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Anexo 1 
Respostas ao questionário online (professor da turma)²⁴ 

1. Há quanto tempo você mantém esse blog do CPE? 
Há dois anos. 
2. Que motivos lhe levaram a criar esse blog específico? 
Experimentar uma imersão digital que criasse não só mais recursos didáticos 
como também gerasse mais interesse e motivação da parte dos alunos. 
3. Com que frequência se dá a atualização do referido blog? 
Em momentos de pique de interesse, duas ou tres vezes na semana. Atualmente a 
atualização se dá mensalmente. 
4. Quais são os participantes desse evento comunicativo (o blog em si)? 
O professor em colaboração com os próprios alunos da turma de CPE. Neste ano 
específicamente, dois contribuidores geraram um grande diferencial: As 
Professoras Angela Dias (especialista em preparação de candidatos para o CPE) e 
Laurel Potter (Nativa Americana, que estudou Portugues na Universidade de 
Berkley, CA, que em muito sacia a curiosidade dos alunos em uma análise 
comparativa do Portugues e do Ingles.) 
5. Quantos alunos estão efetivamente matriculados em sua turma de CPE? 
Atualmente 15, dos quais aproximadamente 60% frequentam o curso 
assiduamente. 
6. Que tipos de textos (incluindo os de elemento visual como vídeos) você 
geralmente posta? Quais as razões para tais escolhas? 
As postagems têm como motivação principal o treino para as várias partes que 
compoem o CPE. 
7. Que tipos de textos (aí inclusos os multimodais, como os vídeos) os alunos 
pedem que você inclua com mais frequência? 
Os alunos são contribuidores e por isso, se sentem livres para conduzir as 
postagens segundo suas necessidades. Nunca houve qualquer pedido deles com 
relação às minhas postagens. 
8. Em termos quantitativos, como você classificaria a frequência de 
contribuição dos alunos com relação ao processo de criação desse blog 
(postando comentários, respondendo questões propostas, etc)? 
muito frequente 
9. Em sua opinião, em que aspectos o blog suplementa (ou não) os materiais 
usados em sala de aula no que tange ao processo ensino/aprendizagem de 
seus alunos de CPE? 
O BLOG fornece links para diversos sites que podem especificamente construir 
habilidades que aproximem os candidatos ao máximo de um resultado 
aprobatório. Fornece simulação de partes de exames reais de anos anteriores. 
Instruções de como proceder em cada parte do exame, com o adendo de um 
consultor especializado a disposição de quem quer que tenha privilégios para 
comentar as postagens. Uma nativa da Lingua Inglesa com experiencia acadêmica 
do ensino de Ingles para falantes de Portugues. Em resumo diferenciais que se 
concentram num único lugar - lugar esse diferente daquele de sua própria sala de 
aula. 
 
Quadro 20: respostas do professor bloguista 

 

______________________________________________________________________ 

²⁴Reproduzimos fielmente as respostas dadas sem quaisquer correções.  
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Anexo 2 
Respostas aos questionários online (alunos da turma)²⁵ 

 

 

 

 
M1 
2. Profissão: 
Universitário
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
frequentemente 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
frequentemente 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
muito proveitoso
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
 
O blog é um ótimo complemento para a preparação para o CPE. Fornece uma grande 
oportunidade para desenvolvermos algumas das habilidades necessárias para a realização 
do exame, como através da prática através de exercícios que foram utilizados 
anteriormente em exames reais de CPE. 
 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
 
Há similaridades e diferenças entre o blog e a sala de aula. A maior similaridade eu diria 
que é oportunidade de estarmos realizando CPE past papers. No entanto, o blog oferece 
oportunidades, que não são aplicáveis em sala, como a chance de interação com uma 
nativa falante da língua inglesa, que nos auxilia sempre que temos dúvidas, não só com os 
exercícios relacionados ao exame, mas também com dúvidas a respeito da língua em 
geral e até mesmo a oportunidade de aprendizagem sobre a cultura de países, que têm o 
inglês como idioma oficial. 
 

 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
²⁵ Reproduzimos fielmente as respostas dadas sem quaisquer correções. 
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M2 
2. Profissão: 
Estudante
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
nunca 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
quase nunca 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
Outro (especifique) - Como dito, comentários, mas também postagens mesmo. Acabei 
de fazer uma. 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso às vezes 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
Simplesmente não consigo estudar na internet. Sabe como é, né... Muitas distrações em 
potencial... 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
Ha! não sei se entendi muito bem essa pergunta, mas vamos lá. Sinceramente, não 
aprendo muito no blog, não. Acredito, no entanto, que isso seja culpa minha. Agora, se é 
diferente ou semelhante ao que é oferecido em sala de aula, é obviamente diferente em 
alguns aspectos, por exemplo, estou sozinho -- sem colegas --, sem o professor do lado... 
Essas coisas. Não obstante, é de certa maneira semelhante, afinal, estamos estudando 
Inglês e "falando" Inglês em ambos os ambientes e tal. Fora que a sala de aula conta 
com tantos recursos tecnológicos que estudar tendo uma tela de computador em posição 
não coadjuvante no processo todo não é muito anti-natural, não. Espero ter ajudado, aí, 
na sua tese ou sei lá, de verdade. No mínimo, pode contar com respostas sinceras deste 
pesquisado. 
 

