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RESUMO
Este trabalho propõe explorar uma plataforma de livre acesso que permite ao professor de 

português língua estrangeira criar unidades didáticas online para os seus alunos. Esta plata-
forma está disponível para todos os sistemas operativos existentes, permitindo a criação de 
materiais de aprendizagem de línguas multimédia a partir de todos os dispositivos móveis.

Neste trabalho descrevemos o Clilstore e as suas ferramentas integradas, o Multidict e o 
Wordlink. Os três aplicativos são acessíveis online em http://multidict.net/clilstore/ , dispo-
nibilizando já 39 unidades didáticas em língua portuguesa, desde o nível A1 até ao nível B2. 

ABSTRACT
This paper aims to explore a free access platform, which allows the teacher of Portuguese as a 

foreign language to create online units. This platform is available on all operative systems, 
allowing the teacher to create units from any mobile devices.

We will describe Clilstore and its integrated tools, such as Multidict and Wordlink. The three 
applications are available online at http://multidict.net/clilstore/ , and there you will find 
39 units in Portuguese language, from A1 to B2 level.

1. INTRODUÇÃO

A plataforma CLILSTORE resultou de um projeto co-financiado pela Comu-
nidade Europeia que previa o desenvolvimento de uma ferramenta on-line gratuita 
que pretendia apoiar a aprendizagem integrada de línguas e conteúdos. O con-
sórcio TOOLS tinha como instituição coordenadora o SDE College (Syddansk 
Erhversskole Odense-Vejle), e como instituições parceiras a Universidade do Sul 
da Dinamarca (University of Southern Denmark), a Universidade Politécnica de 
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Valência (Universidad Politécnica de Valencia), uma escola profissional sediada 
na Lituânia (Marijampolès profesinio rengimo centras), a Associação Europeia de 
Aprendizagem de Línguas mediada por computador (European Association for 
Computer-Assisted Language Learning), a Universidade de Ulster, na Irlanda do 
Norte (University of Ulster), uma universidade na Escócia (Sabhal Mòr Ostaig) e a 
Universidade de Évora, em Portugal.

2. OBJETIVOS TOOLS

O projeto teve como objetivos centrais a criação de uma ferramenta on-line 
gratuita, que pudesse ser disponibilizada em todos os sistemas operativos. Tal iria 
permitir a criação de materiais de aprendizagem de línguas, que funcionassem a 
partir de páginas web, mas também a partir de dispositivos móveis. Deste modo, as 
unidades criadas estariam disponíveis na internet, construindo-se uma comunidade 
de aprendentes de línguas, permitindo a produção e partilha de conteúdos por parte 
dos professores de línguas. As unidades de aprendizagem incluíam materiais multi-
média, como áudio, vídeo, bem como imagens e gráficos. Esta ferramenta apresenta 
um elemento único e inovador: a capacidade de estabelecer automaticamente a 
ligação entre cada palavra do texto a dicionários online em mais de 100 línguas.

O serviço online também permite a criação de unidades de aprendizagem a 
partir de dispositivos móveis, como por exemplo, iPads, e é compatível com qual-
quer sistema operacional (Linux, Windows, MacOS, Unix, etc.). Os materiais de 
aprendizagem podem ser acedidos e utilizados em smartphones e, em última análise, 
podem inclusivamente ser criados materiais a partir destes dispositivos móveis.

Estamos convencidos de que o sistema online - as ferramentas de criação de 
conteúdos e o repositório de materiais -, será de grande benefício, tanto para as 
instituições de ensino, como para os alunos, uma vez que se trata de um serviço 
gratuito e em código aberto.

3. RESULTADOS TOOLS

A lista que se segue fornece ligações para: (i) os três instrumentos disponíveis 
em multidict.net, (ii) o site do projeto que fornece uma detalhada introdução ao 
conceito explorado, incluindo toda a documentação do projeto, os boletins infor-
mativos, informação de referência sobre todos os parceiros e projetos associados; e 
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(iii) ligações diretas para as redes sociais utilizados para disseminar os resultados do 
projeto, construindo uma comunidade de utilizadores.

