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Este produto é originado a partir da dissertação intitulada “LinguaComp como ferramenta no ensino-aprendizagem de 

línguas: uma proposta para desenvolvimento da habilidade de produção escrita em língua inglesa”, desenvolvido no 

Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
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Este manual apresenta as funcionalidades da

ferramenta computacional LinguaComp. Tem por

objetivo auxiliar alunos e professores na avaliação de

competências e habilidades desenvolvidas no

processo de ensino-aprendizagem de línguas

adicionais.

Este produto educacional evidencia um conjunto de

informações sobre os recursos disponíveis na

ferramenta e orientações sobre as etapas referentes

ao cadastro, consulta e edição de competências

(conhecimentos, habilidades e atitudes) e rubricas

avaliativas. Além disso, apresenta um conjunto de

orientações navegacionais da interface computacional,

indicações para a criação e avaliação de tarefas, por

meio das rubricas, e gerenciamento de relatórios para

o acompanhamento das informações relacionadas ao

desenvolvimento das habilidades na língua-alvo.

RESUMO



ABSTRACT

This manual presents the functionalities that compose

the software LinguaComp. Its purpose is to assist

students and teachers in the assessment of skills

developed in the teaching-learning process of

additional languages.

This educational product highlights a set of

information about the resources available in the tool

and guidance on the steps related to registering,

consulting and editing competences (knowledge,

skills and attitudes) and assessment rubrics. In

addition, it presents a set of navigational orientations

of the computational interface, indications for the

creation and evaluation of tasks, through the rubrics,

and management of reports for monitoring

information related to the development of skills in the

target language.



A ferramenta computacional LinguaComp é um produto educacional

desenvolvido no âmbito do Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico, do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), por

meio da pesquisa de dissertação intitulada: “LinguaComp como ferramenta no

ensino-aprendizagem de línguas: uma proposta para desenvolvimento da

habilidade de produção escrita em língua inglesa”.

Com o LinguaComp é possível criar, avaliar e acompanhar tarefas que viabilizam a

produção escrita na língua inglesa, além de cadastrar competências

(conhecimentos, habilidades, atitudes) referentes a essa área de atuação. Outras

funcionalidades incluem o cadastro e gerenciamento de rubricas que são úteis ao

professor durante a avaliação e inclusão de diferentes experiências avaliativas,

contribuindo para a criação e emprego destes instrumentos e auxiliando no

processo avaliativo de outras línguas, além do inglês. O software também

possibilita a consulta de dados na forma de relatórios e gráficos, referentes ao

desempenho individual dos alunos, permitindo a identificação das principais

dificuldades encontradas pelos estudantes.

Considerando que se trata de uma pesquisa de Mestrado Profissional, o

LinguaComp foi aplicado e validado durante os meses de novembro e dezembro

de 2019, por 26 estudantes de nível médio, do Curso Técnico Integrado em

Química do IFAM, Campus Manaus Centro. A validação se deu por meio de uma

proposta criada para desenvolver e avaliar a habilidade de produção escrita em

língua inglesa. A proposta pode ser visualizada por meio do site

https://www.linguacomp.pro.br/home, criado para divulgar e difundir a pesquisa

realizada.

O LinguaComp destina-se a professores e alunos de diferentes línguas, incluindo

a língua materna. Pode ser utilizado tanto na Educação Básica, como no Ensino

Superior, caso o professor tenha interesse no uso de instrumentos tecnológicos

para auxiliar no processo de avaliação, acompanhamento e gerenciamento dos

dados de seus alunos.

APRESENTAÇÃO



The computational tool LinguaComp is an educational product developed during

the Professional Master's Degree in Technological Education (Mestrado

Profissional em Ensino Tecnológico), from the Federal Institute of Education,

Science and Technology of Amazonas (Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas), arising from the research intitled: “LinguaComp as a

tool in teaching language learning: a proposal for the development of written

English skills ”.

