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Chat com a convidada Bárbara Dieu - 16 de julho de 2002
Tema: Uso de WebQuest s no ensino de língua est rangeira
Part icipant es do chat :
[B e e ] Bárbara Dieu - Lycée Pasteur
[clara] Clara Meyer Cabral - Escola do Futuro- USP
[f ab iana] Fabiana Prianti - Escola do Futuro- USP
15:35:30 clara ent ra na sala
15:42:01 f abiana ent ra na sala
15:42:11 [f abiana] Cla?
15:56:54 sladjf ljk; ent ra na sala
15:58:33 sladjf ljk; sai da sala
15:59:00 Bee ent ra na sala
15:59:40 [Bee] Olá, boa t arde a t odos...consegui chegar a t empo
15:59:42 [clara] Olá Bárbara, boa t arde!
16:00:31 [Bee] Preciso de algumas indicações de como isso f unciona...
16:01:20 [clara] Não, só precisamos esperar as pessoas ent rarem
16:01:39 [f abiana] Boa tarde!
16:01:42 [clara] como eu havia f alado pra você, é um bat e- papo inf ormal
16:02:00 [clara] Nós escolhemos alguns t emas para a discussão
16:02:03 [Bee] Como f aço para f alar diret ament e com alguém sem passar pela sala...isso é possível?
16:02:26 [clara] no privat ivo?
16:02:52 [clara] bast a clicar no nome da pessoa dent ro do t ext o e mandar a mensagem
16:03:05 [Bee] deve ser...não est ou f amiliariz ada com est e chat
16:03:54 [Bee] quais são as out ras f unções que posso usar?
16:04:29 [clara] vc pode salvar o bat e- papo
16:04:54 [Bee] como?
16:05:05 [clara] bast a dar um /save e o número de linhas que vc quer salvar
16:07:15 webadmin ent ra na sala
16:07:17 [Bee] clara> aparece para t odo mundo mas dirigida à você...?
16:07:37 [clara] sim
16:08:06 [Bee] clara> aha...est ou descobrindo...e o que mais posso f az er?
16:08:45 [clara] clica na int errogação e t em alguma inst ruções e carinhas
16:09:31 [Bee] just great ...deveria t er vindo aqui ant es e t reinar!
16:11:55 [Bee] clara> sim...a gent e se acost uma com o t empo...
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16:12:25 [f abiana] recentemente participei da capacitação de formadores em WQ...
16:13:33 webadmin sai da sala
16:14:13 [Bee] Muit o praz er Fabiana...
16:14:54 [f abiana]

