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1 .  O  Pro j e to  M ov i n g  L a n g u a g e s

Moving Languages é um projeto internacional Erasmus+ no qual participam parceiros de 6 países 
europeus. Estamos a desenvolver uma aplicação móvel para aprender inglês, espanhol, italiano, 
alemão, sueco e finlandês dirigida a imigrantes, refugiados e pessoas que estejam a aprender 
uma língua, recém chegados ao seu novo país na Europa.

Sabemos que as pessoas que chegam à Europa falam diversas línguas maternas e vêm de 
contextos diferentes. Por isso oferecemos traduções para mais de 20 idiomas na nossa aplicação 
móvel, assim como categorias de “cultura” localizadas.

Esperamos que o nosso produto os utilizadores a familiarizarem-se com o seu novo idioma e 
aos conceitos culturais do páis de acolhimento. Desenhado para oferecer diferentes níveis de 
competencias linguísticas, esta aplicação pode ser também útil para aqueles que já estejam a 
viver e a trabalhar no seu novo país de acolhimento há já um tempo. 

Queremos criar uma solução móvel que ofereça o conteúdo linguístico essencial, e que ao 
mesmo tempo seja muito fácil de usar. O conteúdo da aplicação cobre temáticas que são 
importantes durante as primeiras etapas num país de acolhimento, com mais de 6000 termos 
que contêm mais de 3000 ilustrações para um fácil reconhecimento dos conceitos. As categorias 
incluem palavras básicas, assim como vocabulário específico relacionado com, por exemplo, os 
estudos, o emprego, a saúde, ou questões legais. 

Esta aplicação estará disponivel para ser descarregada nas principais lojas de aplicações em 
junho de 2018 e será gratuita.
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2 .Os nossos relatórios do projeto

O1 Relatório sobre imigrantes, 
líguas maternas e análise 
de necessidades para as 
aplicações  PDF

Os parceiros realizaram uma pesquisa 
sobre a situação da imigração 
no seu próprio país. A análise de 
necessidades foi feita para conseguir 
mais informação  dos interessados 
sobre o que eles pensam ser relevante 
na nova aplicação para aprendizagem 
de línguas. Com base nesta pesquisa 
selecionámos as linguages para as 
quais a nossa aplicação móvel irá ser 
traduzida.

O2 Relatório sobre as soluções de 
aplicações móveis PDF

Os parceiros pesquisaram acerca da 
disponíbilidade de aplicações para a 
aprendizagem das líguas nos seus 
países, sendo que o relatório conjunto é 
um sumário do que está disponível, do 
conteúdo e do custo das aplicações para 
Android e IOS. Com base nesta pesquisa 
selecionámos os tipos de exercícios e 
conteúdos mais relevantes e qual a melhor 
jogabilidade para a nossa aplicação móvel.

3. O desenvolvimento da 
aplicação móvel

Estamos felizes por poder partilhar que já estamos a 
desenhar um protótipo para a aplicação para ambos os 
sistemas Android e IOS. Pode encontrar os detalhes 
do desenvolvimento da aplicação móvel no site do 
nosso projeto, na secção de notícias, aqui: 
movinglanguages.eu/index.php/news-portuguese/

4. Redes sociais

Se está interessado no projeto e gostaria 
de receber atualizações sobre a nossa 
aplicação móvel, siga-nos através do 
Facebook em:
facebook.com/movinglanguages/

5. Reuniões de projeto

Já tivemos 3 reuniões de projeto: em Helsíquia, 
Palermo e Malmö. Poderá ler mais sobre elas no 
nosso site, na secção de Notícias:
movinglanguages.eu/index.php/news-portuguese/

6. Próximos pasos

Como gostaríamos de tornar a nossa 
app mais útil para os aprendentes de 
línguas, o próximo importante passo para 
o desenvolvimento da app é desenvolver 
o materal áudio. Os ficheiros áudio serão 
gravados por nativos de cada língua nos 
países parceiros.
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