With LinguaComp it is possible to create, evaluate and monitor tasks that enable

written production in the English language, in addition to registering skills

(knowledge, skills, attitudes) related to this area of expertise. Other features

include the registration and management of rubrics that are useful to the teacher

during the evaluation and inclusion of the different evaluation experiences,

contributing to the creation and use of these evaluation instruments, helping in

the evaluation process of other languages, besides to English. The software also

makes possible to consult data in the form of reports and graphics, referring to

the individual performance of students, allowing the identification of the main

difficulties encountered by students.

Considering that it is a professional Master's research, LinguaComp was applied

and validated during the months of November and December 2019, by 26 high

school students throughout the English language course of the Integrated

Chemistry Technician Course at IFAM, Campus Manaus Centro. The validation

took place through a proposal created to develop and evaluate the written ability

of the English language. The proposal can be viewed through the website

https://www.linguacomp.pro.br/home, created to disseminate the research

carried out.

LinguaComp is aimed at teachers and students of different languages, including

their mother tongue. It can be used both in Basic Education, as well as in Higher

Education, if the teacher has interested in the use of technological instruments to

assist in the process of evaluating, monitoring and managing the data of his

students.

PRESENTATION
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Através de tarefas de 

aprendizagem os 

alunos autoavaliam o 

desenvolvimento de 

seus conhecimentos, 

habilidades e atitudes 

com relação a critérios 

e evidências específicas 

(TOBÓN, 2015).

Adicionar 

Competências a 

recursos e atividades

Para avaliar 

conhecimentos, 

habilidades e 

atitudes em 

determinadas tarefas 

ou conteúdos.

Através de 

relatórios e gráficos 

demonstrativos 

individuais

Instrumentos 

constituídos por 

critérios e níveis de 

desempenho

Criar Rubricas 

Avaliativas

Acompanhar o 

Desempenho
Realizar (auto) 

avaliação

AMBIENTE COMPUTACIONAL

O LinguaComp auxilia professores e alunos na realização de atividades durante o

processo de ensino-aprendizagem de línguas, proporcionando mais praticidade

e feedback aos usuários. Sua utilização permite:
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A arquitetura do LinguaComp é baseada na web e seu desenvolvimento

emprega as tecnologias:

Linguagens de 

programação Java 

e Javascript

Frameworks 

Node.js, LoopBack, 

Angular, Google 

Material e Spring 

Boot.

MySql como 

Sistema 

Gerenciador de 

Banco de Dados

Os requisitos básicos para a utilização do LinguaComp são:

Computador ou 

smartphone com 

acesso à Internet

Conta de e-mail 

ativa.
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Página online do projeto

https://www.linguacomp.pro.br/home

Acesso à ferramenta LinguaComp

https://linguacomp-cli.herokuapp.com/login



AO USUÁRIO

O LinguaComp é uma ferramenta computacional, que funciona por meio da

web, qual se destina a professores e alunos de línguas, com o objetivo de auxiliar

o processo de ensino-aprendizagem neste âmbito. Listamos alguns de seus

principais recursos:

Interface computacional para cadastro, edição e consulta de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes);

Banco de dados, com rubricas, para servir como referência 

para a construção desses instrumentos avaliativos para 

avaliação de competências no ensino de línguas;

Ambiente computacional para avaliação de tarefas, por 

meio de rubricas; 

Sistema voltado para avaliação da competência 

comunicativa, com ênfase em modalidades participativas de 

avaliação;

Relatórios das avaliações realizadas;

Sistematização e acompanhamento de informações 

relacionadas ao desenvolvimento de saberes e habilidades 

na língua-alvo, por meio das avaliações.
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Entre as contribuições que o uso do LinguaComp pode proporcionar, destacamos:

Acesso ao site para 

obter informações 

completas sobre a 

ferramenta e a 

proposta avaliativa.

Disponibilização de 

um ambiente para 

criação de tarefas 

online, sem a 

necessidade de 

utilização de papel.

Organização e 

gerenciamento dos 

dados provenientes 

das avaliações, 

auxiliando o professor 

no processo avaliativo 

qual facilita as 

correções e outras 

atividades.

Emprego de rubricas 

avaliativas 

proporcionando uma 

avaliação mais precisa 

e clara a ambos os 

envolvidos

(professores e alunos).
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Este manual foi organizado como uma sequência de passos que auxiliam no

entendimento da ferramenta por parte de professores e alunos.

