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���� Bilhete de Identidade

AnoAno dede nnascimentomento:: 1999

InstituiçãoInstituição:: Centro de Investigação em Didáctica e Tecnologia na
Formação de Formadores (CIDTFF) - Universidade de AveiroFormação de Formadores (CIDTFF) - Universidade de Aveiro

CoordenadoresCoordenadores:: Ana Isabel Andrade & Maria Helena Araújo e Sá

EquipaEquipa dede investigaçãoinvestigação:: Membros efetivos do CIDTFF, bolseiros
e técnicos de investigação

ConsultoresConsultores:: Isabel Alarcão - Universidade de Aveiro, Portugal
João Wanderley Geraldi - Unicamp, Brasil



���� Equipa

Ana Isabel Andrade
Helena Araújo e Sá
Filomena Martins
Ana Sofia Pinho
Sílvia Melo-Pfeifer

-- Doutorandos/BolseirosDoutorandos/Bolseiros

Abdelilah Suisse
Ana Margarida Costa
Ana Rita  Costa
Daniel Basílio
Joana Almeida
Luciana Mesquita
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Membros efectivos do CIDTFFMembros efectivos do CIDTFF

Sílvia Melo-Pfeifer
Leonor Santos

Colaboradores :
Lurdes Gonçalves

Mónica Bastos
Alexandra Schmidt

Investigadora Investigadora -- Programa Ciência Programa Ciência 
20072007

Ana Raquel Simões

Luciana Mesquita
Mariana Clemente
Manuel Bernardo Canha
Marta Santos
Mónica Lourenço
Sandie Mourão
Susana Ambrósio
Susana Sá
Sílvia Gomes

Bolseira técnica de investigaçãoBolseira técnica de investigação
Rosa FanecaRosa Faneca



���� Finalidades

- Produzir conhecimento sobre os processos de educação em línguas;

- Partilhar conhecimento com a comunidade de investigadores em

didática de línguas e com os professores e formadores de línguas;
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didática de línguas e com os professores e formadores de línguas;

- Conceber, experimentar e avaliar estratégias e materiais de ensino-

aprendizagem de línguas, bem como de formação de professores.

- Fomentar a articulação entre o CIDTFF, as escolas e outras

instituições, nomeadamente através de propostas educativas e

formativas na área da educação em línguas.



���� PúblicoPúblico --AlvoAlvo

- Investigadores;
- Professores de línguas;
- Educadores de Infância e Professores do 1º CEB; 
- Supervisores;
- Estudantes (formação inicial, contínua e pós-graduada);
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- Estudantes (formação inicial, contínua e pós-graduada);
- Alunos (ensinos básico e secundário).

MateriaisMateriais//RecursosRecursos::

- Desenvolvidos no âmbito de projetos de investigação;
- Desenvolvidos por estudantes do ensino superior;
- Adquiridos;
- Publicações do L@le. 



Série propostas Série propostas 

� 2003 – Da consciência comunicativa à competência intercultural – um
módulo de formação de professores

� 2004 – Intercompreensão em situação de chat romanófono
� 2007 – Abordar as línguas, integrar a diversidade nos primeiros anos de

escolaridade
� 2007 – Imagens das línguas e do plurilinguismo: princípios e sugestões de
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���� Publicações Publicações -- Cadernos do L@leCadernos do L@le

� 2007 – Imagens das línguas e do plurilinguismo: princípios e sugestões de
intervenção educativa

� 2010 – Descobrir a intercompreensão: alguns itinerários de autoformação
� 2011 - ?intercompréhension: la vivre, la comprendre, l’enseigner…

Série reflexõesSérie reflexões
� 2005 – Educação em Línguas em Contexto Escolar
� 2006 – Imagens das Línguas em Contextos de Educação e Formação 

Linguística
� 2010 - Era uma vez … a didáctica de línguas: enredos, actores e cenários de 

construção de conhecimento.

