
 

Informação 
Este Curso de Formação destina-se a professores de Espanhol do 3.º Ciclo e do Ensino 
Secundário que exercem funções no sistema educativo português (grupo 350). Também 
serão aceites as inscrições de estudantes e de docentes de outro nível/setor de ensino, 
no caso de haver vagas. O curso está acreditado pelo CCPFC com o registo CCPFC/
ACC-111300/21. N.º limite de vagas: 30 

Esta formação procura satisfazer uma das prioridades formativas dos docentes de Espanhol 
na atualidade e que está relacionada com o desenvolvimento da interação oral no processo 
de ensino, aprendizagem e avaliação da língua estrangeira. Entende-se a interação oral 
como uma atividade comunicativa que se pode comparar, até certo ponto, com as tarefas 
orais levadas a cabo fora da sala de aula. Para tirar proveito das atividades de interação 
oral, convém estruturá-las tanto do ponto de vista da planificação como do desenvolvimento 
das aulas e da avaliação, assim como tornar os alunos conscientes desta coerência 
pedagógica e da necessidade de se envolverem na sua própria avaliação e no controlo das 
suas aprendizagens. O intuito é que neste curso se procurem respostas a perguntas como: 
Que tipo de atividades orais precisam de praticar os nossos estudantes? Como delineamos 
as atividades orais na sala de aula? Como gerir e participar nas atividades orais? Como 
oferecer um feedback construtivo e de qualidade? Como é que nós, docentes, avaliamos as 
tarefas orais realizadas pelos nossos alunos?

 

Las tareas de interacción oral 
en el aula de español como 
lengua extranjera: práctica y 
evaluación para el aprendizaje 

Curso de formação de 25h em regime  
e-learning, de 5 a 23/07/2021 

Conteúdos 
O curso é dividido em dois módulos, 
de 12,5 horas cada um:

Módulo I. Las tareas de interacción oral 
en el aula de ELE

1. La interacción oral como actividad comunicativa
a. Caracterización de la interacción oral
b. Interacción oral vs. Expresión oral
c. Practicar la interacción vs. practicar competencias 
lingüísticas oralmente
2. El aula como contexto de interacción
a. El contexto, los participantes y la intención
b. La interacción con el profesor
c. La interacción entre alumnos
d. Tareas de la vida real y dinámicas
3. Las tareas de interacción oral en su desarrollo
a. La gestión del profesor y la participación del alumno
b. Planificación de la tarea, instrucciones, modelos
c. Control, retroalimentación y reparación de la interacción

Módulo II. Evaluación para el aprendizaje 
de las tareas de interacción oral

1. Aproximación a los conceptos clave de la evaluación 
pedagógica, formativa y sumativa aplicadas al aprendizaje 
de una lengua extranjera
2. La evaluación holística y analítica de la expresión y la 
interacción oral
3. Análisis de los criterios de evaluación y las categorías 
de análisis para la elaboración de rúbricas o plantillas de 
evaluación
4. Valorar una actuación o un producto: ¿cómo ofrecer 
una retroalimentación constructiva y de calidad?

Formadoras 
- Ana Indira Franco Cordón 
- Pilar Nicolás Martínez 

Inscrições 
Até dia 5 de junho em:
https://forms.gle/wUGfqsqYATkB6FgV7

Após a inscrição serão enviadas instruções para 
proceder ao pagamento correspondente. A 
inscrição só será considerada válida após o envio 
do comprovativo para cf.appele@gmail.com.
O curso de formação terá um custo de 30 € para 
os sócios da APPELE, 55€ para novos sócios 
(inclui uma quota anual) e 60 € para os não 
associados. Na seriação dos participantes será 
dada prioridade aos associados da APPELE com 
as quotas em dia.

Informações adicionais: https://appele.pt/centro-de-formacao/ ou via correio eletrónico:  cf.appele@gmail.com

Cronograma

https://forms.gle/wUGfqsqYATkB6FgV7
https://appele.pt/centro-de-formacao/
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