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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ALDEMIR GONCALVES DAMASCENO 

ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA ALVES BASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O uso das tecnologias de informação e comunicação: oficinas de produção de material 

didático. 

Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Ensino de Língua Inglesa. Produção 

de Material Didático. 

Resumo: O advento das novas tecnologias da informação e comunicação no início do século XXI 

transformou a forma como as pessoas se informam e se comunicam, quebrando barreiras espaço-

temporais e pondo em xeque as tradicionais formas de se educar. Nesse novo contexto sócio-

educacional a escola tem um novo desafio, o de adequar e promover a construção do 

conhecimento considerando as novas formas de ensinar e aprender. As diversas mídias como a 

internet, a televisão e os jogos eletrônicos fazem parte do cotidiano dos alunos, informando e 

formando novos leitores. Diante do exposto, o Projeto de Intervenção Pedagógica desenvolveu 

oficinas de produção de material didático com o uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação. Tal projeto, realizado durante o segundo semestre de 2010 no Colégio Estadual Dr. 

Marins Alves de Camargo - EFMP, do Município de Paranavaí, teve como objetivo auxiliar os 

professores de língua inglesa na produção de material didático utilizando os recursos 

tecnológicos. Além dos professores do Colégio, professores de outros colégios e do grupo de 

trabalho em rede participaram do referido projeto. Para tanto, foram utilizadas oficinas de 

produção de material didático usando as tecnologias da informação e da comunicação, 

destacadamente a internet e seus vários recursos gratuitos, para o ensino de língua inglesa. 

Como resultado principal da intervenção pedagógica destaca-se a postura dos professores 

participantes diante das novas tecnologias. Verificou-se que os mesmos não as ignoram e muito 

menos as temem, pois mostraram-se entusiasmados e bastante receptivos às mesmas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Oficinas de produção de material didático utilizando as tecnologias de informação e 

comunicação 

Palavras-chave: Tecnologia. Educação. Prática pedagógica 

Resumo: O presente material didático multimídia justifica-se na medida da necessidade da 

atualização dos professores de língua inglesa da rede pública de ensino do Paraná, os quais não 

podem prescindir das tecnologias da comunicação e informação em sua prática pedagógica 
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cotidiana, sob pena de estarem caminhando na contramão de um crescente processo de 

incorporação de tais tecnologias no âmbito escolar. Sendo assim, este material didático multimídia 

visa ambientar o professor da rede ao uso das TICs em apoio às práticas pedagógicas cotidianas. 

Para tanto, foram elaborados vários tutoriais, sugestões de uso das TICs, roteiros de sites 

educacionais, tudo para prover os professores de língua inglesa dos meios necessários para a 

incorporação das TICs ao seu dia-a-dia. Para atingir tal objetivo motivador do projeto de 

intervenção pedagógica, oficinas de produção de material didático para o ensino de língua inglesa 

foram planejadas utilizando-se as TICs e, espera-se, que tal procedimento metodológico, surta o 

efeito desejado que é fazer do computador e da internet, ferramentas úteis e, portanto, desejáveis, 

para os professores de língua inglesa. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ALICE FERNANDES DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: VALDOMIRO POLIDORIO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Nas Asas da Poesia 

Palavras-chave: Poesia. Motivação. Língua Inglesa. 

Resumo: Apresentam-se, neste artigo, os resultados de um trabalho de intervenção pedagógica 

nas práticas de ensino de leitura de poesia em língua inglesa, nas quintas séries do ensino 

fundamental, da Escola Estadual -Jorge Nacli, do município de Nova Aurora, no Paraná. O 

trabalho se desenvolve com o objetivo de despertar o gosto pela leitura de poesia, com textos 

curtos e em versos. Através da poesia demonstra-se que a linguagem poética está presente em 

grande parte dos textos disponibilizados aos educandos. Assim sendo, foi feito uso de poemas 

como estratégia de aproximar adolescentes da poesia e de familiarizá-los com a interpretação 

desses textos poéticos. Com esse trabalho, os educandos perceberam que a literatura se 

caracteriza por uma linguagem carregada de significados, permitindo releituras e proporcionando 

inúmeras possibilidades de interpretação. As atividades propostas foram bem aceitas pelos alunos 

e o resultado foi satisfatório levando em consideração o potencial de cada um dos envolvidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de poesia como elemento motivador nas aulas de Língua Inglesa. 

Palavras-chave: Poesia. Motivação. Língua Inglesa. 

Resumo: Percebendo a necessidade de fazer acontecer uma Educação voltada para a 

autonomia, para a ética, para a valorização da diversidade cultural e para a busca da identidade, 
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este projeto tem o objetivo de desenvolver atividades voltadas para uma concepção humanística, 

com o intuito de contribuir na formação de pessoas criativas e inventivas, capazes de refletir, de 

descobrir, de ouvir o outro, de respeitar o diferente, de analisar situações e de buscar soluções. 

Nesse processo, a leitura constitui um dos instrumentos de extrema importância e necessário para 

o indivíduo compreender o mundo, compartilhar das experiências diversas e reelaborar suas 

próprias experiências, compreendendo que a aprendizagem do indivíduo é algo que deve ser 

construído socialmente (sociointeracionismo), no âmbito das relações humanas. Explicar os 

propósitos de se ler algo, atentar para as estratégias que ele já domina e levá-lo a dominar outras 

é o que se propõe nesse trabalho. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ANA CRISTINA CASTEX 

ORIENTADOR: REGINA CELIA HALU 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A leitura como estratégia de aprendizagem e inserção social 

Palavras-chave: Leitura; Compreensão; Língua Estrangeira; Aprendizagem 

Resumo: Este artigo, atividade do quarto período do Programa de Desenvolvimento Educacional 

do Estado do Paraná, tem como objetivo apresentar reflexões sobre as estratégias de leitura nas 

aulas de língua estrangeira, bem como os resultados obtidos após a implementação das 

propostas do projeto de intervenção desenvolvido no terceiro período do programa. Da mesma 

forma que na língua materna, a compreensão de textos em língua estrangeira também é 

deficiente, pois normalmente a leitura acontece mais voltada para temas gramaticais, sem a 

análise reflexiva dos conteúdos e contextualização dos significados. A partir de diversas reflexões, 

observou-se que uma das metodologias mais apropriadas para alunos de ensino fundamental - 

tendo como foco principal a compreensão dos conteúdos por um maior número de alunos - é a 

leitura. É evidente a dificuldade de nossos alunos no que diz respeito à leitura e compreensão de 

textos, o que pode levar a uma deficiência na aprendizagem de todas as disciplinas. Para tanto, 

este material objetiva a apresentação de ações que levem os alunos a ampliar os conhecimentos 

em língua estrangeira moderna, tendo como suporte textos que sejam relevantes para a realidade 

social em que estejam inseridos. A metodologia utilizada desenvolveu-se através da aplicação de 

atividades de leitura, utilizando diferentes gêneros textuais (piadas, ilustrações e histórias curtas), 

buscando temas de interesse dos alunos envolvidos. Através da análise de textos orais e escritos, 

em língua portuguesa e língua estrangeira moderna, foram discutidas as temáticas inseridas, bem 

como as correlações com os diferentes contextos contemplados: social, cultural, etc. 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jokes, cartoons and funny stories: reading in English - Activities with laughter 

Palavras-chave: Leitura; gêneros textuais; humor; aprendizagem. 

Resumo: É evidente a dificuldade de nossos alunos no que diz respeito à leitura e compreensão 

de textos, o que pode levar a uma deficiência na aprendizagem de todas as disciplinas. Para 

tanto, este material objetiva a apresentação de propostas de ações que levem os alunos a ampliar 

os conhecimentos em língua estrangeira moderna, tendo como suporte textos que sejam 

relevantes para a realidade social em que estejam inseridos. A metodologia desta Unidade 

Didática desenvolve-se através da aplicação de atividades de leitura, utilizando diferentes gêneros 

textuais (piadas, ilustrações e histórias curtas), que busquem temas relevantes e de interesse dos 

alunos envolvidos. A partir da análise de textos orais e escritos,em língua portuguesa e língua 

estrangeira moderna, serão discutidas as temáticas inseridas, bem como as correlações com os 

diferentes contextos que possam estar contemplados: social, cultural, etc. Os exercícios de 

fixação e avaliação podem contemplar análise linguística, compreensão textual e vocabulário. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ANA MARIA BONFIM 

ORIENTADOR: LORENI TERESINHA MACHADO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O Cinema nas Aulas de Inglês através do Estudo de Gêneros para uma Aprendizagem 

Autônoma e Significativa 

Palavras-chave: Autonomia. Gêneros discursivos. Cinema. Coletivo. 

Resumo: O presente artigo relata resultados de um estudo teórico-empírico, realizado através da 

implementação do Projeto de Intervenção apresentado no Colégio Estadual Carlos de Almeida, 

como requisito obrigatório no Programa de Desenvolvimento Educacional. O projeto visa motivar e 

mobilizar os alunos do ensino médio para a necessidade de uma aprendizagem autônoma e 

continuada, através do estudo e atividades relacionadas aos gêneros textuais que permeiam o 

cinema. Para tanto, o trabalho utilizou como subsídio os estudos da Análise Crítica do Discurso 

(ACD), propostas por Fairclough. Os dados coletados apontam a importância de um ensino-

aprendizagem com temas de interesse do aluno associado ao trabalho em equipe, de forma que 

tais temas contribuam para formar sujeitos autônomos e comprometidos com a sua educação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Cinema nas Aulas de Inglês através do Estudo dos Gêneros Discursivos 
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Palavras-chave: Coletivo. Língua Inglesa. Autonomia. Cinema. Gêneros discursivos. 