Na página inicial, o usuário encontra a tela de credenciamento na ferramenta, no

qual deve informar login e senha quando já possuir cadastro na plataforma.

Caso o mesmo não tenha cadastro, é necessário clicar no link ‘Ainda não tem

cadastro?’

Ai clicar no link ‘Ainda não

tem c a d a s t ro ?’, será

direcionado para a página

de cadastro de Novo

Usuário.

ACESSANDO O LINGUACOMP

1. PÁGINA DE LOGIN
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Na página de cadastro de novo usuário será apresentado um formulário

contendo os campos: Nome, E-mail e Senha. É necessário preencher as

informações solicitadas e selecionar o tipo de perfil desejado.

2. PÁGINA DE CADASTRO DE NOVO USUÁRIO

Ao preencher com os dados na Página de Cadastro de Novo Usuário, é necessário também selecionar o tipo

de perfil: aluno ou professor, de acordo com a necessidade. O tipo de perfil escolhido determina as

funcionalidades de cada página durante o uso do LinguaComp.

Em seguida...
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PERFIL PROFESSOR

O LinguaComp possibilita ao professor o acompanhamento das tarefas

realizadas durante suas aulas e facilita o processo de avaliação dessas tarefas.

Para isso, é necessário configurar o ambiente, nos seguintes aspectos:

1 2 3 4

Criar turmas
Criar 

competências

Criar 

Rubricas
Criar tarefas

Em seguida, após as configurações iniciais, o uso da plataforma é facilitado e o

usuário pode usá-la para realizar as seguintes ações:

5 6

Realizar avaliações

Realizar o 

acompanhamento e 

gerar relatórios
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Nesta tela, são listadas as turmas já cadastradas no sistema para gerenciamento

do Professor. Aqui, é possível criar tarefas, criar rubricas avaliativas e outras ações

viabilizadas pelo Menu de Navegação, localizado do lado superior esquerdo da

tela que é utilizado para navegar entre as telas do LinguaComp.

A PÁGINA HOME

O Menu de Navegação,

localizado do lado esquerdo

da tela, reúne as opões:

Turmas, Tarefas, Rubricas,

Competências, Relatórios e

Sair. Ao clicar em uma das

o p ç õ e s , o u s u á r i o é

di recionado à tela da

respectiva opção.
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Para criar uma turma e adicionar os alunos, é necessário realizar os seguintes

passos:

1. COMO CRIAR TURMAS ?

1º PASSO

Na tela de Turmas, clicar no

botão “Adicionar”.

PERFIL PROFESSOR
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2º PASSO

Na tela de “Nova Turma”,

preencher uma descrição

textual que identifique a

turma. Em seguida, deve-se

clicar no botão “Salvar”.
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3º PASSO

Clicar na opção “Gerenciar”,

localizada na coluna ações

na linha referente à turma.

PERFIL PROFESSOR
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4º PASSO

A tela apresentará a lista de

alunos pertencentes à turma.

Para acrescentar alunos à

tu rma, c l i que no botão

“Adicionar”.

Aluno 1 aluno1@email.com

Aluno 2 aluno2@email.com

Aluno 3 aluno3@email.com



24

5º PASSO

Na tela apresentada é

necessário buscar o aluno

preenchendo o e-mail, ou

nome, e clicar no ícone de

lupa.

PERFIL PROFESSOR



DICA!

A competência tem relação com o contexto, pelo que deverá ser sempre analisada de forma contingente,

com as situações específicas em que surge e que é nesse âmbito que deverá ser estudada e avaliada. Sendo

assim, apesar da competência ser estruturada com base em saberes, é simultaneamente dinâmica e mutável,

porque deve ser ajustada às circunstâncias, evidenciando evolução (ANDRÉ; RODRIGUES, 2019, p. 63).

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4

aluno2@email.com

aluno3@email.com

aluno4@email.com

Aluno 5 aluno5@email.com

Após a criação da turma, o professor pode cadastrar as competências que serão desenvolvidas com a tarefa

de aprendizagem a ser trabalhada com os alunos. Competências, segundo Behar et al (2013, p. 20), são

descritas como um conjunto de elementos que são constituídos de: “Conhecimentos, Habilidades e Atitudes”.