–  Clilstore: http://multidict.net/clilstore
–  Multidict: http://multidict.net/multidict
–  Wordlink: http://multidict.net/wordlink
–  Tools website: http://languages.dk/tools/index.htm
–  Tools Facebook: http://www.facebook.com/tools4clil
–  Tools Blog: http://tools4clil.wordpress.com
–  Tools Twitter: https://twitter.com/tools4clil
–  Tools LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Tools4Clil-4269787

Figura 1. Página do Clilstore acessível em http://multidict.net

3.1. Clilstore

Clilstore é um site multifacetado que:
–  serve professores que desejem criar ou encontrar unidades multimédia de 

aprendizagem de línguas para usar com os seus alunos;
–  oferece um repositório de unidades de aprendizagem de línguas numa variedade 

de idiomas que os alunos podem aceder diretamente e usar de forma autónoma.
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Os alunos também têm a possibilidade de se registarem como autores, criando 
e compartilhando unidades. Como o repositório de unidades existentes é de acesso 
público, professores e estudantes que desejem utilizar as unidades existentes não 
precisam de se registar no serviço antes de visualizar ou utilizar os materiais.

A ênfase das unidades Clilstore está na utilização de material multimédia, o 
que significa que usa combinações de vídeo, áudio, imagens, texto, hiperligações e 
tecnologias de suporte secundárias que permitem a criação e partilha de exercícios 
interativos. As unidades de aprendizagem de línguas Clilstore contêm a mais-valia 
de cada uma das palavras do texto estar ligada a dicionários online. À distância de 
um simples “carregar na palavra” o aprendente tem acesso a vários dicionários, que 
lhe permitem a tradução da língua fonte para a língua alvo.

3.2. Wordlink

Wordlink liga a maioria das páginas da internet palavra por palavra a dicionários 
online. É o software que possibilita a ligação automática de cada palavra dos textos 
das unidades Clilstore. Pode também ser utilizado como uma ferramenta de uso 
autónomo para ligar todas as palavras numa determinada página na internet aos dicio-
nários online disponíveis a partir do Multidict. A primeira coisa que temos a fazer é 
selecionar a língua da página da internet no menu drop-down. Seguidamente, é preciso 
colar a URL da página que desejamos ligar no campo apropriado e carregar em “Go”. 
Isso permite-nos carregar em qualquer das palavras do texto e procurá-la no Multidict.

3.3. Multidict

Multidict funciona como uma interface de dicionário online, independente. 
É também um site que permite todas as combinações de línguas apresentadas nas 
unidades de aprendizagem de línguas Clilstore. A partir do momento em que os 
utentes das unidades Clilstore carregam nas palavras, o interface Multidict abre ao 
lado da unidade Clilstore, possibilitando aos alunos uma consulta fácil e rápida 
dos dicionários disponíveis. As mais de cem línguas oferecidas pelo Multidict conta 
com vários dicionários online, o que significa que não estando o aluno satisfeito 
com o seu primeiro resultado, poderá procurar noutro dicionário selecionando-o a 
partir do menu de dicionários disponíveis ou carregando nos ícones de dicionários, 
sem ter que reintroduzir o termo da pesquisa.  É importante selecionar o dicionário 
que melhor se adequa às necessidades de tradução. Cada dicionário tem pontos 
fortes e pontos fracos. Se um dicionário não tem a palavra que está a ser procurada, 
como já fizemos notar, o utente pode sempre escolher outro dicionário.
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4. UNIDADES EM PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA

Exemplos de unidades em Português:
Vou às compras – A1 - http://multidict.net/cs/117 
Tu és mais forte – A2 - http://multidict.net/cs/962 
Cromeleque dos Almendres – B1 - http://multidict.net/cs/218 
Portugal – um país a descobrir – B2 - http://multidict.net/cs/205 

Figura 2. Página do Clilstore acessível em http://multidict.net - Unidades em Língua Portuguesa



40

Ana Alexandra Silva, Maria João Marçalo

5. CONCLUSÕES

O ensino do Português Língua Estrangeira merece uma atenção especial, seja 
ele feito em contexto de ensino presencial, ensino à distância ou de b-learning.  A 
Universidade de Évora tem acolhido um largo número de alunos da Europa, da 
Ásia, da África e da América. Aqui procuram completar a sua formação, e a apren-
dizagem da língua portuguesa faz parte dessa procura. As suas necessidades têm que 
ser atendidas e, como público especial que é, precisa de atividades adequadas. As 
hipóteses que agora apresentamos funcionam como complementos ao ensino pre-
sencial em sala de aula, permitindo ao aluno continuar a explorar, autonomamente, 
a língua portuguesa.
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