Resumo: Dentro das propostas do Programa de Desenvolvimento Educacional consta também, a 

produção de um material didática. Assim, apresentamos a criação de um OAC (Objeto de 

Aprendizagem Colaborativa), pois é um ambiente colaborativo que possibilita a interação e a troca 

de informações entre os professores da Rede. Deste modo, contribuindo para o desenvolvimento 

e melhoria da educação Paranaense. Em cada recurso será enfocado conteúdos referentes ao 

tema cinema, como sites, entrevistas e outros. No recurso didático do OAC, constará uma 

Unidade Didática que será implementada com alunos do Ensino Médio, através de atividades com 

gêneros discursivos referentes ao cinema (propaganda, entrevistas, letras de música, resenhas e 

outros) e a utilização de recursos tecnológicos disponíveis (internet, TV multimídia, câmera digital 

etc.) elaborados, inicialmente pela professora e na sequência pelos alunos. Utilizando-se da 

abordagem da Análise Crítica do discurso (ACD), serão trabalhadas questões sobre a 

representação da mulher através do cinema e as ideologias que estão implícitas no discurso desta 

esfera, fazendo um paralelo entre os filmes do século passado e os da atualidade. Este trabalho 

coletivo tem a finalidade de envolver os alunos em uma participação motivadora e efetiva, e 

também conscientizá-los para um ensino autônomo e emancipatório. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ANGELA MARIA DE PAULO PETRUCCI 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O gênero textual entrevista nas aulas de língua inglesa 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Lúdico, Gênero Textual entrevista 

Resumo: O objetivo deste artigo é relatar a implementação da unidade didática desenvolvida 

dentro do Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) com o gênero textual entrevista cuja 

proposta foi aproximar o aprendizado da língua inglesa com a realidade do educando. Esse 

trabalho pedagógico fundamentou-se nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCE), do 

Estado do Paraná, Língua Estrangeira Moderna - Inglês. O referencial teórico que embasou a 

produção da sequência didática ressalta a necessidade de um trabalho interdisciplinar e 

contextualizado, no qual consta a elaboração de novas formas de trabalhar pedagogicamente os 

conteúdos de inglês, servindo-se de gêneros textuais presentes no dia-a-dia dos adolescentes 

como entrevistas de pessoas famosas, contribuindo para que o aluno compreenda a diversidade 

linguístico-cultural, sem, contudo perder sua identidade local. A proposta se efetivou com os 
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alunos da 5ª série do Colégio Estadual Brasílio Itiberê - Ensino Fundamental e Médio, do 

município de Maringá, Estado do Paraná. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero textual entrevista: uma proposta didática de aprendizagem na Língua Inglesa 

Palavras-chave: Lúdico - Interdisciplinaridade - Interculturalidade - Educação 

Resumo: A partir da concepção de Língua (materna ou estrangeira) que defende a Linguagem, 

como forma de interação, o objetivo de nossa proposta é ensinar a Língua Inglesa de maneira 

significativa e contextualizada. Compreendendo que os conteúdos a serem ensinados quando se 

trata de uma Língua Estrangeira, e neste caso, especificamente a Língua Inglesa, devam estar 

respaldados em temas associados também ao mundo real do aluno, a fundamentação teórica que 

dá embasamento para a pesquisa destaca a importância do trabalho interdisciplinar e 

contextualizado. Sendo assim, propomos o desenvolvimento das habilidades e competências 

esperadas quando abordamos o ensino-aprendizagem dessa língua por meio de atividades 

lúdicas e multidisciplinares que possam estimular tanto a observação e a reflexão acerca da 

realidade na qual o aluno está inserido, quanto a ação, a memória, o raciocínio e a oralidade. 

Além disto, esperamos desenvolver um trabalho que possa iniciar o aluno no aprendizado da 

forma escrita valendo-se de gêneros textuais que circulam na esfera social, trazendo uma 

proposta de didatização dos mesmos. Assim, trazemos uma proposta de elaboração de novas 

formas de trabalhar pedagogicamente os conteúdos de inglês, servindo-nos de gêneros textuais 

presentes no dia-a-dia dos adolescentes como entrevistas de pessoas famosas, buscando 

contribuir para que o aluno compreenda a diversidade lingüístico-cultural, sem, contudo perder 

sua identidade local. O trabalho será desenvolvido com alunos de 5ª série e será elaborada uma 

seqüência didática a partir do gênero textual entrevista, de modo que o aluno possa identificar 

países e nacionalidades e, a partir daí, conhecer outras culturas que fazem parte de um mundo 

globalizado. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ANGELICA PASCHOALINO DE SOUZA 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Atividades exploratórias  

Palavras-chave: Gênero textual, receitas saudáveis, atividades. 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Resumo: Da grande variedade de gêneros textuais existentes, o gênero escolhido para o 

desenvolvimento desse estudo relaciono-se com os textos propostos pelo livro didático folhas, 

oferecido ao Ensino Médio pelo governo do Estado do Paraná, onde na unidade cinco do mesmo 

trouxe alguns textos pertencente a esse gênero: receitas culinárias. Contudo esta unidade do livro 

não trouxe atividades suficientes que trabalhassem eficazmente com as características desse 

gênero. Este Artigo desejou aprimorar e ampliar as atividades propostas nessa unidade. Diante 

disso, foi escolhido como princípio norteador deste projeto desenvolver atividades a partir da 

relação entre o ensino da Língua Inglesa e a utilização de gêneros textuais. Para isso, esse 

projeto sugeriu o trabalho com seqüências didáticas já que foi uma possibilidade  de trabalhar a 

língua como prática social. Objetivo foi desenvolver um trabalho com gêneros, para que os alunos 

pudessem perceber os diferentes gêneros discursivos que permeiam nossas práticas sociais 

enquanto cidadãos. O gênero abordado nesta unidade foi a Receita culinária, que se desenvolveu 

através de seqüências didáticas as capacidades de ação,discursiva e lingüística-discursiva, dando 

ênfase a produção final. Os textos abordados no referido trabalho, possibilitaram o 

desenvolvimento lingüístico discursivo da língua e ampliaram as discussões, de uma alimentação 

saudável. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: atividades exploratórias para incrementar a unidade cinco do livro folhas 

Palavras-chave: gênero textual; receitas saudáveis; atividades. 

Resumo: Neste projeto, busco compartilhar minha experiência de trabalho com o livro didático 

público folhas, oferecido pelo governo do Estado do Paraná. Considerando a importante ajuda que 

este livro tem sido para as inovações na prática em sala de aula, bem como a relevância de 

contextualizar os conteúdos para tornar a aprendizagem mais significativa.  Escolhemos a unidade 

cinco para incrementarmos com atividades que trabalham com os gêneros textuais-receitas  

culinárias, textos informativos, tabelas e cardápios que fazem parte do assunto dessa unidade. No 

aspecto cultural, estaremos trazendo discussões e atividades sobre hábitos alimentares, 

sociedade capitalista e no aspecto nutricional receitas saudáveis e não saudáveis. Conforme 

propõem as Diretrizes Curriculares Estatuais, o ensino de Língua Estrangeira Moderna, deve levar 

em conta a interação ativa dos sujeitos pelo discurso. Para que essa materialização seja 

satisfatória, faz-se necessária a apropriação, por parte do sujeito do processo ensino-

aprendizagem, de ferramentas intelectuais que o habilitem a comunicar-se em diferentes gêneros 

textuais, a navegar pela diversidade de gêneros discursivos. A dificuldade maior é fazer com que 

os alunos se apropriem de estratégias de leitura a fim de facilitar a interação entre eles e os textos 

em língua inglesa. Este projeto vai ser implementado no Colégio Estadual Pedro Viriato Parigot de 

Souza na 3ª série A do Ensino Médio no período da manhã. Diante disso, entendo que a prática 
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em sala de aula desenvolvida mediante a abordagem de gêneros textuais utilizando receitas 

culinárias é um dos possíveis percursos para inovar o ensino de língua inglesa no ensino médio. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ANTONIO HEITOR SANTORO 

ORIENTADOR: DENISE ISMENIA BOSSA GRASSANO ORTENZI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Provisão de material de leitura em língua inglesa para os alunos do ensino médio: 

motivação e receptividade 

Palavras-chave: Leitura. Motivação. Técnicas de Leitura. Autonomia 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação de um projeto 

iniciado em 2009 durante o Programa de Desenvolvimento Educacional-PDE da Secretaria 

Estadual da Educação do Estado do Paraná -SEED- que visou expor os alunos a múltiplas 

oportunidades de leitura em Língua Inglesa, numa tentativa de resgatar a motivação, a auto-

estima e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes do Ensino Médio, através da leitura 

livre, utilizando técnicas de leitura. Através da análise das atividades desenvolvidas, foi possível 

concluir que houve resultados positivos em relação aos objetivos propostos, contudo constataram-

se dificuldades quanto à assessoria e avaliação de forma individualizada. Conclui-se que o projeto 

é viável desde que se utilize um tempo maior de aplicação, que haja maior envolvimento do 

coletivo escolar e melhor adequação do acervo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Resgate da Motivação para o Aprendizado da Língua Inglesa pela Leitura. 

Palavras-chave: Leitura; motivação; material; escolha. 

Resumo: Considerando-se o baixo aproveitamento e desmotivação dos alunos do Ensino Médio 

no que tange à Língua Inglesa e suas causas, esta unidade didática foi elaborada visando 

subsidiar o professor com uma sugestão possível para a inserção do aluno na prática da leitura  

para que se desenvolva alguma motivação para o estudo da referida Língua. Tal empenho 

justifica-se dada a carência de material e dificuldades didático-pedagógicas na busca de caminhos 

para se chegar aos objetivos mencionados. Apresenta como metodologia a disponibilização de 

material impresso diversificado para que o aluno faça sua escolha  e gradativamente  amplie  sua 

capacidade de compreensão .  
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CARLA REGINA SOKOLOSKI 

ORIENTADOR: CLARA KIYOI SUZUKI 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Ensino de leitura em Língua Inglesa: desafios à introdução de novas tecnologias, na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Língua Inglesa; Leitura; TV multimídia 

e tecnologia. 