Publicações - http://www.ua.pt/cidtff/lale/PageText.aspx?id=9582



���� AtividadesAtividades

�Desenvolvimento de projetos de investigação e dinamização de

seminários;

�
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� Conceção e realização de ateliers linguísticos para alunos e de ações

de formação para professores;

� Conceção, produção e avaliação de materiais educativos e de

formação para diferentes contextos.
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���� Ateliers L@leAteliers L@le

Jardim de Infância 

- Ritmos do Mundo, sons das línguas
- Os três porquinhos falam outras línguas

1º e 2º Ciclos do Ensino Básico
- Imagens da Diversidade
- Um locutor e uma história
- Sistemas de escrita
- Corrida para as línguas
- A ilha das palavras
- Atelier de sensibilização à diversidade linguística e cultural
- Canciones, song, chansons para crianças
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3º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário

- Provérbios romanófonos

���� Ateliers L@leAteliers L@le

- Provérbios romanófonos

- Um rosto, uma língua, uma cultura

- Deutsch ist einfach!

- Vamos conhecer a língua alemã?

- Sistemas de escrita

- Português para estrangeiros

- Chat romanófono

- Aprender línguas para quê?
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Fases de
desenvolvimento

���� Fases de desenvolvimento do L@le

Fase I (1999-2001) Fase II (2002-2006) Fase III (2007-2012)

Enfoque:
Descrição da CP +

intervenção
(contextos de educação formal)

Enfoque:
Descrição da

competência plurilingue 
(CP)

Enfoque:
Intervenção 

(aprendizagem ao longo da

vida) + parcerias



Objectivo de investigação:

Descrever a Competência Plurilingue (dimensões, processos  e 

L@LE L@LE –– Fase IFase I
(1999 (1999 –– 2001)2001)
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� Descrever a Competência Plurilingue (dimensões, processos  e 

desenvolvimento)

Resultados:

� Um modelo descritivo de CP.



L@LE L@LE –– Fase IFase I

Competência 

Repertórios 
Sócio-Afectivos

Repertórios 
Linguístico-

Comunicativos

ANDRADE & ARAÚJO e SÁ et all, 2003

Competência 
Plurilingue

Gestão da 
Interacção

Repertórios de 
Aprendizagem



Objectivos de investigação:

� Analisar o desenvolvimento da CP em contextos educativos; 

� Avaliar as implicações de programas sistemáticos e intencionais de 
desenvolvimento da CP.

L@LE L@LE –– Fase IIFase II
(2002 (2002 –– 2006)2006)
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desenvolvimento da CP.

Resultados:

� Programas Plurilingues (Ensinos Básico e Secundário).
� ILTE - Intercomprehension in Language Teachers Education (módulos de 

formação) http://www.lett.unipmn.it/ilte/ www.dte.ua.pt/ilte
� Plataforma para práticas de intercompreensão em línguas româncias 

(Galanet) http://www.galanet.be/
� Projecto Ja-Ling         







DifundirDifundir umauma abordagemabordagem pluralplural dasdas línguaslínguas nono currículocurrículo escolarescolar
dede diferentesdiferentes paísespaíses europeuseuropeus

ExperimentarExperimentar aa abordagemabordagem emem contextoscontextos reaisreais dede

Título: Título: Ja-Ling ( Janua Linguarum – Uma porta para as línguas ) 

Data de execuçãoData de execução:: 2001/2004

JaLingJaLing 9504095040--CPCP--11--20012001--11--DEDE--
ComeniusComenius--C21 C21 http://jaling.ecml.athttp://jaling.ecml.at

ExperimentarExperimentar aa abordagemabordagem emem contextoscontextos reaisreais dede
ensino/aprendizagemensino/aprendizagem

ProduzirProduzir ee adaptaradaptar materiaismateriais didácticosdidácticos

ElaborarElaborar ee testartestar instrumentosinstrumentos dede avaliaçãoavaliação

SensibilizarSensibilizar ee formarformar professoresprofessores



Objectivos de investigação

� Analisar processos de construção e desenvolvimento de parcerias
entre investigação/educação/sociedade, no âmbito da educação em
línguas;

� Compreender o papel dessas parcerias no desenvolvimento da CP

L@LE L@LE –– Fase IIIFase III
(2007 (2007 –– 2012)2012)
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� Compreender o papel dessas parcerias no desenvolvimento da CP
(em contextos formais e informais);

� Conceber, desenvolver e avaliar programas orientados para o
desenvolvimento da CP concebidos no âmbito dessas parcerias.

Resultados esperados:
� Parcerias;
� Programas orientados para o desenvolvimento da CP (contextos de 

aprendizagem ao longo da vida).