M3 
2. Profissão: 
Professor 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
às vezes 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
às vezes 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
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Exercícios relacionados ao CPE
 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
É mais uma fonte de aprendizado, o que é muito útil.
 

F1
2. Profissão: 
Coordenadora Pedagógica 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
quase nunca 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
nunca 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
vídeos
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
Links e videos relacionados ao objeto do blog, a preparação para a prova do CPE, com 
exercícios sugeridos. 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
temos a chance de praticar mais individualmente e aprofundar mais nos conteúdos que 
temos maiores dificuldades. 
 
  

F2
2. Profissão: 
PROFESSORA 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
profissional 
 
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
às vezes 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
às vezes 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado. 
 ORIENTAÇÕES DE NOSSA AMIGA LAUREL POTTER
 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
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outros recursos utilizados em sala de aula? 
INTERAGIR COM DIFERENTES PESSOAS
 

F3
2. Profissão: 
Professora 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
quase nunca 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
nunca 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
muito proveitoso
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
Mantém os alunos em contato com a target language, além disso apresenta um espaço 
estimulante, com os exercícios e desafios propostos pelo professor. 
 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
Infelizmente eu não uso o blog o tanto quato gostaria, mas sempre que entro me sinto 
motivada a buscar aprender mais sobre o idioma.   
 
 

F4
2. Profissão: 
Professora 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
quase nunca 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
quase nunca 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso 
 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
Acredito que a utilização de blogs para cursos é uma forma de levantar assuntos 
variados para discussões que muitas vezes começam na sala de aula. 
 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
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Infelizemente não participo de forma ativa no Blog, mas faço visitas constantes e leio 
vários posts, inclusive posts mais antigos. Acredito que o acesso à variedade de 
informações auxilia no processo de aprendizagem. 
 

F5
2. Profissão:  
professora de inglês 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
profissional 
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
às vezes 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
às vezes 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
comentários 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
proveitoso 
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
Porque tem atividades relevantes a prova. 
9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
os exercícios são muito bons, e a interação com os colegas, e especialmente ask Laurel 
atividade foi muito proveitosa. 
 

F6
2. Profissão: 
Professora de língua inglesa 
3. Porque motivo(s) você pretende obter o CPE? 
acadêmico e profissional
4. Com que frequência, você participa das atividades propostas no blog pelo 
professor? 
às vezes 
5. Com que frequência, você contribui com a criação do referido BLOG, através de 
comentários, postagens, etc.? 
nunca 
6. Que tipo de contribuição à criação do referido blog é mais comumente utilizado 
por você? 
Outro (especifique) - Somente acesso os sites sugeridos e/ou tento resolver os desafios 
lançados pelo professor. 
7. Em sua opinião, o quão proveitoso é o BLOG dentro do seu processo ensino/ 
aprendizagem?  
muito proveitoso
8. Explique brevemente sua resposta dada acima, exemplificando os tipos de 
postagem que mais tem contribuído paro o seu aprendizado.  
 
Embora eu não participe com frequência devido a indisponibilidade de tempo, devo 
admitir que o blog nos oferece diversos recursos não só para nos prepararmos para o 
exame, mas também para conhecermos melhor a cultura e a história dos povos que 
falam essa língua. 
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9. O que você acha que está aprendendo no blog, diferente (ou semelhante?) aos 
outros recursos utilizados em sala de aula? 
É parecido, mas ao mesmo tempo é diferente, pois no blog o aprendizado se dá de forma 
espontânea, uma vez que não há dia e hora marcados para tal, ou seja, o acesso e a 
execução das atividades acontece quando o usuário quer. Há ainda o elemento lúdico 
que está presente nos desafios lançados pelo professor, fazendo com que "aprendamos 
brincando", tornando leve e divertida a tarefa de nos prepararmos para um exame tão 
importante como o CPE. 
 

Quadro 21: respostas dos alunos 
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Anexo 3 

Exemplares de gêneros 

 

 

 

 
Figura 9: exercício de formação de palavras 
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Figura 10: exercício de paráfrase 
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Figura 11: exercício do tipo Cloze 
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Figura 12: exercício de prática escrita 

 

 

Figura 13: cena de sitcom + exercício de prática escrita 
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Figura 14: dica de site ou link de interesse 

 

 

Figura15: exercício de completar lacunas 
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Figura 16: exercício de leitura 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012071/CA



93 
 

 
 
Figura 17: exercício de leitura ampliado 
  

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1012071/CA