Resumo: Com este estudo explicitamos uma perspectiva metodológica para o ensino de leitura 

em Língua Estrangeira Moderna mediado pela tecnologia, com vistas ao uso da TV multimídia na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Com a configuração de uma pesquisa online na 

busca de textos verbais e não-verbais a partir do interesse discente, contemplando diferentes 

estratégias de ensino, constituímos o conjunto de atividades em forma de hipertextos para a sua 

aplicabilidade em sala de aula. A operacionalização deste material multimidiático aponta 

possibilidades de se pensar novas perspectivas do ensino de línguas estrangeiras e a viabilização 

do uso da tecnologia da informação disponível nas escolas públicas, voltadas a uma prática 

pedagógica diferenciada no ensino da leitura, bem como na formação do sujeito-leitor. O estudo 

deste Projeto de Implementação e Intervenção Pedagógica apóia-se nas Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica para Língua Estrangeira Moderna. A metodologia adotada nesta pequena 

parte da abordagem qualitativa, numa perspectiva interpretativa à luz do olhar docente e discente 

no contexto escolar da rede pública estadual de ensino visa o desenvolvimento gradativo da 

habilidade de leitura em Língua Inglesa, através de uma proposta que oportuniza a interação do 

aluno com o texto. Como resultado deste trabalho, criamos um material multimidiático como uma 

nova alternativa para o ensino de Língua Inglesa, considerando a utilização das ferramentas 

tecnológicas em benefício do processo ensino-aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino de leitura em Língua Inglesa: desafios à introdução de novas tecnologias, na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Palavras-chave: leitura; língua Inglesa; tecnologia; Educação de Jovens e Adultos. 

Resumo: O atual momento sócio-histórico marcado pelo processo de globalização da informação 

e uso das tecnologias na educação vem trazendo mudanças na forma de produção do 

conhecimento. Nesse contexto o ensino de Língua Inglesa, na Educação de Jovens e Adultos, 

pede diferentes estratégias de ensino a partir de instrumentos multimidiáticos. Diante desta 
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conjuntura percebe-se a necessidade de tempo, motivação e domínio dos recursos tecnológicos 

para a elaboração de material didático adequado às novas realidades. Este projeto pretende 

elaborar um material midiático de textos verbais e não-verbais, a partir de uma de “leitura de 

mundo que almeje uma democratização do saber. O mesmo complementa-se com o uso de 

ferramentas tecnológicas, num conjunto de hipertextos e links disponíveis na internet, em face da 

sua aplicabilidade no ensino de Línguas. Para tanto será utilizada a abordagem de pesquisa-ação, 

que se configura a partir de um projeto de intervenção no ensino de línguas com alunos EJA. Será 

utilizado material multimídia desenvolvido especificamente para este projeto. Este estudo aponta 

possibilidades de se pensar novas perspectivas de ensino com vistas ao uso da tecnologia da 

informação disponível nas escolas públicas, voltadas a uma prática pedagógica diferenciada no 

ensino da leitura e na formação do sujeito leitor. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CELESTE ROSA DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: MICHELE SALLES EL KADRI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A Influência da Música no Ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Música. Língua Inglesa. Aprendizagem. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a importância e a influência da música no ensino-

aprendizagem de uma língua estrangeira, envolvendo músicas e vídeos para facilitar a aquisição 

da Língua Inglesa, visando uma formação crítica do sujeito. A música quando bem trabalhada, 

ativa o raciocínio e a criatividade, despertando emoções e proporcionando a excitação do aluno. 

Para alcançar nossos propósitos e conseguir as observações e dados, foi aplicado um 

questionário e depois atividades estruturadas baseadas nas letras de músicas, com o objetivo de 

despertar o interesse do aluno pela Língua Inglesa. De acordo com os resultados, podemos ver 

que o aluno bem estimulado está mais aberto a novos conhecimentos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Listening and Learning 

Palavras-chave: Música, aprendizagem, língua estrangeira. 

Resumo: O uso de músicas na sala de aula é sugerido aqui como material de apoio ao professor. 

Sua utilização poderá auxiliar na formação do cidadão, permitindo o aprendizado e o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação social, revelando uma forma agradável de 

aprendizagem. Este trabalho e composto por dez unidades independentes, podendo ser utilizadas 
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em turmas do Ensino Médio ou adaptadas para o Ensino Fundamental. Para cada música foram 

desenvolvidas atividades de Speaking, Grammar/Vocabulary, Listening, Reading e Class 

Discussion. Assim, o aluno além de aprender uma Língua Estrangeira poderá também: aperfeiçoar 

sua compreensão auditiva; ampliar o conhecimento cultural; desenvolver e adquirir vocabulário; 

despertar seu interesse pela Língua Inglesa; fixar estruturas gramaticais e refletir sobre assuntos 

do cotidiano. O objetivo deste trabalho é destacar a importância da música no ensino-

aprendizagem, utilizando-a como fonte motivadora e de forma aprazível, cultivando o interesse na 

aprendizagem da Língua Inglesa. Sua utilização em sala de aula não deve ser centrada somente 

na ludicidade e afetividade (Dommel e Sacker apud Rosin; Tinoco, 1998), mas na construção da 

inserção cultural e no aperfeiçoamento da compreensão e do aprendizado de tópicos gramaticais. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CIRLENE TERESINHA BERNARDIM 

ORIENTADOR: SARA GEANE KOBELINSKI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Abordagens lexicais em língua inglesa no curso técnico integrado de meio ambiente: um 

estudo baseado em linguística de corpus. 

Palavras-chave: Linguística de Corpus (LC). Abordagens Lexicais. Ensino de Língua Inglesa. 

Educação Ambiental. Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). 

Resumo: Este artigo analisa os resultados da aplicação de uma unidade didática elaborada 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, especialmente 

desenvolvida para o ensino/aprendizagem de vocabulário específico de Língua Inglesa (LI), tendo 

como fundamentação teórica os conceitos da Linguística de Corpus (LC) e a metodologia das 

abordagens lexicais: Lexical Approach, Lexical Syllabus e Data Driven Learning (DDL). O material 

didático foi produzido a partir de um corpus de textos autênticos relacionados à temática ambiental 

e coletado de fontes abertas da rede mundial de computadores. A pesquisa foi aplicada em uma 

turma do Curso Técnico Integrado de Meio Ambiente de um colégio da rede pública do Estado do 

Paraná com o objetivo de integrar as metodologias previstas nas abordagens lexicais, os recursos 

multimidiáticos disponíveis na escola e o uso de ferramentas eletrônicas para o 

ensino/aprendizagem de vocabulário específico de LI, relacionados à leitura e compreensão de 

textos. Os resultados demonstraram que as abordagens lexicais, apoiadas em linguagem 

autêntica e às novas tecnologias na escola, oferecem vantagens significavas para o 

ensino/aprendizagem da LI e de vocabulário específico. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Abordagens lexicais em língua inglesa no curso técnico integrado de meio ambiente: um 

estudo baseado em linguística de corpus. 

Palavras-chave: Abordagens Lexicais. Educação Ambiental. Meio Ambiente. Unidade Didática. 

Resumo: A proposta didático-pedagógica desenvolvida nesta Unidade Didática tem por base o 

ensino do léxico em Língua Inglesa (LI) por meio das abordagens lexicais presentes na 

metodologia da Linguística de Corpus (LC), a saber: Lexical Syllabus, Lexical Approach e Data 

Driven Learning (DDL) aplicados ao ensino de vocabulário específico na área de meio ambiente a 

partir de um corpus de textos autênticos, representativo da linguagem oral e escrita. As atividades 

elaboradas objetivam promover o ensino da linguagem observando os itens lexicais e as suas 

possíveis combinações, buscando uma aprendizagem capaz de atender as necessidades 

imediatas dos alunos do Curso Técnico Integrado de Meio Ambiente, os quais em número 

reduzido de aulas têm que aprender estratégias para lidar com complexidades vocabulares que os 

tornem mais independentes no uso da Língua Inglesa. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CLAUDIA REGINA MARCHI VERONEZ 

ORIENTADOR: DENISE ISMENIA BOSSA GRASSANO ORTENZI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Uso da língua inglesa e participação em atividades lúdicas 

Palavras-chave: Jogos. Lúdico. Interação. Língua Inglesa 

Resumo: O presente artigo objetiva apresentar uma análise da implementação do projeto:Uso da 

Língua Inglesa e Participação em Atividades Lúdicas- em uma turma de quinta  série do ensino 

fundamental, realizada no 2º semestre de 2010. Este trabalho faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional - PDE, formação continuada de professores da Rede Pública de 

Ensino do Estado do Paraná em parceria com as Universidades Públicas Estaduais. Foi 

desenvolvido um material didático para o ensino da Língua Inglesa com atividades lúdicas 

mediadas pela tecnologia, artefatos culturais e linguagem. Foi verificado como se caracteriza a 

mediação em atividades lúdicas no ensino de LI. Os resultados apontaram que houve predomínio 

de mediações de regras de participação e competição nos jogos, mediações de trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes e mediações do tipo visão de mundo nas atividades de música. Além disso, 

no aspecto da linguagem, apontaram o predomínio de foco em vocabulário, ora no sentido, ora no 

significado.  As atividades que possibilitaram o trabalho com unidades linguísticas maiores 

concentraram-se na música e no jogo de tabuleiro. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Play and learn english 

Palavras-chave: Ludicidade; interação; língua inglesa; aprendizagem; motivação. 