Os elementos são utilizados em determinado contexto para solucionar problemas e agir diante de uma

situação nova. Esses elementos formam as competências no âmbito do LinguaComp.

6º PASSO

Para acrescentar os alunos

na turma, é necessário clicar

na caixa de seleção ao lado

do nome de cada aluno. Ao

final da seleção de novos

alunos, é necessário clicar no

botão “Salvar”.

25

Em seguida...
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2. COMO CRIAR COMPETÊNCIAS ?

Para criar uma competência, basta realizar os seguintes passos:

1º PASSO

No Menu de Navegação,

se l e c i ona r a op ção

“Competências” e na tela

de listagem clicar no botão

“Adicionar”.

PERFIL PROFESSOR



DICA!

Para o cadastro de competências a serem desenvolvidas na língua,

o professor pode utilizar diferentes materiais que auxiliam nesse

processo. Entre eles, podemos citar o Quadro Comum Europeu de

Referência para as Línguas (CONSELHO DA EUROPA, 2001),

disponível no QR code 1, e a Matriz de referência para a interação

Oral em Língua Espanhola: Sugestões de Atividades Avaliativas

(SOARES; COELHO, 2019), disponível no QR code 2.

27

2º PASSO

Em seguida preencher os

campos que correspondem

ao nome e descrição da

c o m p e t ê n c i a . A p ó s o

preenchimento, clicar no

botão “Prosseguir”. Caso o

professor tenha interesse, a

f e r r a m e n t a p e r m i t e

descrever cada elemento

que constitui a competência

(conhecimento, habilidade e

atitude)

QR code 1 QR code 2



DICA!
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3º PASSO

Em seguida, escolher o(s)

“Conhecimento(s)” que

será(ão) trabalhado(s) para

desenvolver determinada

competência e, em seguida

clicar no botão “Prosseguir”.

O professor pode listar e selecionar vários conhecimentos necessários para desenvolvimento da

competência escrita permitindo que o aluno possa verificar quais conhecimentos serão desenvolvidos

PERFIL PROFESSOR
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4º PASSO

Escolher a(s) “Habilidade(s)”

que será(ão) desenvolvida(s)

e, clicar no botão “Prosseguir”.



DICA!
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5º PASSO

Escolher a(s) “Atitude(s)” a

ser(em) desenvolvida(s)

e , c l i c a r n o b o t ã o

“Prosseguir”.

PERFIL PROFESSOR

O professor também pode realizar a avaliação de um único elemento como as atitudes, por exemplo,

desenvolvidas em determinada tarefa avaliativa.



DICA!

O uso de rubricas na avaliação aponta alguns benefícios proporcionados aos estudantes, tais como: (i)

conhecer, antes de iniciar as tarefas, quais são as expectativas para o desempenho; (ii) monitorar o próprio

progresso, à medida que a tarefa progride; (iii) adquirir consciência da qualidade do próprio trabalho,

através da autoavaliação e das contribuições dos colegas, comparando aos padrões estabelecidos nas

rubricas; (iv) usar a rubrica como um ponto de verificação final antes de entregar a tarefa (JACKSON;

LARKIN, 2002, tradução nossa).

Após o cadastro da competência, a ferramenta permite a criação de rubricas. Rubricas segundo Mendonça

e Coelho (2018, p.109) “são apontadas como importantes ferramentas para avaliação de desempenho, que

pode ser entendida como um tipo de avaliação na qual os estudantes são solicitados a fazer, preparar, dizer

ou escrever algo”.
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6º PASSO

Na tela de Confirmação, é

possível conferir as

informações descritas.

Para finalizar o cadastro

salvando a competência e

seus elementos no banco

de dados do LinguaComp

deve-se clicar no botão

“Salvar ”. Para corr igir

a l g u m a i n f o r m a ç ã o

incorreta , ou adicionar/

retirar novos elementos

( c o n h e c i m e n t o s ,

habi l idades, atitudes),

clicar no botão “Voltar”.

Em seguida...
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3. COMO CRIAR RUBRICAS AVALIATIVAS?

