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Objetivo: produção de conteúdos didáticos para uma versão de
aplicação móvel app.

Público-alvo: população imigrante e refugiada em Portugal, as
populações de contextos em que o Português é a Língua Oficial
(comunidade lusófona) e a geração descendente da população
emigrante portuguesa.

Componentes: catorze sequências didáticas, com prévio teste de
aplicação de jogos e de exercícios de leitura, escrita e compreensão
oral (com foco na consciência fonológica).

os enunciados e instruções de navegação encontram-
se sonorizados em 10 línguas, incluindo o Português.

Acesso: no dispositivo Android, o utilizador seleciona a aprendizagem
de conteúdos, em diferentes períodos de tempo, com o auxílio da
compreensão de enunciados na Língua Materna que selecionar.

Programação: plataforma de desenvolvimento Xamarin.







DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Estudo I : aquisição de Língua Segunda (L2), imigração,
motivação, atitudes, ansiedade, estilos de aprendizagem

Análise da influência da motivação, ansiedade e estilos de
aprendizagem de alunos catalães (fase I) e portugueses (fase II)
na aprendizagem de Língua Segunda (L2) e de adaptação ao
meio social dominante – método com base na auto-avaliação dos
sujeitos (questionário em formato papel).

Estudo II : aquisição de L2, imigração, período crítico, 
desempenho, instrumentos de avaliação.

Análise do desempenho de alunos portugueses nativos e
imigrantes em testes de avaliação de raciocínio e linguagem, no
contexto de Português L2 – método com base na aplicação de
teste eletrónico e teste em formato papel: 2006-2009 (a) e 2013-
2018 (b)

Enquadramento teórico e estudos de investigação
a1
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desempenho cognitivo: avaliação do julgamento dos sujeitos face a níveis de cons fonológica;competência e performance relacionadas numa 
conjuntura cognitiva que envolve capacidades de visão, audição, memória e linguagem. competência cognitiva difere de linguística.
a; 15-02-2010



Introdução
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Resultados
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Terminologias

a2
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a2 LM língua adquirida como primeira e que é oficial no espaço onde opera - aquisição e aprendizagem;
L2 língua adquirida por sujeitos não nativos e que é oficial no espaço onde operam
LE língua não veículo de conhecimentos e que requer instrução formal ou contacto casual (básico)-carácter temporário ou apenas curricular.

aquisição e aprendizagem- calfee e freedman 1980;bilinguismo

automatismo: propriedade do processamento, velocidade, não consciente,não controlada, resultante de treino de competência, diferindo da 
ideia de processamento rápido;procedimentalização;
a; 15-02-2010



ESTADO DA ARTE



MERCADO DA TECNOLOGIA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUAS

EVIDÊNCIA

- modelos computacionais têm sido utilizados por milhões em contextos de L2 e
Língua Estrangeira (LE)

- instrumentos: “web applications” como Memrise, Duoling, Babbel, Livemocha,
and Rosetta Stone (uma primeira fase com acesso gratuito)

- plataformas e-learning (Instituto Camões) sem ‘app’ support

LACUNA: não há investigação válida suficiente sobre plataf ormas digitais
para a aprendizagem de:

línguas estrangeiras ou segundas

outras línguas que não Inglês

competências de acordo como perfil dos utilizadores

Português na variante europeia







MERCADO DA TECNOLOGIA APLICADA AO ENSINO DE LÍNGUAS

LACUNA: não há investigação válida suficiente sobre plataf ormas digitais
para a aprendizagem por:

imigrantes, refugiados e estrangeiros – gera perturbações académicas e
limitação cognitiva; investimento parental diminuído

RESPOSTA DO ESTUDO FUTURO COM ESTA APP VERSÃO 0:

- Estudo empírico (amostras de imigrantes e refugiados, várias idades) para
determinar:

padrões de utilização (tipos de tarefas, horários mais frequentes de acesso, por
ex.)

cultura: motivação e atitudes face ao uso de apps

background educacional (países de origem)

nível de proficiência dos utilizadores







Exemplos de instruções (excerto - tarefa de leitura)

Inglês

Alemão

Chinês















Obrigada pela atenção.

sfigueiredo@autonoma.pt