Resumo: A unidade didática tem como foco apresentar atividades que contribuam para a melhoria 

no ensino da Língua Inglesa na escola pública. Nesta unidade foram elaboradas algumas 

atividades para a 5ª série do Ensino Fundamental, enfatizando o lúdico como forma de estimular o 

aluno ao aprendizado. Ao refletir sobre os métodos no ensino e aprendizado da Língua Inglesa, 

observou-se a importância do lúdico, que além de ampliar o conhecimento do vocabulário inglês, 

de enfatizar a dicção das palavras e compreensão auditiva, também ajuda o aluno a desenvolver 

a concentração, a criatividade, a interação entre os grupos ou pares, aceitação de regras e limites 

e a descontração. Esses desafios lançados através das atividades contidas nessa unidade 

didática incentivam os alunos a permanecer inteiramente no exercício lúdico, e assim, adquirir 

mais controle e paciência para esperar a vez de jogar e expressar suas idéias com mais 

segurança e domínio da língua inglesa. Sendo assim, ela é composta por cinco seções 

diferenciadas, porém, uma sendo seqüência da outra, contendo atividades de análise de filme, de 

música, de textos, vídeos e imagens, tendo ainda os variados jogos como estímulo a uma 

aprendizagem da língua inglesa mais significativa e que poderão contribuir para a identificação de 

aspectos culturais. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CLAUDINEI APARECIDO CANAZART 

ORIENTADOR: MICHELE SALLES EL KADRI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Avaliação e autoavaliação: perspectivas de ensino, aprendizagem e construção 

colaborativa de conhecimento em língua inglesa por meio do estudo de gênero textual 

Palavras-chave: avaliação; autoavaliação; aprendizagem 

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados de uma intervenção pedagógica 

realizada com vinte e um alunos da primeira série do ensino médio do período matutino no 

Colégio Estadual Dr. Willie Davids. Como parte intrínseca do programa PDE, a intervenção 

pedagógica teve por objetivo propor a avaliação da aprendizagem em LEM-inglês por meio de 

uma unidade didática cuja perspectiva de trabalho propunha o estudo da língua-alvo por meio do 

gênero textual depoimento e por um instrumento de auto-avaliação produzido ao final da mesma 

unidade. A metodologia desenvolvida caracterizou-se pela prática democrática e colaborativa para 

a realização das atividades propostas. Os resultados demonstram que os alunos salientam ser 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

beneficiados por tal proposta. Concluo, portanto.que a investigação contribuiu para que os alunos 

conseguissem avançar num movimento de maturação frente à avaliação como processo no 

desenvolvimento de reflexão e de autonomia em relação aos próprios estudos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Avaliação e auto-avaliação: mecanismos reflexivos na aprendizagem de LE-inlgês no 

contexto da escola pública 

Palavras-chave: Avaliação, auto-avaliação, aprendizagem. 

Resumo: Avaliação e auto-avaliação: mecanismos reflexivos na aprendizagem de LE-inlgês no 

contexto da escola pública. Esta investigação visa propor uma intervenção nos processos de 

avaliação em língua inglesa para alunos de 1ª série do ensino médio no Colégio Estadual Dr. 

Willie Davids em Londrina. Sob a perspectiva pedagógica da crítica e da reflexão em ações 

colaborativas e na interação em sala de aula por parte dos alunos, serão praticadas avaliações do 

tipo teste e auto-avaliações em forma de relatos que analisem e discutam não só a aprendizagem 

de conteúdos determinados mas, também compreender os sucessos e insucessos na 

aprendizagem a partir da auto-avaliação que, posteriormente, possa proporcionar a construção do 

conhecimento em LE-inglês de forma crítica, consciente e contínua. Como subsídios teóricos 

serão realizadas pesquisas iniciais com alunos sobre o que pensam a respeito da avaliação do 

tipo teste. A partir desses dados e com base em autores que versam sobre esse instrumento, 

serão então propostas atividades no sentido de viabilizar condições para que o processo de 

avaliação motive a aprendizagem e que possa representar e/ou direcionar para novas 

possibilidades oficializadas no campo da avaliação em língua estrangeira. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CLERI APARECIDA GALVAO 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA SILVA BERGAMASCO 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Gênero Textual: contos - um aliado ao ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: contos; ensino-aprendizagem; língua inglesa. 

Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira Moderna 

para o Ensino Fundamental, no Paraná (2008), o ponto de partida do trabalho em sala de aula, 

sugerido para o desenvolvimento das aulas de Inglês está nos diferentes gêneros textuais, 

explorando as quatro práticas discursivas: oralidade, compreensão auditiva, escrita e leitura, a fim 

de contribuir para a formação integral do educando. E o presente artigo tem por objetivo relatar 
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uma experiência realizada com a disciplina de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, no ano de 

2010, no Colégio Estadual Santo Antonio, na cidade de Imbituva - Paraná, com alunos das sextas 

séries do Ensino Fundamental, visando contribuir com o ensino e aprendizagem de língua inglesa, 

tendo como base de estudo o trabalho com o gênero textual: contos. Acredita-se que as narrativas 

possam ser uma possibilidade de tornar o ensino do inglês como prática social na interação entre 

os envolvidos, considerando suas experiências de vida e visão de mundo. Para isso, pensa-se ser 

necessário envolver o aluno na aprendizagem da língua inglesa como uma língua estrangeira e 

incentivá-lo a expressar suas ideias e construir sentidos. Os resultados demonstraram que os 

contos, por dependerem da linguagem e por contemplarem a necessidade infantil de imaginação 

e fantasia, podem ser usados como instrumento de ensino. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero Textual: contos - um aliado ao ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Contos; Ensino-Aprendizagem; Língua Inglesa 

Resumo: Gênero Textual: contos - um aliado ao ensino da Língua Inglesa é uma Unidade 

Didática elaborada de acordo com as orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Estaduais 

(DCEs), sustentada na concepção de linguagem sociointeracionista (Vygotsky) e na teoria dos 

gêneros (Bakhtin, Bronckart e Marcuschi), direcionada aos alunos da sexta série do Ensino 

Fundamental, do Colégio Estadual Santo Antonio, da cidade de Imbituva-PR. O objetivo principal é 

o de contribuir para a aprendizagem da Língua Inglesa, resgatando a prática da leitura e narração 

de histórias, bem como mostrar que esse gênero textual pode funcionar como instrumento 

pedagógico, sendo possível, assim, explorar as quatro habilidades necessárias ao ensino de uma 

língua estrangeira, a saber: Listening, Reading, Speaking e Writing. Através do contato com os 

livros de literatura infantil, as atividades aqui propostas vão além do signo escrito, favorecendo 

não só o enriquecimento de vocabulário, mas também a leitura, oralidade, organização e 

produção textual.  Sendo a fantasia um importante subsídio para a compreensão de mundo, 

espera-se que este trabalho desperte o interesse pelo aprendizado da Língua Inglesa e que ao 

entrar em contato com as diferentes linguagens presentes na literatura, o aluno possa constituir-se 

num ser discursivo. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CLEUZA MARIA PRESTES FERNANDES 

ORIENTADOR: MARA PEIXOTO PESSOA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 
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Artigo 

Título: Gênero textual -notícia: como instrumento de ensino e aprendizagem de leitura e escrita 

em língua inglesa 

Palavras-chave: Palavras-chave: Gênero discursivo; Notícias; Processo ensino-aprendizagem de 

Língua Inglesa 

Resumo: Este artigo apresenta a implementação do projeto intitulado “Gênero textual Notícia”; 

como instrumento de ensino e aprendizagem de leitura e escrita em Língua Inglesa e traz os 

resultados para o processo ensino-aprendizagem de Língua Inglesa. O gênero textual 

contemplado nesta pesquisa foi a Notícia. Considerando que os alunos apresentam dificuldades 

de leitura e interpretação de texto em LEM, foi escolhida essa abordagem de gênero, como 

instrumento para a comunicação social, no processo ensino-aprendizagem de leitura em LEM. 

Foram escolhidas notícias de um jornal intitulado National Post, notícias estas relacionadas a copa 

do mundo 2010. A proposta da pesquisa foi analisar as características sócio-discursivas e sócio-

culturais deste gênero por considerar que o mesmo está inserido nas relações sociais. A leitura 

desse gênero no contexto de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa que colabora para formação 

dos leitores críticos. A metodologia usada foi a qualitativa, para isto partiu-se de um trabalho que 

teve sequência didática ao gênero trabalhado. Os teóricos utilizados foram Bakhtin (1988, 1992), 

Dolz (2004), Geraldi (1984), Moita Lopes (2004), Silva (2009, 2010), legislação da área entre 

outros. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero Textual notícia como instrumento de  ensino aprendizagem de leitura e escrita em 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Leitura, escrita, produção. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo mostrar a importância da leitura e escrita em 

Inglês por meio do Gênero Textual NOTÍCIA, está direcionada aos alunos da quinta série do 

ensino fundamental e elaborada de acordo com as orientações contidas nas Diretrizes 

Curriculares Educacionais, sem perder de vista o perfil sócio-econômico cultural dos alunos das 

escolas públicas do norte do Paraná. A metodologia usada é a qualitativa. Para isso parte se de 

um trabalho que tenha seqüência didática ao gênero trabalhado. Pois de  acordo com Schnewly e 

Dols(2004,p.15-17)Gênero é um mega instrumento que fornece um suporte para a atividade nas 

situações de comunicação. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CRISTINA GOMES PIMENTA 

ORIENTADOR: CARMEN SYLVIA GIOVANNETTI ALVES PURGER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Ludicidade no Ensino de Língua Inglesa 

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem. Ludicidade. Vocabulário. Aprendizagem. 

Resumo: Para o ensino de línguas estrangeiras é certo que os jogos e brincadeiras não 

constituem aprendizagem em si, mas, entendidos como estratégias de motivação da 

aprendizagem, são capazes de desenvolver a auto-estima, o respeito, a solidariedade, a 

responsabilidade, a compreensão, a cooperação, a socialização, a autoconfiança, a alegria, o 

prazer e, por fim, o desenvolvimento da produção cultural da própria criança: a humanização. 

Desse modo, este trabalho propõe um material didático em forma de apostila, com atividades 

lúdicas, para aumentar a motivação dos alunos em sala de aula e atrair o interesse dos mesmos 

pela língua inglesa. Apresentar novos saberes para professores que estarão investigando e 

refletindo sua ação docente, buscando conceber novas alternativas metodológicas para o ensino 

da língua alvo, e também estimular a produção de atividades que correspondam à realidade de 

mundo dos alunos. As atividades lúdicas bem como: caça-palavras, palavras cruzadas, enigmas, 

ativam o pensamento e a memória, além de possibilitar a expansão das emoções, sensações de 

prazer e criatividade. Portanto a ludicidade pode ser vista como um processo que possibilita e 

facilita a aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ludicidade no Ensino de Língua Inglesa 

Palavras-chave: ludicidade, língua inglesa, aprendizagem. 

Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade trabalhar a ludicidade no ensino de língua 

inglesa, visando a despertar no aluno o interesse pela língua inglesa por meio das atividades 

lúdicas. a informática  será usada como elemento motivador para incentivar a aprendizagem da 

língua alvo, dentro da abordagem sócio-construtivista. Sempre que possível apresentar novos 

saberes para professores que estarão investigando e refletindo sua ação docente, buscando 

conceber alternativas metodológicas para que o ensino da língua alvo seja significativo ao aluno e 

que vincule o que é estudado com o ambiente que o cerca. As atividades lúdicas bem como: caça-

palavras, palavras cruzadas, enigmas, ativam o pensamento e a memória, além de possibilitar a 

expansão das emoções, sensações de prazer a criatividade. Portanto a ludicidade pode ser vista 

como um processo que possibilita e facilita a aprendizagem. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: CRISTINA GONCALVES BEHRING 

ORIENTADOR: MARIA DE LOUDES GRILLO TILIO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O ensino de vocabulário em língua inglesa com anuncio de profissões. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Gêneros Textuais. Vocabulário. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo acerca do 

ensino de vocabulário por meio de gêneros textuais, mais especificamente o gênero anúncio de 

profissões. O suporte teórico foi pautado nos seguintes autores: Cristovão (2009), Dolz e 

Schneuwly (2004) nas Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná, entre outros. Para a 

realização da pesquisa, foi elaborada uma Sequencia Didática com o uso de anúncios de 

profissões, a qual foi aplicada em uma turma do 4º ano de Formação de Docentes Educação 

Infantil, anos Iniciais do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Vera Cruz na cidade de 

Mandaguari no ano de 2010. Durante a implementação foram feitas anotações acerca da 

participação das alunas. Após a implementação do referido material foram aplicados quatro 

exercícios e foi solicitada uma avaliação pessoal sobre a implementação. Os resultados apontam 

que houve uma aprendizagem positiva e significativa por parte das alunas, tornando-as mais 

críticas e reflexivas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O ensino de vocabulário em língua inglesa com anúncio de profissões. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Gênero Textual. Anúncio. 

Resumo: Considerando a língua inglesa como um dos veículos de comunicação utilizados no 

mundo inteiro e sendo este um requisito básico na formação profissional do indivíduo, que 

pretende se sobressair ao longo de sua carreira profissional, este material didático foi elaborado 

com o intuito de atender as necessidades do público a quem se destina. O gênero proposto é o de 

anúncio com profissões e procura-se basear no conhecimento prévio de mundo que o aluno 

possui para atender as perspectivas em relação ao discurso como prática social dentro da leitura, 

tendo como pressuposto as diretrizes curriculares da língua inglesa, onde objetiva-se formar 

sujeitos que construam sentidos para o mundo e com isso possam ser agentes transformadores 

dentro da sociedade. Por meio de anúncios de emprego a sequência didática contempla as 

capacidades de linguagem, que funcionam como uma espécie de instrumento operacional para 

realizar uma determinada ação de forma sistemática e organizada. As atividades desenvolvidas 
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terão como objetivos: - Identificar anúncios de emprego; - Aumentar o vocabulário sobre 

profissões; - Reconhecer as características presentes em um anúncio de emprego;  - Rever as 

estruturas gramaticais integrantes em anúncios (presente simples, adjetivos e artigos a / an);  - 

Produzir um anúncio de emprego. Espera-se que dessa forma a aprendizagem de língua inglesa 

ocorra de maneira significativa e motivadora. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: DENISE FABIANO LOPES 

ORIENTADOR: SILVIO TADEU DE OLIVEIRA 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: As possibilidades de utilização dos recursos tecnológicos como suporte para o processo 

de aprendizagem de língua inglesa 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Metodologia; Ensino-aprendizagem. 

Resumo: São muitos os desafios que atualmente rondam os bancos escolares com o advento da 

internet e das diversas mídias educacionais. Diante dessa realidade, é de suma importância que o 

professor procure incluir novas tecnologias em sua prática pedagógica, construindo novas 

concepções pedagógicas elaboradas sob a influência do uso desses recursos, pois muitos dos 

alunos nasceram nessa era virtual e trazem consigo informações, experiências e muita 

criatividade aliada à curiosidade. Este artigo foi elaborado a partir desta necessidade e pretende 

contribuir para a inserção das novas tecnologias na prática docente, por meio dos diferentes 

recursos tecnológicos, de modo que as aulas tenham características de interação, 

contextualização e construção do conhecimento centrado na atividade exploratória e 

contextualizado. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Recursos tecnológicos como suporte para o processo de aprendizagem de língua inglesa 

Palavras-chave: recursos tecnológicos; aprendizagem de língua inglesa; interação na prática 

docente. 

Resumo: Este estudo se justifica pela necessidade de um levantamento de possíveis usos 

didático-pedagógicos dos recursos tecnológicos em sala de aula, a fim de complementar e apoiar 

o processo de ensino/aprendizagem de língua inglesa. O argumento central do trabalho é 

possibilitar aos alunos a utilização do computador como ferramenta de aprendizagem, motivando-

os a ampliar seus conhecimentos de forma autônoma. Alguns objetivos são: explorar 

possibilidades de uso dos recursos tecnológicos enquanto materiais de apoio didático no ensino 
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da língua inglesa e contribuir para a inserção das novas mídias na prática docente. Este material 

terá o grande desafio de reestruturar o ensino de língua inglesa, por meio da utilização da 

tecnologia. A intenção será a de inserir o uso das novas tecnologias no plano de trabalho docente 

mediatizado por novas tecnologias da informação e da comunicação, contribuindo para novas 

concepções da aprendizagem. As aulas serão ministradas com a utilização de diversos 

aplicativos/recursos computacionais. Os alunos, igualmente, serão incentivados a produzir 

trabalhos lançando mão do computador (hipertextos, relatórios, pesquisas, slides com som e 

imagem, entre outros), oportunizando, assim, o acesso à tecnologia computacional, 

disponibilizada às escolas pelo Programa Paraná Digital. O principal recurso utilizado será o 

laboratório de informática do colégio. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: DEUSENIR BAZAN DE SOUZA 

ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA ALVES BASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Leitura da imagem no ensino da Língua inglesa: além do limite textual 

Palavras-chave: Imagem. Leitura crítica. Língua inglesa 

Resumo: A sociedade vive a era visual, diariamente bombardeada por imagens, necessitando 

uma formação escolar que promova o desenvolvimento de uma leitura crítica sobre elas e o 

contexto social e cultural em que foram produzidas. Este trabalho tem por objetivos desenvolver o 

olhar crítico do aluno sobre o contexto atual e suas influências na vida social, econômica e cultural 

e oportunizar ao aluno a possibilidade de aprender a língua inglesa de forma atrativa, utilizando 

além do texto na forma escrita, a sua representação por meio de imagens fotográficas. O projeto 

foi desenvolvido em duas alas da 7ª serie do ensino Fundamental e a implementação ocorreu em 

três fases: a primeira, desenvolvendo um novo olhar destinada à leitura, aprofundando os 

conhecimentos, indo além da informação captada ao percorrer o olhar, fazendo uma reflexão 

sobre o contexto de produção; a segunda, fotografia como espelho da realidade as imagens 

fotográficas constroem um discurso sobre a realidade e revelam o cotidiano, nesse sentido, 

imagens e texto se completam proporcionando um diálogo entre aluno, texto, contexto e ensino de 

Língua Inglesa; a última fase, Imagens construindo mensagens- parte prática do projeto, momento 

em que o aluno produzirá imagens para as mensagens contidas nos textos, revelando de maneira 

subjetiva e crítica a realidade do município onde vivem. Os resultados foram satisfatórios 

demonstrando que os objetivos propostos foram alcançados. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura da imagem no ensino da Língua Inglesa: além do limite 

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. Imagem fotográfica, Leitura crítica. 

Resumo: A sociedade vive a era visual, diariamente bombardeada por imagens, necessitando 

uma formação escolar que promova o desenvolvimento de uma leitura crítica sobre elas e o 

contexto social e cultural em que foram  produzidas. Tendo como objetivos desenvolver o olhar 

crítico do aluno sobre o contexto atual e suas influências na vida social, econômica e cultural e 

oportunizar ao aluno a possibilidade de aprender a língua inglesa de forma atrativa, utilizando 

além do texto na forma escrita, a sua representação por meio de imagens fotográficas. A 

implementação na escola ocorrerá em três fases: a primeira, desenvolvendo um novo olhar é 

destinada à leitura, aprofundando os conhecimentos, indo além da informação captada ao 

percorrer o olhar, fazendo uma reflexão sobre o contexto de produção; a segunda, fotografia como 

espelho da realidade as imagens fotográficas constroem um discurso sobre a realidade e revelam 

o cotidiano, nesse sentido, imagens e texto se completam proporcionando um diálogo entre aluno, 

texto, contexto e ensino de Língua Inglesa; a última fase, Construindo imagens do cotidiano- parte 

prática do projeto, momento em que o aluno produzirá imagens para as mensagens contidas nos 

textos, revelando de maneira subjetiva e crítica a realidade do município onde vivem. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: DULCE MARIA MARCAL 

ORIENTADOR: EDCLEIA APARECIDA BASSO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: O estudo da ideologia e valores etnoculturais nas práticas discursivas em inglês contidas 

no filme o nascimento de uma nação 

Palavras-chave: Ideologia; Discurso; Língua Inglesa. 

Resumo: O presente artigo trata de um estudo sobre as práticas discursivas presentes no filme O 

Nascimento de uma Nação, objetivando analisar os resultados encontrados durante a Intervenção 

Pedagógica, desenvolvida no PDE - Programa de Desenvolvimento Educacional, turma de 2009. 