O LinguaComp possibilita a customização, criação e edição de rubricas que são

utilizadas durante o processo avaliativo das tarefas. A adequação das rubricas às

necessidades de cada professor e/ou turma permite um trabalho personalizado e

que favorece o desenvolvimento do aluno. Para criar uma rubrica no

LinguaComp, basta realizar os seguintes passos:

1º PASSO

A p ó s s e l e c i o n a r

“Rubricas” no Menu de

Navegação , deve-se

c l i c a r n o b o t ã o

“Adicionar” na tela de

listagem das rubricas.

PERFIL PROFESSOR
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2º PASSO

Descrever uma identificação

textual para a rubrica,

explicando qual o objetivo

da mesma, em seguida

clicar no botão “Prosseguir”.



DICA!

34

PÁGINAS DO PERFIL PROFESSOR

3º PASSO

Escolher o(s) critérios que

compõem a rubr ica

c l i cando na ca ixa de

seleção e, em seguida,

clicar em “Prosseguir”.

O LinguaComp já traz um conjunto de critérios cadastrados. Caso o professor necessite acrescentar outros

critérios, deve clicar no botão “+” localizado no canto superior direito da tela.
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4º PASSO

Caso o professor queira

acrescentar novos critérios,

deve clicar no botão “+” e

preencher os campos que

c o m p õ e m o c r i t é r i o

(Descrição, Descrição do

Nível de desempenho e

valor).
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5º PASSO

Na tela de Confirmação, é

possível conferir as

informações descritas e

selecionadas. Para finalizar

o cadastro salvando a

rubrica e seus elementos

no banco de dados do

L inguaComp deve-se

clicar no botão “Salvar”.

Para cor r ig i r a lguma

informação incorreta, ou

adicionar/retirar novos

elementos (critérios), clicar

no botão “Voltar

Após configurar as Rubricas, o professor pode criar tarefas no LinguaComp. As tarefas de aprendizagem 

guiam a avaliação do desempenho dos estudantes. 

PERFIL PROFESSOR

Em seguida...
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O LinguaComp possibilita o cadastro de tarefas de aprendizagem utilizadas para avaliar

as produções dos estudantes. Neste manual, ilustramos o uso da ferramenta para criação

de uma tarefa para desenvolver a habilidade escrita em Língua Inglesa.

4. COMO CRIAR TAREFAS ?

1º PASSO

No Menu de Navegação,

selecionar a opção “Tarefas”,

em seguida na tela de

listagem, clicar no botão

“Adicionar”.
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2º PASSO

Preencher os campos:

Descrição, Tipo da tarefa,

Data limite para entrega,

Autoava l iação , Turma,

Competência e Rubrica.

PERFIL PROFESSOR



Com o ambiente previamente preparado com as informações da turma, competências, rubricas e tarefas

criadas, o professor pode realizar o processo avaliativo no LinguaComp. Em seguida, apresentamos como

realizar o processo avaliativo das tarefas, utilizando as rubricas e competências previamente criadas.
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3º PASSO

Após confirmar todas as

informações necessárias para

a tarefa, é necessário clicar

no botão “Salvar”.

Em seguida...
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5. COMO AVALIAR O ALUNO NO LINGUACOMP ?

Com as tarefas criadas pelo professor, o LinguaComp também pode auxiliar no

processo avaliativo individual. A avaliação é realizada, separadamente, para cada

tarefa criada. Para avaliar uma tarefa no LinguaComp, basta realizar os seguintes

passos:

1º PASSO

No Menu de Navegação,

se lec ionar a opção

“Tarefas” e na tela de

listagem, clicar no botão

‘Ações ’. Em seguida

escolher a opção ‘Avaliar ’.

Serão listadas todas as

respostas que foram

enviadas pelos alunos, na

tela ‘Avaliar ’.