o praz er é todo meu!
16:15:05 [clara] Bee> Nós realiz amos o mês passado aqui na Escola do Fut uro um curso de capacit ação para f ormadores de WebQuest , f oi o
primeiro...
16:16:04 [clara] Bee> Você est á ut iliz ando as WebQuest s no ensino de línguas?? Quais est ão sendo os result ados?
16:16:33 [Bee] Eu est ou t rabalhando em conjunt o com um grupo de prof essores sobre uma webquest em língua est rangeira....
16:17:22 [Bee] e pilot ando a minha primeira com os alunos....comecei em junho...
16:18:18 [clara] Bee> as pessoas que f iz eram o workshop com você no Senac t bm desenvolvem um t rabalho de WebQuest no ensino de línguas?
16:18:57 [clara] Bee> Você est á aplicando uma ou eles est ão desenvolvendo?
16:19:13 [Bee] Não...est ou t rabalhando numa plat af orma int ernacional...com prof essores do mundo int eiro
16:20:14 [clara] Bee> com WebQuest ? E como est á sendo est e t rabalho?
16:20:32 [Bee] Est ou aplicando uma que f iz ant es do workshop do Senac (The Copabacana rest aurant )...e const ruindo colaborat ivament e uma
segunda sobre esport es radicais...
16:22:40 [clara] Bee> E com esse grupo de prof essores?
16:23:39 [Bee] Ambos os t rabalhos est ão sendo muit íssimo int eressant es....vou t ent ar colar aqui uma explicação mais longa...será que f unciona?
16:24:02 [clara] Bee> Como é o desenvolviment o de uma WebQuest para o aprendiz ado do idioma?
16:24:57 [clara] At é 700 caract eres
16:25:52 [Bee] Deixe- me ver se consigo...
16:26:00 [Bee] Creio que a t aref a / processo de uma webquest não dif ere muit o de como hoje em dia muit os prof essores de língua est rangeira (ou
não) abordam um t ext o, uma publicidade ou art igo de jornal com os alunos int ermediários ou avançados em cursos de línguas.
16:26:33 [Bee] Acho que na área de línguas est rangeiras modernas f oram f eit os muit os progressos desde que a abordagem comunicat iva f oi
adot ada. Há uma preocupação e procura const ant e por mat eriais aut ênt icos. O f at o de est armos ensinando a língua nos dá a liberdade de
escolher quase qualquer mat erial e assunt o desde que pert inent e à realidade dos alunos que t emos. O t rabalho é geralment e em grupos,
em t orno de t emas que promovem a discussão. Vários art igos de aut ores e f ont es dif erent es sobre o mesmo t ema t ambém podem ser
int roduz idos af im de proporcionar as diversas perspect ivas e pont os de vist a. Os alunos podem represent ar vários papéis (role- playing) .
16:28:55 [clara] Bee> com isso você pode mont ar WebQuest s muit o int eressant es, como essa de esport es radicais, os alunos vão se f amiliariz ando
com mais f acilidade com a língua e com o t ema
16:29:36 [Bee] Eu diria que a maior dif iculdade para preparar uma webquest para alunos de língua est rangeira, no ent ant o, é a própria língua e como
mont ar o quest de f orma que os alunos f ixem cert os element os linguíst icos. A variedade de f ont es nos provêm de t ext os aut ênt icos sem
exercícios graduados como achamos em livros.
16:29:57 webadmin ent ra na sala
16:30:57 [Bee] A prát ica de preparar exercícios graduados (scaf f olding) sobre um t ext o ou dois que ocorre em muit os cursos privados de língua
envolvendo alunos e prof essores de elit e, t ende , em muit as escolas, a ser bem dif erent e.
16:31:16 [clara] Bee mas você não acha que com t aref as est imulant es f ica mais f ácil t er o int eresse pela língua?
16:32:52 [Bee] Com cert ez a o est ímulo é capit al....mas o que quero diz er é que só o est ímulo não bast a....
16:33:08 [clara] Bee> despert ar os alunos a levem em out ros idiomas
16:34:38 [Bee] Mas não desmot ivá- los (prof essores e alunos) f rent e a uma série de desaf ios que vão t er que enf rent ar para realiz ar um webquest em
língua est rangeira...
16:34:42 [clara] Bee o que você acha que é f undament al em uma WebQuest para o ensino de línguas?
16:35:38 [clara] Bee Isso é verdade, t em que t omar esse cuidado, a t aref a por si só pode demandar num grande t rabalho, ainda o idioma...
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16:37:01 [Bee] Quando sent ei para produz ir uma webquest e no que é necessário para implant á- la....verif iquei que havia uma série de f at ores que não

ajudam...vou t ent ar enumerá- los...
16:38:32 [Bee] Ant es de mais nada é preciso "une bonne base"(boa base) t ant o do prof essor como do aluno....em língua e met odologia
16:39:15 [clara] E vc ut iliz a a WebQuest para qual nível do idioma???
16:39:53 [Bee] Int ermediário/avançado
16:40:42 [clara] e quais os out ros f at ores?
16:40:49 [Bee] segundo....Há um programa a ser cumprido em um número de horas e seqüências, os horários são f ragment ados em 4 5, 50 ou 100