O projeto foi aplicado em uma turma de 1º ano do Ensino Médio de um colégio estadual de uma 

cidade do interior do Paraná e estendeu-se por 32 aulas. O objetivo central foi levar os educandos 

a perceberem que em todo discurso há um sujeito com ideologia, histórias, valores culturais, e que 

a sala de aula é o espaço que pode e deve servir para refletirem e se desenvolverem criticamente 

enquanto cidadãos que querem um mundo mais justo, igualitário, respeitando os direitos de todos. 

O Material Didático foi elaborado de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica - 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Língua Estrangeira Moderna - e por meio da prática pedagógica os alunos realizaram pesquisas, 

debates, assistiram a filmes, participaram de atividades orais e escritas na Língua Inglesa, 

focalizando diferentes gêneros abordando a temática racial de modo a promover o uso da língua 

alvo em situações de produção, compreensão e socialização de textos verbais e não verbais. 

Durante a implementação do projeto, foi utilizada a pesquisa-ação, de modo que a análise dos 

dados revelou uma boa aceitabilidade, envolvimento e participação dos alunos nas atividades 

desenvolvidas, o que contribuiu sobremaneira para melhoria na qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Estudo da Ideologia e Valores Etnoculturais nas práticas discursivas em inglês contidas 

no filme O Nascimento de uma Nação. 

Palavras-chave: Interação; discurso; filme; preconceito racial. 

Resumo: Norteada pelas DCE, sob a perspectiva bakhtiniana de interação social e vygotskiana  

de aprendizagem esta unidade didática apresenta a análise do discurso em língua inglesa, 

mediada pela língua portuguesa objetivando o estudo da ideologia e de valores etnoculturais no 

discurso contido no filme O Nascimento de uma Nação, nas questões que envolvem o preconceito 

racial, tendo como objetivo maior o uso da língua inglesa na leitura, oralidade e escrita,na 

comunicação, produção, compreensão de textos, expandindo assim, sua capacidade interpretativa 

e cognitiva , que se desenvolvam criticamente enquanto cidadãos. Utiliza-se da pesquisa-ação 

como instrumento de ensino e aprendizagem. As atividades iniciais são propostas por meio de 

diferentes gêneros (charges,textos, músicas)  de forma interdisciplinar  promovendo o crescimento 

gradual, contínuo dos educandos, culminando com a análise do filme. As discussões mais 

profundas serão em língua portuguesa devido ao pouco domínio em língua inglesa que possibilite 

o seu uso pleno. Será estimulada a pesquisa, a busca de informação, de conhecimentos, 

posicionamentos, utilizando textos, exercícios e a Internet com atividades teóricas-práticas em 

sala de aula e no Laboratório de Informática. Ao final, os educandos farão a apresentação das 

esquetes referentes à temática em sala de aula e exposição dos trabalhos no Mural da escola. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: EDI LENI BARTMANN NEUENFELD 

ORIENTADOR: IVETE PAULUK 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DE UNIAO DA 

VITÓRIA 
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Artigo 

Título: O ensino da Língua Inglesa por meio do gênero propaganda. 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Leitura. Gênero Propaganda. Discursividade. 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo relatar uma experiência de implementação de uma 

unidade didática em Língua Inglesa que contempla a perspectiva de leitura como processo 

discursivo nas aulas de Língua Estrangeira Moderna. A intervenção foi produzida durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), no ano de 2009 e implementada no ano de 

2010, na 8ª série do Colégio Estadual Barão do Cerro Azul do município de Cruz Machado. Com o 

objetivo de desenvolver atividades de leitura com o gênero propaganda, abordamos temas atuais 

da sociedade presentes na mídia, os quais objetivaram a formação crítica, a pesquisa 

investigativa, a discussão e a construção de significado. Estas atividades possibilitaram aos 

alunos a interação com a linguagem publicitária construindo modos diferenciados de elaboração 

do pensamento, levando-os a perceberem nas mensagens informações e manipulações. As 

atividades desenvolvidas culminaram em uma produção textual desse mesmo gênero. Observou-

se um avanço significativo que se refere à capacidade de auto-observação e posicionamento 

crítico por parte dos alunos. A proposta com o gênero textual propaganda de acordo com a 

concepção de língua construída nas DCE/ LEM, demonstrou que é possível atingir, além dos 

objetivos linguísticos, objetivos educacionais ao proporcionar aos alunos momentos de reflexão 

sobre a língua na prática social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O ensino da Língua Inglesa por meio do gênero propaganda 

Palavras-chave: Língua Inglesa; leitura; gênero propaganda; discursividade. 

Resumo: A presente produção didático-pedagógica tem como objetivo abordar o uso de 

propagandas como um instrumento interessante e criativo para explorar diversos conteúdos 

presentes na disciplina de Língua Estrangeira Moderna, possibilitando a interação do aluno com a 

linguagem publicitária, que poderá resultar na construção da leitura crítica. A proposta de trabalho 

com as propagandas leva o aluno a interagir com esta linguagem, analisando-a criticamente, 

percebendo nas mensagens informação e manipulação e a ideologia presente nas mesmas, 

relacionadas a temas que fazem parte da cultura e seu discurso eminente na sociedade, bem 

como, suas consequências no consumismo cotidiano, onde a condição para uma realização 

completa do ser humano parece ser a aquisição de bens materiais. Além de possibilitar o estímulo 

a leitura, oralidade e produção de textos criativos, o trabalho com as propagandas também visa 

desenvolver atividades com os componentes lingüísticos, entre outros. Este trabalho será 

desenvolvido com alunos da 8ª série do ensino fundamental, podendo ser adaptada para outras 

séries. Esta produção didático-pedagógica tem o suporte das Diretrizes Curriculares Estaduais do 
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Paraná de LEM, que direciona a aquisição da língua por meio de forma autêntica, significativa, 

proporcionando reflexão, envolvimento e motivação, por meio de diferentes gêneros textuais. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: EDILENE HANEIKO 

ORIENTADOR: IVETE PAULUK 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: O uso do Portfólio na Avaliação do Ensino da Língua Inglesa: um desafio para os 

Educadores da EJA. 

Palavras-chave: Avaliação. Portfólio. EJA. Língua Inglesa. 

Resumo: Este estudo investigou a viabilidade ou não do uso do Portfólio Individual como 

instrumento de avaliação no ensino da Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Para tanto, pesquisou-se autores como Villas Boas (2009), Sá- Chaves (2000), Shores & Grace 

(2001) entre outros. O aluno da EJA percorreu caminhos pedagógicos diferentes e por isso 

precisa ser avaliado de forma individual. A maioria está no mercado de trabalho e quer melhores 

oportunidades e por isso precisa desenvolver-se socialmente. É importante considerar as 

dificuldades do aprendizado de uma segunda língua na idade adulta, pois já possui uma cultura 

internalizada, o que, muitas vezes, causa resistência e o medo do erro é outro fator que dificulta o 

aprendizado. E um bom instrumento avaliativo, capaz de contemplar tantas especificidades é o 

Portfólio, uma pasta individual que contém as atividades mais importantes realizadas no ano letivo 

e que foram escolhidas pelo aluno em parceria com os colegas e o professor para ser avaliado. O 

aluno é a figura central no processo de construção do portfólio, que se apóia em seis princípios-

chave: construção, reflexão, criatividade, parceria, autoavaliaçao e autonomia. São estes 

princípios que norteiam o portfólio que o fazem um instrumento adequado para avaliar o aluno 

jovem e adulto no ensino da língua inglesa, conforme resultados alcançados no projeto de 

intervenção pedagógica realizado no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEBJA) de União da Vitória (PR), para uma classe de 11 alunos do ensino médio. Os alunos 

exercitaram e incorporaram tais princípios e perceberam que o grande diferencial do uso do 

portfólio é a mudança comportamental, porque exige organização, responsabilidade e 

comprometimento com o seu próprio aprendizado. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso do portfólio na avaliação do ensino de Língua Inglesa na EJA. 

Palavras-chave: Portfólio. Avaliação. Língua Inglesa. EJA. 
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Resumo: Esta Unidade Didática apresenta atividades para o uso do portfólio como instrumento de 

avaliação da Língua Inglesa na EJA, sendo formulado para o Ensino Médio e aplicado 

experimentalmente no Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) de União da 

Vitória (PR). Na realização das atividades propostas, os alunos terão momentos de reflexão, 

autoavaliação e escolha de tarefas para avaliação, pois este trabalho direciona o aluno para a 

autonomia, uma vez que é sempre motivado a tomar decisões e dá oportunidade para o professor 

observar o nível de aprendizado do aluno e com isso rever suas ações pedagógicas e adequá-las 

durante o processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, são apresentadas quatro atividades. A 

primeira atividade trabalha com a biografia e a autobiografia a fim de compor o primeiro 

documento do portfólio, que é a ficha de informações pessoais de cada educando e promover a 

sua interação com o educador e colegas.  Na segunda atividade tem-se o desenvolvimento de 

exercícios em torno de uma receita culinária para trazer aspectos da cultura do grupo. A terceira 

atividade instiga o interesse pela escrita de mensagens através de bilhetes para a pratica da LE 

de forma simples e casual, levando a discussão sobre os novos formatos de bilhete. E a quarta 

atividade apresenta um clássico da música popular brasileira que também foi gravado na língua 

inglesa para reflexão sobre as dificuldades em transmitir o pensamento de uma cultura para outra. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: EDLENE MARIA DE BARROS MANDOTI 

ORIENTADOR: ANY LAMB FENNER 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: O gênero música no desenvolvimento da língua inglesa 

Palavras-chave: Língua inglesa. Gênero música. Discurso. 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo compartilhar estudos e alguns resultados obtidos 

no trabalho com o gênero música no ensino de língua estrangeira, um gênero que se apresenta 

em muitos momentos da vida dos seres humano. Ela faz parte do cotidiano do aluno, logo ela é 

uma ferramenta  importante que permite trabalhar o gênero do discurso que é do  cotidiano da 

realidade jovem. Sendo assim, por que não utilizá-la na educação como estratégia de ensino? 

