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Já concluimos? 
É com grande prazer e orgulho que a nossa parceria 
irá oferecer às escolas básicas - professores e 
alunos - um conjunto de recursos úteis e importantes 
para a iniciação do ensino e aprendizagem de lín-
guas estrangeiras. Passamos quase três anos a 
desenvolver um jogo para ser usado na aprendiza-
gem de línguas por alunos do ensino básico…ou até 
mesmo por qualquer outra pessoa.  
 
Anteriormente já havíamos mencionado os 7 tópicos:  

✔ Saudações e Apresentações 
✔ Números e Cores 
✔ Familia e Amigos 
✔ Comida e Bebida 
✔ Jogos e Atividades  
✔ Escola 
✔ Viagem e Transporte 

O que nós não mencionamos foi que todos os tópi-
cos têm três níveis, e cada nível tem três etapas, o 
que significa que existem 63 cenários, onde os 
alunos se encontram em diferentes situações, 
aprendendo desde cumprimentos básicos até pedir 
comida num restaurante com ou sem ketchup! 
 
E há muito mais do que apenas jogos. O jogo 
BlaboLingo faz parte de uma metodologia pedagógi-
ca descrita no segundo resultado deste projeto -> 
Guia do Professor. 

Guia do Professor 
Usar jogos ‘sérios’ para apoiar a aprendizagem de 
línguas é uma técnica que tem muitos benefícios. 
Pode ser animado, colorido e divertido. Os nossos 
recursos são baseados em progressão e desafios.Os 
níveis estão alinhados com o Quadro Europeu Co-
mum para as línguas nos níveis A0-A1-A2.O objetivo 
é motivar os alunos, mas também mostrar como eles 
progridem. 

 
Os professores podem integrar o jogo nas suas au-
las, adicionando um elemento interativo no ensino 
das línguas. 

Dentro do Guia, os professores encontrarão: 

ü Diretrizes técnicas sobre como: 
o transferir e instalar o jogo 
o orientar-se no jogo 

ü Um resumo dos tópicos e cenários 
ü Exemplos de planos de aulas 
ü Estudos de caso 
ü Anexo I: Cenários detalhados 
ü Anexo II: Modelos de planos de aula 
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Partilhando os resultados do 
projeto 

 

Como em todos os projetos Erasmus +, é importante 
partilhar os resultados do projeto com quem mais 
pode beneficiar deles. Portanto, nestes últimos 
meses de implementação do projeto, todos os parcei-
ros estão ocupados aumentando a consciencializa-
ção sobre o projeto e os seus resultados para des-
pertar o interesse. 
Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é 

organizar os chamados Eventos Multiplicadores. 

Geralmente, em forma de um seminário, workshop 

ou conferência. Devido a algumas restrições rela-

cionadas com a covid-19, os parceiros do projeto 

estão a organizar esses eventos em vários formatos: 

reuniões presenciais, reuniões online ou uma com-

binação de ambos - um formato combinado. Se 

deseja participar em algum desses eventos, entre em 

contacto com seu parceiro local do projeto e verifique 

o que está disponível para si. 

Como foi o caso durante o projeto, assim que o pro-
jeto for concluído o nosso site irá armazenar todas as 
informações sobre ele, os parceiros e, principalmen-
te, os resultados do projeto. Qualquer professor in-
teressado em usar o BlaboLingo poderá transferir o 
jogo e o Guia contendo conselhos práticos sobre 
como incorporar o BlaboLingo nas suas aulas de 
línguas. 

O site do projeto está disponível nos cinco idiomas. 
Temos também uma página no Facebook e con-
vidamo-lo a visitá-la e apreciá-la!! 

 

 
https://www.blabolingo.com 

 

www.facebook.com/BLABOLINGO 

 
Não é um Adieu,  

é só um Auf Wiedersehen 

 

Em tempos bons e maus, antes e durante a crise 
sanitária covid-19, a nossa equipa de 6 organizações 
parceiras de 5 países trabalharam incansavelmente 
para levar este projeto a uma conclusão bem-
sucedida. A duração do projeto foi estendida de 2 
para 3 anos e os resultados agora estão finalmente 
prontos, apesar dos desafios que a vida nos lançou. 
Os dois últimos encontros que deveriam ocorrer em 
Carlepont, França e Leipzig, Alemanha, tiveram que 
ser realizados online, dificultando o nosso trabalho e 
não permitindo que nos abraçássemos no momento 
em que nossa colaboração atual está a chegar ao 
fim. 
Portanto, não nos estamos a despedir, mas apenas 
dizendo um até já, na esperança de tempos 
melhores quando nos encontrarmos novamente a 
trabalho ou a lazer, mas sempre como amigos. 
 
 

 
 

 

 