minut os e as inst it uições possuem uma planilha de cust os f ixa e a mais previsível possível. Não exist e disposição para modif icar hábit os,
f lexibiliz ar horários ou pagar (arrepios) horas ext ras para as f lut uações e incert ez as de experiment ações e pesquisas. Poucas escolas
invest em na f ormação de seus prof essores, que geralment e f az em isso por sua própria cont a.
16:41:37 [Bee] Out ras escolas não possuem acesso rápido à Int ernet e/ou hardware/ sof t ware necessários, o que dif icult a muit o o desenvolviment o
da pesquisa. Out ras vez es a divisão panz er inf ormát ica represent a um bast ião inexpugnável, nas mãos de coordenadores que sob pret ext o
de “aliviar” a carga do prof essor, rest ringem a liberdade de criação do mesmo, a int eração com/ent re os alunos e t iram- lhes a possibilidade
de ser(em) agent e(s) do processo e dest a f orma t ransf ormarem sua prát ica.
16:41:55 [clara] e at é mesmo a disponibilidade dos laborat órios...
16:42:41 [Bee] para criar uma webquest o prof essor precisa t er não soment e um sólido conheciment o da língua que ensina como t ambém as
compet ências e habilidades requeridas para esse t ipo de at ividade, um cert o domínio da linguagem e t ecnologia inf ormát ica , f ont es na
Int ernet no “t arget - language”.
16:43:50 [Bee] Não podemos esquecer que essa est rat égia de aprendiz agem f oi inicialment e criada em inglês, para uma Int ernet basicament e em
língua inglesa. Logo por prof essores e para alunos cuja língua mat erna é o inglês. O nível de compreensão e produção em língua mat erna é
muit íssimo superior ao dos prof essores e alunos dessa mesma língua como língua est rangeira.
16:44:06 [clara] Bee> é verdade, ele precisa desenvolver algumas habilidades...
16:45:30 [Bee] Eu diria que prof essores de inglês língua est rangeira t em mais sort e, já que t ant o a part e inf ormát ica como o mat erial aut ênt ico e
f ont es diversas em inglês não f alt am bem como uma série de exercícios que podem ser adapt ados. Encont ramos muit a lit erat ura a respeit o
de webquest s, exemplos coment ados de webquest s em diversas áreas (de onde podemos aproveit ar vocabulário e est rut uras) e podemos
t ambém ler e est udar uma variedade de out ros projet os on- line. Est amos cont inuament e expost os à língua inglesa t ant o na part e de
comunicação escrit a como oral (f ilmes, músicas, et c.).
16:46:21 [clara] é verdade, exist e essa dif iculdade t ambém, sem cont ar as f ont es de pesquisa
16:47:00 [Bee] Como coordenadora de línguas modernas est rangeiras preciso diz er que ist o não é sempre verdadeiro para o ensino de out ras
línguas. Acho que t eria muit a dif iculdade em criar uma webquest para alunos de guarani ou basco como língua est rangeira. No ent ant o,
preciso dest acar um f at o animador : t emos on- line cada vez mais inf ormações de como usar novas t ecnologias em dif erent es línguas, mais
e mais f ont es conf iáveis est ão surgindo e muit os out ros prof essores em dif erent es países est ão começando a criar webquest s e projet os
que est imulam o envolviment o at ivo dos alunos
16:47:19 [clara] Vc desenvolve as WebQuest s para o aprendiz ado do f rancês?
16:47:54 [Bee] Não...mas est ou em cont at o com prof essores que o f az em...e sent em est a dif iculdade...
16:48:33 [clara] Ah... você desenvolve pro próprio inglês?
16:49:15 [Bee] Sim...sou prof essora de inglês basicament e...
16:49:55 [clara] E a quant o t empo você desenvolve esse t rabalho com WebQuest ???
16:51:11 [Bee] Comecei o ano ret rasado e resolvi f az er o workshop no Senac para consolidar minha experiência e t rocar idéias...
16:52:04 [clara] Eu f iz o workshop t ambém e achei muit o dif ícil f az er uma boa WebQuest
16:52:48 [clara] E como vc conheceu a met odologia?
16:52:54 [Bee] O t empo do prof essor (and t ime IS money) é bast ant e escasso. Mont ar uma webquest do nada para alunos de língua est rangeira é um

desaf io que exige muit o t rabalho e dedicação. Em muit os países, t ais projet os são cust eados por f undações ou iniciat ivas do governo.
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Aqui no Brasil, as prioridades são out ras.
16:53:39 [Bee] Na Holanda, Ton Koenraad, da Faculdade de Educação da Universidade Prof issional de Ut recht , desenvolveu o projet o Talenquest