Relatam-se aqui, além de alguns pontos positivos, também dificuldades apresentadas no  trabalho 

com o gênero música, cujo enfoque não se  dá  apenas  na questão linguística, mas também no 

contexto 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero Musica Atuando Como Prática pedagógica no Ensino de Língua Inglesa 
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Palavras-chave: musica, ensino-aprendizagem, interdisciplinar, áreas do conhecimento 

Resumo: Este OAC tem como objetivo levar em consideração a complexidade envolvida no 

processo de leitura e compreensão de texto em Língua Estrangeira. O trabalho com o gênero 

música  surgiu da preocupação  em melhorar a qualidade das aulas proporcionando um ensino 

mais dinâmico. Como a mesma faz parte do dia-a-dia do alunos e desperta o interesse,  aliada ao 

ensino-aprendizagem pode ser de grande valia, tanto como motivadora, facilitadora do processo, 

quanto  atuando como agente interdisciplinar entre as diversas áreas do conhecimento.   As 

atividades procuram contemplar não só a extração de informações do texto mas   possibilita ao 

aluno reconhecer as atitudes e intenções do autor ao escrever um texto, se auto-observar e a 

observar  a sociedade em que vive,  trazendo  uma interação sócio-histórico-cultural que além de 

ajudá-lo a se  posicionar criticamente no mundo  fornece a ele  instrumento de ação no mundo 

contemporâneo para que  seja  um sujeito mais engajado, competente, participando em um 

mundo cada vez mais globalizado. Nesta produção foi escolhida a música Heal the World de 

Michael Jackson, que juntamente com seu videoclipe será analisada pelos alunos, não só nos 

seus aspectos gramaticais e linguísticos, mas também o seu contexto social, sua época e cantor, 

relacionando á sociedade. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: EDNA MARIA ROMANINI 

ORIENTADOR: PAULO JOSE ANDRELINO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Avaliação da aprendizagem como ferramenta para compreender o ensino aprendizagem 

de Língua Estrangeira 

Palavras-chave: conhecimento; ensino aprendizagem; oralidade; avaliação. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar sugestões para avaliação oral nas 

aulas de língua estrangeira com alunos de 5ª série do ensino fundamental, visando as dificuldades 

que enfrentam esses alunos em se familiarizar com a nova disciplina. O referencial teórico propõe 

um embasamento para a pesquisa ressaltando a importância do trabalho que apresenta reflexões 

sobre a oralidade e a compreensão da língua estrangeira, permitindo uma melhora no crescimento 

e desenvolvimento do aluno no aspecto intelectual. Pretendeu-se, portanto, promover atividades 

envolvendo conteúdos pertinentes a série em questão, privilegiando o trabalho de maneira 

significativa, relacionando-o com os conhecimentos prévios dos alunos. Nossa proposta de 

avaliação teve como pano de fundo o estudo dos gêneros textuais e as sequências didáticas que 

acreditamos permitir ao aluno compreender e desenvolver e realizar de modo eficaz a língua 
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inglesa. O objetivo principal deste trabalho foi proporcionar a compreensão da língua alvo, e o 

objetivo secundário foi o de mostrar aos alunos a importância do respeito pelos animais e mudar a 

atitude de muitos que os maltratam. Concluiu-se que os alunos conseguiram superar a tensão e o 

medo de errar, e assim expandir sua capacidade interpretativa e cognitiva, através do 

conhecimento adquiridos na comunicação falada e escrita, que é de suma importância para o 

desenvolvimento emocional e social, pois o ser humano só se completa a partir da interação 

social. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino de oralidade em língua inglesa: o uso de diálogos como ferramenta para avaliação. 

Palavras-chave: Conhecimento. Ensino-aprendizagem. Oralidade. Avaliação. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar sugestões para avaliação oral de língua 

estrangeira com alunos de 5ª série do ensino fundamental, visando as dificuldades que enfrentam 

esses alunos a familiarizar com a disciplina. A avaliação gera tensões em especial as atividades 

que privilegiam a oralidade e esse estudo pretende minimizar essas tensões. A avaliação só 

poderá ter êxito se o objetivo for desenvolver competências para o uso da língua e orientar se os 

alunos adquiriram os conhecimentos propostos e oferecer experiências inovadoras. O referencial 

teórico propõe um embasamento para a pesquisa ressaltando a importância do trabalho que 

apresenta reflexões sobre a oralidade e a compreensão da língua estrangeira, assim, permitindo 

melhora no crescimento e desenvolvimento do aluno no aspecto intelectual. Pretende-se, 

portanto, promover atividades envolvendo conteúdos pertinentes a série em questão, privilegiando 

o trabalho de maneira significativa, relacionando-o com os conhecimentos prévios dos alunos. A 

avaliação realizada desta forma visa o progresso do aluno e contribui para promover a oralidade 

entre professor/aluno. A participação na aula é de suma importância para o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, emocional e social, pois o ser humano só se completa a partir da interação 

social. 
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Artigo 

Título: A utilização de objetos digitais de ensino aprendizagem no processo de leitura e 

compreensão de textos em língua inglesa 

Palavras-chave: Leitura. Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem. Língua Inglesa. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a utilização de objetos de ensino-

aprendizagem no processo de leitura e compreensão de textos em Língua Inglesa para as séries 

finais do Ensino fundamental. Entende-se que os objetos de ensino-aprendizagem podem ser um 

elo entre as práticas pedagógicas e a tecnologia. Podem também proporcionar a criatividade e 

interatividade, assim como despertar o interesse e a compreensão do aluno, conectando-o, desta 

forma, a sua realidade com a realidade apresentada e vivida no ciberespaço, onde o aprender 

tanto para o professor como para o aluno é transformado numa atividade mais dinâmica, 

despertando a curiosidade através de propostas práticas. A utilização de objetos de ensino-

aprendizagem, como suporte no processo de leitura e compreensão de textos pode fazer com que 

o aluno desenvolva o gosto pela leitura e propicie uma amplitude maior de seu conhecimento 

linguístico Este estudo também aborda o processo de desenvolvimento de objetos de ensino-

aprendizagem: a concepção, criação e utilização. A intenção de unir a tecnologia à prática 

pedagógica deve despertar nos alunos, através da interatividade, a leitura prazerosa e a 

compreensão de textos de forma que compreendam que a tecnologia pode ser um agente de 

mudança se utilizado como suporte pedagógico ao ensino-aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero textual: música-ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: Música. Motivação. Língua Inglesa. 

Resumo: Este trabalho justifica-se pelo fato de perceber que letras de músicas são importantes 

elementos para o ensino e aprendizagem da língua Inglesa, pois a música, além de promover 

interação, é também uma fonte de prazer. Tem como objetivo estimular o desenvolvimento da 

leitura, oralidade e escrita, proporcionando atividades significativas. A metodologia será 

desenvolvida com o gênero textual música de protesto a qual serve de auxílio para práticas de 

leitura, oralidade e escrita, a qual prevê a concepção, criação e utilização de objetos de ensino-

aprendizagem, nas aulas de inglês, nas séries finais do Ensino Fundamental. A intenção de unir a 

tecnologia à prática pedagógica deve se ao fato de querer despertar nos alunos, através da 

interatividade, a leitura prazerosa e a compreensão de textos de forma que compreendam que a 

tecnologia pode ser um agente de mudança se utilizando como suporte pedagógico ao ensino-

aprendizagem. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: ELISABETE COPELLI 

ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER 

IES: UNIOESTE 

 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Artigo 

Título: A tecnologia como coadjuvante motivador do processo de ensino aprendizagem de lingua 

inglesa no ensino fundamental 

Palavras-chave: tecnologia como coadjuvante motivador de língua inglesa. 

Resumo: O presente artigo traz como enfoque o emprego da Tecnologia de Comunicação Digital 

e suas possibilidades como elemento coadjuvante para o processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Inglesa nas séries do Ensino Fundamental. Trata ainda de apresentar vivências tecida no 

contexto do fazer pedagógico, no qual os processos de imersão tecnológica juntamente com a 

teoria e as atividades do livro didático foram sendo construídas por educador e educandos, 

sempre em um movimento de intensidades, colaboração e enfrentamento de dificuldades. O 

século XXI trouxe consigo muitas mudanças, avanços e a forte presença da tecnologia. Trouxe 

ainda as possibilidades de trabalharmos com e através da internet, com comunidades virtuais de 

aprendizagem, despertando para o espírito cooperativo, colaborativo e planetário. Entendemos, 

pois, que a escola não pode se furtar do emprego da tecnologia como aliada para o 

desenvolvimento de uma consciência mais solidária e sensível, aos clamores de um novo tempo 

que já mostra sua face, ora amigável e ora ameaçadora. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Poemusic_celebrating love 

Palavras-chave: Ensino aprendizagem de língua estrangeira. 

Resumo: Escolhemos desenvolver nosso projeto de ensino de língua estrangeira empregando a 

tecnologia digital na produção de aplicativos pedagógicos que trabalhem com a musica e a poesia 

nos processos de ensino-aprendizagem para a 7ª serie da Escola Estadual Arnaldo Busato 

Ensino- Fundamental e médio. O tema gerador denomina-se Cellebrating love e em torno dele 

trabalharemos conteúdos, hipertextos, inter e transciplinaridade. O movimento do fazer 

pedagógico se enlanca em atividades que tratam do amor próprio, amor ao próximo, a natureza e 

ao planeta, em atividades que se traduzem em uma natureza sócio-educativa que envolve 

educandos, educadores e a comunidades. O material sera apresentado e desenvolvido no blog 

http://pdepoemusic09.blogspot.com e na plataforma moddle 

http://projetos.unioeste.br/moodle/letras/login/index.php e em aplicativos padagógicos digitais. 
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Artigo 

Título: Análise do Discurso: uma oportunidade de ler construindo significados 

Palavras-chave: Gêneros textuais, análise do discurso, diversidade, pluralismo. 