Data de execução:Data de execução: 2007/2010

Financiamento:Financiamento: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) -
PTDC/CED/68813/2006; FCOMP-01-0124-FEDER-0071106)

Coordenação:Coordenação: Ana Isabel Andrade

Título:Título: Línguas & Educação: construir e partilhar a formação
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Alguns projetos …Alguns projetos …

Coordenação:Coordenação: Ana Isabel Andrade

InstituiçõesInstituições envolvidasenvolvidas:: Universidade de Aveiro (investigadores do
CIDTFF), escolas dos ensinos básico e secundário (professores de línguas e
professores do 1º CEB)

ObjectivoObjectivo principalprincipal:: Construir e partilhar a formação através de uma
comunidade de desenvolvimento profissional, empenhada em trabalhar
diversas competências do currículo escolar, no sentido de contribuir para a
melhoria das práticas de Educação em Línguas.

http://linguaseeducacao.web.ua.pt/



Línguas & Educação: construir e partilhar a formação

Ana Isabel Andrade (coord.)

Ano: 2008 ISBN: 978-972-99314-4-4

Projecto: PTDC/CED/68813/2006 (Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT)



Alguns projetos …Alguns projetos …

Data de execução:Data de execução: 2008/2009

FinanciamentoFinanciamento:: Comissão Europeia, através da Agence Executive
Education Audiovisuel et Culture

CoordenaçãoCoordenação :: Maria Helena Araújo e Sá

L@LE

Título:Título: Galapro - Formação de formadores para a intercompreen são 
em Línguas Românicas

CoordenaçãoCoordenação :: Maria Helena Araújo e Sá

InstituiçõesInstituições envolvidasenvolvidas:: Universidade de Aveiro, Université Stendhal
Grenoble III (FR); Université de Lyon 2 (FR); Universidad Complutense de
Madrid (ES); Universitat Autònoma de Barcelona (ES); Université de Mons-
Hainault (BE); Università Degli Studi di Cassino(IT); Université AI.I.Cuza (RO).

ObjetivoObjetivo principalprincipal: Construir uma plataforma para o desenvolvimento
de competências profissionais no domínio da intercompreensão,
inscrevendo-se numa perspetiva didática activa que preconiza o
plurilinguismo como valor europeu e prática a promover.

http://www.galapro.eu/sessions/





Data de execução:Data de execução: 2006/ 2009 

Financiamentos:Financiamentos:
FEDER & POCI 2010 – Programa Operacional Ciência e Inovação      
(16.10.2006 a 30.06.2008) & PPCDT – Promover a Produção Científica,                 
o  Desenvolvimento Tecnológico e a Constituição de Redes Temáticas               

Título:Título: EMIP: Didáctica de línguas: um estudo meta-analítico  da 
investigação em Portugal
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Alguns projetos …Alguns projetos …

o  Desenvolvimento Tecnológico e a Constituição de Redes Temáticas               
(01-01-2008 a 30-09-2009)

Coordenação:Coordenação: Maria Helena Araújo e Sá e Isabel Alarcão 

Instituições envolvidas:Instituições envolvidas: Universidade de Aveiro e Universidade do 
Minho

ObjetivoObjetivo principalprincipal:: Contribuir para a definição do estado da arte da
investigação portuguesa em DL entre 1996-2006, proporcionando às
comunidades académicas e profissionais e aos decisores políticos, um corpo
de conhecimento coerentemente sistematizado.



Data de execução:Data de execução: 2008/ 2012

Financiamentos:Financiamentos: Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) –
Programa Compromisso com a Ciência 2007

Título:Título: A comunicação Intercultural num paradigma de 
aprendizagem ao longo da vida: parcerias na comunid ade alargada
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Alguns projetos …Alguns projetos …

Coordenação:Coordenação: Ana Raquel Simões 

ObjetivoObjetivo principalprincipal :: Promover redes de investigação e de práticas entre a
universidade e a comunidade alargada, no que respeita à educação para a
cidadania e à comunicação intercultural.
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de de LínguasLínguas EstrangeirasEstrangeiras

Contactos: 

lale@dte.ua.pt

http://www.ua.pt/cidtff/lale/

(página em actualização)



Laboratório Aberto para a Aprendizagem Laboratório Aberto para a Aprendizagem 

de Línguas Estrangeirasde Línguas Estrangeiras

O CIDTFF - LALE apresenta-se na primeira pessoa

http://www.youtube.com/watch?v=SApIDe_SWoo http://www.youtube.com/watch?v=SApIDe_SWoo 