(ht t p://14 5.89.27.1/~ koenraad/t alenquest /index.ht m) para o desenvolviment o de webquest s em língua est rangeira (t alen), subsidiado pelo
governo para demonst ração na Conf erencia Eurocall 2001 (Nijmegen 29- 31/08/01)
16:54:33 [Bee] No Canada, James Rainville é subvencionada pelo Minist ério de Educação do Canadá para desenvolver Les Missions Virt uelles, que
não é necessariament e volt ado à webquest s em f rancês língua est rangeira, mas que t em o mérit o de desenvolver projet os nessa língua que
poderão mais t arde ser aproveit ados por prof essores dest a área.
16:54:54 [clara] Sem cont ar essa dif iculdade a mais que t emos aqui no Brasil :'- (
16:55:25 Clarice ent ra na sala
16:55:39 [Bee] Pois é...mas conseguiremos...precisamos acredit ar nisso
16:56:18 [Clarice] Alguém quer tc
16:56:20 [Bee] Phil Benz , prof essor de inglês e f ormador na França, t em se int eressado pelo assunt o e já produz iu alguns t rabalhos bilíngües
(f rancês/inglês) sobre est e t ema e uma quest sobre Ellis Island em conjunt o com out ros prof essores de inglês f ranceses e que pode ser
encont rada nas páginas para prof essores de seu sit e English Mult iverse (ht t p://www.ardecol.ac- grenoble.f r/english/t ice/en- webquest s.ht m).
16:56:49 Clarice sai da sala
16:56:51 [clara] Eu t ambém acho, t emos que t er mais animo para realiz ar as coisas
16:57:22 [Bee] Em Port ugal o programa Nonio Século XXI apoia prof essores que desenvolvem projet os inovadores.
16:57:30 [clara] Olá Clarice, est amos conversando a respeit o do desenvolviment o de WebQuest s para o ensino de Língua est rangeira
16:57:51 [Bee] Boa t arde Clarice
16:58:23 [clara] Eu quero depois com calma dar uma olhada em t odos esses links... :- )
16:58:43 [Bee] O chat f ica gravado?
16:59:10 [Bee] Aqui no Brasil, li na Int ernet o art igo e links com mat erial que o prof essor José Manuel Moran disponibiliz ou mas, como já mencionei,
a maioria encont ra- se em inglês – logo com acesso est á rest rit o. Não sei se out ros prof essores de línguas est ão t rabalhando nest a área e
se há subsídios para est e t ipo de at ividade. Talvez nas universidades e nos curso de f ormação de prof essores de línguas est rangeiras
modernas mas não sei se alguém já produz iu e ut iliz ou uma em sala de aula com a f inalidade específ ica de ensinar uma língua est rangeira.
16:59:44 [clara] Sim f ica, a gent e salva o logf ile e coloca o link na ent rada da sala de bat e- papo
17:00:46 [Bee] Ah...ent ão out ros prof essores poderão dar uma olhada nos links t ambém....e gost aria muit o de poder t rocar idéias...
17:00:57 [clara] Ah sim, e como os alunos respondem a WebQuest ?
17:01:30 [clara] Sim, amanhã est ará disponível para out ras pessoas consult arem
17:02:21 [Bee] No Lycée, produz i duas “t reasure hunt s”: uma, o ano passado, por ocasião do Ano Int ernacional das Línguas sobre os índios Apache.
Est a f oi complement ada por um f ilme document ário sobre os mesmos e uma visit a de est udos à t ribo de índios em Ubat uba organiz ada
pelos prof essores de port uguês, hist ória e geograf ia. O enf oque f oi cult ural e linguíst ico. Out ra t reasure hunt acaba de ser produz ida
sobre Nova Iorque para complement ar uma unidade sobre os EUA, mas ambas precisam ser revist as (links e f ormulação) e f oram um
sucesso com os alunos...adoraram mas como prof essora...acho que preciso ver o que f uncionou e o que não...não t ive t empo ainda de
junt ar os pedaços...
17:04:19 [clara] Nossa muit o int eressant e esse t rabalho e como f oram os result ados...
17:04:55 [clara] Vocês disponibiliz aram o t rabalho dos alunos?
17:06:08 [Bee] Não...f icou nos disquet es deles...e muit as discussões f oram em classe (orais) e não f ilmei...
17:06:14 [clara] O aprendiz ado da lingua f ica muit o int eressant e com a quest ão cult ural!
17:07:09 [clara] Eu f iz Hist ória, me int eresso muit o pela relação da lit erat ura e lingua
17:07:24 [Bee] sim...minha primeira webquest ...a que est ou pilot ando agora e que ainda não acabei chama- se The Copabacana Rest aurant .
17:07:44 [Bee] e é t ot alment e int er- disciplinar
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17:08:08 [clara] acho incrível aprender a lingua com a cult ura local
17:08:25 [clara] E sobre o que é?
17:08:33 [Bee] (ht t p://members.t ripod.com/t he_english_dept /f oodquest /index.ht ml)
17:08:41 [clara] Ant es vc aplicava as WebQuest s?
17:09:02 [Bee] complement a o projet o de const rução do Clube Copabacana na comunidade virt ual Viv@ . (ht t p://www.ardecol.ac- grenoble.f r/viva/).