PERFIL PROFESSOR
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2º PASSO

A tela ‘Avaliar Tarefa’ é

composta de 4 subseções:

Tarefa, Resposta, Rubrica e

comentários, contendo

setas para navegar entre

essas seções onde é

possível visualizar a tarefa

proposta, a resposta do

aluno e preencher os

elementos da rubrica

avaliando os resultados

alcançados e, em seguida,

f a z e r c o m e n t á r i o s

finalizando o feedback ao

aluno.
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3º PASSO

Para fazer a avaliação das

r e s p o s t a s , deve-se

selecionar em cada critério

(F o c o / p r o p ó s i t o ,

Vocabulário, Gramática,

A p r e s e n t a ç ã o e

organização e Tema), o

respectivo nível (Excelente,

Bom, Regular, Insuficiente)

atingidos na produção

escrita enviada pelo aluno

PERFIL PROFESSOR
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4º PASSO

Em seguida, pode-se

escrever comentário(s)

referente(s) aos pontos

de melhoria no texto do

aluno, a fim de prover

um f e e d b a c k da

atividade realizada.
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5º PASSO

Para finalizar uma avaliação

individual, deve-se clicar no

botão “Salvar e Prosseguir”

para que a avaliação seja

confirmada e prosseguir

para a próxima tarefa a ser

avaliada. Esse procedimento

deve ser repetido, de

acordo com a quantidade

de alunos na turma.

Finalizadas as avaliações, o professor pode ter acesso aos relatórios e gráficos referentes ao desempenho de 

cada aluno, que são criados automaticamente com informações oriundas da avaliação por meio da rubrica. 

Dessa forma, o professor faz o acompanhamento individual dos alunos.

PERFIL PROFESSOR

Em seguida...
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Os relatórios de acompanhamento da turma são instrumentos que fornecem

informações quantitativas e qualitativas das avaliações dos alunos. Para realizar o

acompanhamento da turma, basta realizar os seguintes passos:

6. ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS

1º PASSO

No Menu de Navegação,

s e l e c i o n a r a opção

“Relatórios”, e em seguida,

c l i c a r n o b o t ã o

“Acompanhar” disponível

no menu de “Ações”.
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2º PASSO

Nesta tela são listados todos

os alunos da turma, assim

como a pontuação em cada

t a r e f a r e a l i z a d a , a

avaliação realizada pelo

p r o f e s s o r e da (auto)

avaliação, realizada pelo

p r ó p r i o a l u n o . Para

v i sua l i za r um grá f i co

contendo os critérios que

foram atribuídos à atividade,

basta clicar no ícone com

barras.

PERFIL PROFESSOR

Aluno 1

Aluno 2
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3º PASSO

Os critérios avaliados com

uso da rubrica avaliativa são

mostrados na forma de

gráficos. Cada critério

apresenta o valor obtido,

caso o professor tenha

interesse em transformar em

nota.
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A PÁGINA HOME

Página apresentada após o login do usuário, na qual são listadas as tarefas

atribuídas pelo professor para que o aluno possa respondê-las e/ ou autoavaliar-

se em cada uma delas.

Em “Ações”, é possível

escolher entre “Responder”

ou “Autoavaliar” a tarefa

selecionada.

PÁGINAS DO PERFIL ALUNO
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Ao selecionar a opção “Responder”, na “Página Home”, o usuário é direcionado

para a página “Responder Tarefa”, que contém a descrição da tarefa a ser

respondida e o espaço destinado para tal ação.

Após responder a tarefa, o

usuário deve clicar em

“Salvar” para enviar a

tarefa para avaliação.

1. COMO RESPONDER UMA TAREFA ?
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A opção Autoavaliação está localizada na listagem de tarefas, para que o usuário realize

o processo autoavaliativo de cada tarefa realizada. A tela é composta pelos seguintes

elementos: Descrição da Tarefa, Resposta do Aluno, Rubrica Avaliativa, Comentários e

botões de ‘Salvar ’ e ‘Voltar. Na Autoavaliação, o usuário seleciona os critérios da rubrica

avaliativa utilizada para avaliar as tarefas de aprendizagem

Ao finalizar, é necessário

clicar no botão “Salvar”

para confirmar o processo

de Autoavaliação, para isso,

siga até embaixo pela barra

de rolagem.

2. COMO REALIZAR A AUTOAVALIAÇÃO ?

PÁGINAS DO PERFIL ALUNO
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