compensação da falta de vocabulário, com 

a utilização do dicionário; 

• transferências das outras LE e da LM para colmatar lacunas e 

compensar os conhecimentos que faltam, ou porque LE são mais 

fortes.  

 

Pequeno corpus composto por 4 exercícios dos primeiros módulos da 

parte online do curso:  

• 2 de produção escrita  

• 2 interativos.  

 

Cada módulo está dividido em: competências, vocabulário, 

gramática e fonética. 

 

 



 

1os exercícios – 1a área temática (“apresentar-se”): 

- reprodução de informação a partir da leitura de um pequeno texto; 

- participação num fórum com um texto do mesmo tipo. 

 

2os exercícios – 2a área temática (“rotina diária”):  

- preenchimento das formas corretas dos verbos em falta; 

- tarefa escrita para aplicação do exercício anterior e de um mapa 

conceptual de vocabulário.  

 

Ponto de vista comunicativo: 

• exercitar e aplicar o vocabulário relativo à temática da unidade e 

realçar estruturas e funções linguísticas importantes para o nível de 

aprendizagem. 

 

Características dos exercícios interativos: 

• Caráter fechado – utilização de formas verbais determinadas; 

• Permitem produção frásica, mas não tão livre como na produção 

textual.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

Perfil dos  

participantes no estudo: 
 

  

• 24 anos 

• feminino 

 

• LM - alemão 

• LE1 - francês 

• LE2 - inglês 

• LE3 – espanhol* 
 

* quase metade dos aprendentes tem também conhecimentos de 

italiano 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

3) Descrição e análise dos 

exercícios: 
 

 Exercícios interativos: 

• Quiz de resposta aberta: “Vamos conhecer a Kerstin!” 

• Exercício de lacunas (verbos entre parêntesis):  

“A rotina diária da Maria” 

 

Exercícios de produção escrita: 

• Participação no fórum de apresentação: “apresentar-se” 

• Tarefa escrita: “A tua rotina diária” 

 
 

 



Ela é Kerstin. 

Chama-ela Kerstin. 

Ele chama-se Kerstin 

Ela se chama a Kerstin 

chamo me Kerstin. 

chama se a Kerstin. 

ela chamo-se Kerstin 

ela é alemanha. 

Kerstin é alemã. 

nacionalidade Alemã. 

Ela es alemã. 

Ela é a alemã. 

Ela da Frankurt. 

Ela a Frankurt. 

Ela é a Frankurt. 

Ela é a Frankurt. 

Ela é a Alemanha. 

A Kerstin sou de 

Frankfurt, na Alemanha. 

Sou de Frankfurt, na 

Alemanha. 

ela moro no Porto 

Ela é mora de Porto 

numa residência de 

estuddantes. 

Ela é de Porto. 

Ela mora a Porto. 

Ela mora de Porto. 

Ela mora da Porto. Ela mora o Porto. 

Ela mora do Porto. 





Tipo 

declinação substantivos - 
nacionalidades e línguas  

interferências LE – 
vocabulário 

Interferências LE - 
vocabulário / ortografia 

vocabulário - traduzido c 
ajuda do dicionário 

confusão no uso do artigo 
definido - declinação das 

preposições 

omissão do artigo definido 

omissão de preposições 

tempo verbal 
forma verbal 

ser/estar 

acentuação sons nasais 

alemão / alemã  

soltera* / solteira  
pronto* / cedo  

me gosto de* / gosto de  
poco* / pouco  

o* / ou  
un* / um  

excepto de* / para além de  
freira* / irmã  

bailar* / dançar 

na casa de meus pais* / na casa dos meus pais 

tradução de außer e 
não de außerdem…  

com meu namorado* / com o meu namorado 

Anke, minha mãe* / a Anke, a minha mãe 

sou norte Alemanha * / sou do norte da Alemanha 

agora aprendo* / agora estou a aprender 

sou em Saarbrücken* / estou em Saarbrücken 
tem*/ tenho 

francés*/ francês 
inglés*/ inglês 



acorda-se laventa-se 

levanata-se 

pentea-se 

pente-se 

penta-se 

pentera-se 

… 

vesti-se 

viste-se 

vesta-se 

comem 

é 

estando 

estanda 

este 

… 



A tua rotina diária.  

Escreve um texto em que 

descrevas a tua rotina diária 

com a ajuda das páginas 47 a 

50 do livro e do mapa 

conceptual. 

 



Tipo 

formação plural - 
substantivos 

interferências LE – 
vocabulário 

Interferências LE - 
gramática / preposições 

vocabulário - traduzido c 
ajuda do dicionário 

confusão no uso do artigo 
definido/indefinido - 

declinação das preposições 
omissão/confusão de 

preposições 
 

forma verbal 
ser/estar 

 
pronomes possessivos 

 

pronome reflexo 

fims-de-semana* / fins-de-semana  

cada dia* / todos os dias  
desporte* / desporto  

despois* / depois  

vou a jogar* / vou jogar  
vou a encontrar* / vou encontrar  

cursos / aulas  
saio à discoteca* / vou à discoteca  

chegar a univ.*/chegar à univ. 

bebo o café sem açúcar*/bebo o café sem açúcar 

até meio-dia* / até ao meio-dia 

estou à casa* / estou em casa 

vesto-me* / visto-me 

minho* / meu 

todos os dias deitou-me*/ todos os dias me deito 

veste-me* / visto-me 

levanta-me* / levanto-me 

sou* /estou na Univ. 

vou à* / vou para a 

oito à noite* / oito da noite 



 

 

 

 

 

  

 

4) A “interlíngua” / plurilinguismo 

dos aprendentes: 
 

 Níveis dos desvios identificados: 

• lacunas de vocabulário e funções gramaticais do PLE; 

• repertórios linguísticos prévios dos aprendentes  

(LM e LE3)   

 

A “interlíngua” /plurilinguismo dos aprendentes: 

• contribui para o desenvolvimento das competências 

comunicativas no PLE; 

• “salva-os” nas primeiras produções; 

• as interferências estão presentes, mas funcionam como 

estratégias para colmatar as (muitas) lacunas iniciais no 

domínio do PLE. 
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Danke!! 
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