Comecei a pilot á- la nest e mês de junho com 32 alunos da 1a série do 2o grau. Est ou anot ando os moment os de az ia e má- digest ão
encont rados ao longo das ref eições e aviando novas receit as a medida que avanço junt o com a t urma. Tenho t ent ado produz ir o máximo de
scaf f olding possível (exercícios com hot pot at oes, diagramas, et c)
17:09:53 [Bee] A quest é sobre comida e mont ar um rest aurant e...o que t odos t em vont ade um dia...
17:10:47 [clara] Muit o int eressant e est e t ema
17:11:20 [Bee] e gost oso...e alt ament e nut rit ivo...
17:11:31 [clara] Você deve se divert ir com os result ados!
17:11:46 Mary ent ra na sala
17:12:09 [Bee] Organiz ei, como o prof essor St een Larsen mencionou durant e a t eleconf erência no Senac a semana passada, um sist ema mist o de

sala de est ar (audit ório) e coz inha (laborat ório) e vou t ent ar avaliar o desempenho dos alunos pelo sist ema de livro de melhores receit as
compiladas e escolhidas (port f olios).
17:13:12 [clara] Nossa muit o legal e delicioso :- )
17:13:42 [clara] Foi muit o boa a conf erência do prof . Larsen!
17:14:09 [Bee] no ent ant o acho que a at ividade pode e deve encarar um regime para f icar mais em f orma.
17:14:28 [f abiana] Desculpem por não estar participando do chat, infeliz mente uma avalanche de urgências surgiram em minha tarde de trabalho.
17:14:38 [Bee] A conf erência f oi ót ima...gost ei muit o t ambém...
17:15:34 [clara] A WebQuest est á muit o longa?
17:15:45 Mary sai da sala
17:16:04 [Bee] digamos...quilomét rica...
17:16:53 [clara] E quant o t empo ainda precisa para t erminar o t rabalho?
17:17:11 [Bee] mas t ive que f az ê- la assim...pois uma webquest em língua est rangeira t em como t aref a não soment e a t aref a em si como t ambém
t oda a part e linguíst ica
17:17:45 [clara] E como vc f az a avaliação dessas duas part es???
17:17:57 [Bee] Est á pront a (f alt a uma part e da avaliação)...e sendo rodada...
17:19:01 [Bee] just ament e o problema...t enho que f ormular rubricas para os port f olios, a cooperação em grupo, o produt o em si, e o desempenho
individual
17:19:24 [clara] como é a t aref a da part e linguíst ica??? produz ir cardápio no out ro idioma?
17:20:13 [Bee] É ext remament e dif ícil t rabalhar soz inha nest e t ipo de at ividade, principalment e quando t emos out ras aulas para preparar e lut ar pela
sobrevivência. Convido quem est iver int eressado a pilot ar e pat rocinar est e t ipo de at ividade. É só rodando na prát ica que vemos se a
at ividade f unciona e podemos melhorar e adapt á- la as dif erent es necessidades.
17:21:06 f abiana sai da sala
17:21:19 [Bee] A t aref a é decidir que t ipo de rest aurant e vamos implant ar no Clube Copabacana e f az ê- lo f uncionar
17:21:29 [clara] Isso com cert ez a o result ado com os alunos é f undament al, é dif ícil produz ir uma WebQuest , mas é f undament al aplicá- la!
17:22:10 [clara] E t oda essa produção t em que ser est rut urado no idioma que est ão aprendendo?
17:22:49 [clara] Nossa, deve ser muit o int eressant e desenvolver as WebQuest s para o ensino de línguas!
17:23:01 [Bee] sim...inglês int ermediário puxando para cima (L+ 1)
17:23:26 [Bee] bast ant e t rabalhoso...mas muit o grat if icant e
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17:24:33 [clara] Essa t aref a de escrever, produz ir em out ro idioma deve enriquecer muit o o aprendiz ado da lingua!
17:25:40 [Bee] Com cert ez a...seria uma ót ima at ividade para f ut uros prof essores de língua est rangeira...
17:26:09 [Bee] A próxima quest acho que vai se chamar , “Furt her and beyond...let ’s go on a radical ride surf ing and canyoning“
17:26:26 [clara] Nossa, eu adorei essa do rest aurant e, muit o criat iva!
17:26:42 [Bee] O t ít ulo é lit eral e met af órico...
17:27:11 [clara] Você f az a pesquisa soz inha ou t rabalha em conjunt o com out ros prof essores?
17:27:59 [Bee] Soz inha em casa...e em conjunt o com prof essores em uma comunidade virt ual
17:28:25 [Bee] Nosso pont o de encont ro semanal é a comunidade Tappedin (www. t appedin.org) , a língua comum, o inglês e nosso mat erial e

