


What is Mobile Learning?

The term mobile learning (m-learning) refers to the use of mobile and handheld IT
devices, such as Personal Digital Assistants (PDAs), mobile telephones, laptops and tablet
PC technologies, in teaching and learning.

As computers and the internet become essential educational tools, the technologies
become more portable, affordable, effective and easy to use. This provides many
opportunities for widening participation and access to ICT, and in particular the internet.
Mobile devices such as phones and PDAs are much more reasonably priced than desktop
computers, and therefore represent a less expensive method of accessing the internet
(though the cost of connection can be higher). The introduction of tablet PCs now allows
mobile internet access with equal, if not more, functionality than desktop computers.
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VOCABULÁRIO é todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma
determinada língua têm à sua disposição para expressar-se, oralmente ou por
escrito. O significado conferido à expressão mobile learning

A. menciona os efeitos da telefonia celular como recurso didático.
B. atribui o sucesso da aprendizagem aos dispositivos portáteis.
C. associa o uso da tecnologia da informação ao processo educativo.

D. destaca os objetivos definidos para a educação on-line.

E. remete à aquisição de aparelhos portáteis de configuração moderna com

fins educativos.
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Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as personagens fica
comprometida em um determinado momento porque

A. as duas amigas divergem de opinião sobre futebol.

B. uma das amigas desconsidera as preferências da outra.

C. uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol.

D. uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata.

E. as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season.
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Responda corretamente:
1) Quais são as áreas de abrangência
da competência 2 referentes à LEM?

2) Qual habilidade está relacionada ao(s):
A. Vocabulário = _______

B. Gêneros textuais = _______

INFORMAÇÕES, OUTRAS CULTURAS E 
GRUPOS SOCIAIS

H - 5

H - 7
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1) FORMAÇÃO DO TEMPO VERBAL

2) USO

3) EXERCÍCIOS
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1010

PRESENT PERFECT TENSE

SUJEITO = I, YOU, WE, THEY 
VERBO AUXILIAR “HAVE” + VERBO NO PARTICÍPIO
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “HAVE” + V.P.P.

SUJEITO = HE, SHE, IT 
VERBO AUXILIAR “HAS” + VERBO NO PARTICÍPIO
NEG. & INT. = VERBO AUXILIAR “HAS” + V.P.P.
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