mensagens est ão organiz ados no espaço comunit ário da ht t p://www.eun.org/eun.org2/eun/communit y/ent ry_communit y.cf m?area= 338
17:28:55 [clara] Est e t rabalho virt ual f unciona bem?
17:29:31 [Bee] Muit o bem...desde que o pessoal seja engajado...como nosso grupo...
17:29:43 [Bee] Convido a t odos (que compreendam o inglês) a part icipar do Summer Carnival Online que se realiz a amanhã , dia 17 de julho na

comunidade Tappedin do meio dia às 23:00.
17:29:48 [clara] Eu me inscrevi no t appendin pois queria saber not ícias dos chat s do Bernie...
17:30:17 [Bee] não é soment e sobre webquest s...mas usar as novas t ecnologias em sala de aula...
17:31:05 [clara] Ah sim, t em várias t emát icas
17:31:17 [Bee] E você t em part icipado?
17:31:44 [Bee] Michael Hut chinson f az um ót imo t rabalho em Social Sciences...
17:32:15 [clara] Ainda não t ive a oport unidade, não t enho o domínio do inglês, mas gost aria muit o de part icipar!
17:32:45 [clara] Eu vou t ent ar ent rar para conhecer!
17:33:45 [Bee] Abri um "of f ice"lá ont em...uma salinha que pode virar um salão....chama- se Bee's Hive e est á no 12 andar ala sul...sala 1208 se não me

engano
17:34:50 [clara] Como f unciona essas salas?
17:34:59 [Bee] É um ót imo espaço para aprender inglês...mesmo que você não part icipe diret ament e....pode sempre ouvir - digo, ler
17:35:41 [clara] Eles me mandam t ant os links que eu f ico meio perdida!
17:35:59 [clara] Como eu f aço para ent rar?
17:36:14 [Bee] vou t ent ar organiz ar um house warming part y para inaugurá- lo...mando o convit e e podemos bat er um papo lá para t est ar
17:36:38 [Bee] para ent rar no t appedin ou na minha sala?
17:36:49 [clara] Nossa vou adorar e vou esperar ent ão!
17:37:56 [clara] Nos dois, at é hoje não ent endi direit o como ent ra na sala!
17:38:09 [Bee] venha amanhã assist ir a primeira sessão do Summer Carnival no t appedin...é sobre coz inha e est arei lá ...posso t e ajudar...é ao meio

dia
17:38:24 [clara] e qual o link?
17:38:39 [Bee] você já se cadast rou lá?
17:38:52 [Bee] ht t p://www.t appedin.org
17:38:56 [clara] sim
17:40:17 [Bee] ent ão...login (aí vai depender do seu comput ador...pois t em uma int erf ace que suport a java e out ra não)...que t ipo de

comput ador/conexão/browser você t em?
17:40:54 [clara] Aqui na Escola do Fut uro muit o boa
17:41:19 [Bee] perf eit o....qual seu login name no t appedin?
17:42:19 [clara] ClaraM
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17:43:23 [clara] Vou t ent ar ent rar amanhã ent ão...
17:44:15 [Bee] Ot imo...ent ão ent re lá pelas 11:30...est arei na recepção e posso ajudá- la a encont rar a sala onde Susan Nyrop (Dinamarca) e Terez a
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17:46:56

D"Eça (POrt ugal) est arão dando uma aula de coz inha para alunos de língua est rangeira. Meu login é BeeD logo assim que chegar na
recepção a gent e se f ala...
[clara] Ok, combinado!
[clara] Muit o obrigada Bárbara, f oi muit o bom o nosso bat e- papo
[clara] e gost aria muit o que você part icipasse do próximo bat e- papo do dia 30/7 com Bernie Dodge
[Bee] See you t omorrow! E obrigada por t er me convidado
[clara] Bye bye
[Bee] Vou t ent ar... mas não garant o...não sei se est arei de volt a do Rio
[clara] Espero que sim...
[Bee] veremos...ciao..mande lembranças para o Prof essor Lit t o
Bee sai da sala
[clara] Ok, mando sim
clara sai da sala

Volt ar
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