Resumo: Este artigo sintetiza reflexões teóricas e práticas acerca de uma pesquisa desenvolvida 

no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do estado do Paraná, realizada com uma 

turma do primeiro ano do Ensino Médio, em uma escola pública do município de Curitiba. O 

estudo centrou-se na aplicação e análise de atividades didáticas voltadas para o desenvolvimento 

da leitura crítica por meio de diferentes gêneros textuais. O objetivo seria levar o aluno a 

estabelecer relações entre o texto e suas experiências de vida, construindo novos significados. 

Desta forma, este estudo fundamentou-se na perspectiva Bakhtiniana de linguagem e de língua 

como discurso. Os temas abordados nos diferentes gêneros permitiram induzir um conflito de 

ideias que resultou numa reflexão sobre convivência, diversidade e emprego do diálogo na 

solução de conflitos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Análise do Discurso, uma oportunidade de ler construindo significados. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; análise do discurso; diversidade; pluralismo. 

Resumo: Entendemos que esse trabalho é de grande importância, pois, a língua inglesa exerce 

um papel de mediadora das relações entre pessoas de diferentes línguas maternas e a sala da 

aula de inglês constitui-se assim num espaço de comunicação intercultural. Nosso objetivo maior 

é, através das atividades propostas, facilitar a convivência, aceitando o pluralismo, a diversidade e 

empregando o diálogo nas situações de conflito. Para alcançar os objetivos propostos, 

elaboramos atividades com base na leitura de diferentes gêneros textuais e uma análise que 

propõe não apenas o estudo de códigos linguísticos, mas, essencialmente uma concepção 

discursiva da leitura, levando o aluno a estabelecer relações entre o texto e suas experiências de 

vida, construindo significados a partir dos textos lidos. 
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Artigo 

Título: A utilização de textos em inglês na sala de aula do ensino fundamental 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Jornalístico. Aquecimento Global. 
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Resumo: O presente artigo propõe a apresentação da pesquisa realizada sobre o tema 

"Aquecimento Global" a qual foi realizada com alunos da 7ª série do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Antonio Xaveir da Silveira. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se as 

técnicas do inglês instrumental e buscou-se atrelar o tema à uma conscientização do que está 

acontecendo com nosso planeta, o que tornou a aprendizagem mais significativa. Esta pesquisa 

despertou nos alunos uma visão crítica em relação ao tema tão discutido mundialmente. Este 

estudo promoverá uma reflexão sobre as técnicas e métodos utilizados em Língua Estrangeira. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A utilização de textos em inglês na sala de aula do ensino fundamental 

Palavras-chave: Gêneros Discursivos. Jornalístico. Aquecimento global. 

Resumo: Nesta Unidade Didática o que pretende-se é trabalhar textos em inglês referente ao 

tema  tão discutido no momento(Aquecimento Global), estes textos poderão ser de vários gêneros 

sendo jornalísticos, científicos, literários, publicitários e de opinião, tendo como objetivo interagir 

com infinita variedade discursiva nas diversas práticas sociais. Pretende-se provocar uma 

participação mais efetiva do aluno por meio dos textos, onde estes trarão o mundo exterior para 

contrastar com as experiências dos alunos. Também será desenvolvido exercícios de fixação 

gramatical, utilizando as técnicas pertencentes ao inglês instrumental; assim como a interpretação 

aos textos diversos. 
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Artigo 

Título: Leitura e produção textual em língua inglesa com base em gêneros no ensino médio: o 

texto de opinião pela sequência didática 

Palavras-chave: Interacionismo Socio-discursivo. Gêneros textuais. Sequência didática. 

Produção textual. Texto de opinião. 

Resumo: O objetivo deste artigo é o de apresentar uma proposta de seqüência didática com a 

finalidade de contribuir para o ensino da produção escrita em Língua Inglesa por meio da leitura 

de diferentes textos com foco no gênero texto de opinião em Língua Inglesa. Para a realização 

deste trabalho, fundamentamos nosso estudo nas Diretrizes Curriculares para o ensino de 

Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (2008), na Pedagogia Histórico-Crítica 
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(SAVIANI, 2003), na visão sociointeracionista discursiva de linguagem (ISD) (BRONCKART, 

1999/2003/2007/2009; 2006; 2008), bem como no ensino de línguas com base em gêneros e no 

procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 

2006; DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004; CRISTOVÃO, 2007, 2009). Esta é uma 

proposta de atividade que visa a contribuir para o ensino de Língua Inglesa, desenvolvida e 

aplicada em uma turma de 2ª série do Ensino Médio de uma escola pública do interior do Paraná, 

no segundo semestre de 2010, em aulas de Língua Inglesa, com a duração de 32 horas aula. Esta 

proposta tem alcançado resultados positivos na medida em que constatamos possíveis índices de 

desenvolvimento nas produções dos alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e produção textual em Língua Inglesa pelo ensino dos gêneros no ensino médio: o 

texto de opinião 

Palavras-chave: Leitura e produção de texto, Gêneros textuais, texto de opinião. 

Resumo: O ato de ler e escrever com um olhar voltado para a criticidade no poder de argumentar 

e interpretar a opinião do outro. 
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Artigo 

Título: O gênero Carta de resposta e as estratégias de leitura no ensino de Língua Inglesa no 

Ensino Médio 

Palavras-chave: estratégias de leitura; gênero textual; sala de aula; metodologia. 

Resumo: O presente artigo segue os fundamentos das Diretrizes Estaduais do Paraná, com base 

teórica no interacionismo sóciodiscursivo de Bronckart e seguindo os preceitos dos teóricos 

Schnewly e Dowlz através de sequência didática. O presente trabalho contribuiu para o 

desenvolvimento de uma leitura mais crítica, levou o aluno a compreender que o conhecimento é 

sempre múltiplo. Estudar leitura em língua inglesa abordando suas estratégias através de SD, é 

possibilitar o aluno a identificar as intenções sociais presentes no texto, que no caso deste artigo o 

gênero textual trabalhado foi Carta Conselho. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Carta Conselho: a prática de estratégias de leitura em Língua Inglesa 
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Palavras-chave: Leitura. Estratégias de Leitura. Carta Conselho. Língua Inglesa. 

Resumo: O presente material didático tem como apoio as teorias da pedagogia teórico-crítica e 

visa trabalhar o aluno como um todo. Ao trabalhar com essa pedagogia, inserir estratégias de 

leitura, que são fundamentais para minimizar a falta de interesse dos alunos, nas aulas de Língua 

Inglesa. Diante disto, as propostas dos gêneros textuais aparecem como uma boa alternativa para 

tal desafio. A escolha do gênero carta conselho (revista), em especial àquelas direcionadas para 

dos adolescentes, é a proposta do trabalho desenvolvido, visto que objetiva de modo geral, 

despertar no educando a capacidade de interpretar os textos de uma forma mais crítica e 

especificamente apresentar para o aluno textos de várias esferas sociais, bem como identificar as 

diferenças estruturais e funcionais de um texto: autoria, público a que se destina ampliando assim, 

o conhecimento linguístico-cultural e percebendo as implicações sociais, históricas e ideológicas 

presentes em um discurso considerando o respeito às diferenças culturais. A partir desses 

pressupostos, a elaboração de sequências didáticas, possibilita o desenvolvimento das 

capacidades do aluno agir de maneira mais prática para sua comunicação. Para, além disto, é 

necessário também, trabalhar com estratégias de leitura em Língua Inglesa para a construção do 

conhecimento. 
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Artigo 

Título: O uso da tradução da língua inglesa em ambientes virtuais 

Palavras-chave: Tradução. Língua inglesa. Ambientes virtuais. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar o uso da tradução no ensino da língua 

inglesa em ambientes virtuais. O acesso à internet tem exigido um cidadão cada vez mais 

participativo, e considerando as novas tecnologias e a necessidade de formar um cidadão mais 

consciente com plenas condições de acessibilidade a este novo mundo, o virtual é também papel 

da escola. A linguagem é um fator de suma importância para que possa acontecer o 

desenvolvimento intelectual e mental de um indivíduo, pois exerce uma função organizadora e 

planejadora do pensamento. O uso da internet e o freqüente acesso a sites de língua estrangeira, 

mas comumente, a língua inglesa, faz com que nossos alunos pratiquem cada vez mais a 

tradução. Neste sentido este trabalho tem como objetivo analisar o uso da tradução em ambientes 

virtuais. Os sujeitos da pesquisa foram escolares do 2º ano do ensino médio. A pesquisa foi 

realizada no laboratório de informática. O presente trabalho envolveu práticas de leituras em 
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ambientes virtuais, tais como blog e com aulas interativas via web, onde foram realizados debates 

e reflexões sobre o tema apresentado formando opiniões, trabalho com texto, atividades 

interativas via web e atividades de estudos lingüísticos. Com isto, foram alcançados bons 

resultados, como: interesse pelo tema; prática de leitura em ambientes virtuais; visão de mundo; 

aprendizagem em ambientes virtuais; aprimoramento da capacidade crítica e argumentativa dos 

alunos, formando suas opiniões críticas. 

Palavras 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso da tradução no ensino da língua inglesa em ambientes virtuais 

Palavras-chave: Não disponível 

Resumo: O acesso á internet tem exigido um cidadão cada vez mais participativo, considerando 

as novas tecnologias temos que preparar um cidadão mais consciente e dar condições de 

acessibilidade a este novo mundo o virtual desenvolver estratégias de leitura em ambientes 

virtuais. 
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Artigo 

Título: A ludicidade como atividade incentivadora num processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa; ludicidade; incentivo; ensino-aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da utilização das 

atividades lúdicas num processo de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa. Foram tomados por 

base de sustentação teórica as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná (2008) e autores 

como Antunes (2003), Nunes (2010), Marcuschi (2009), Cristovão (2007) e outros. Foi 

desenvolvido um material didático permeado por atividades diversificadas e significativas com o 

intuito de incentivar o aluno à aprendizagem da Língua em questão. Nesse material o foco central 

foi a utilização da ludicidade, a partir do trabalho com um gênero textual Recipe e aplicados por 

meio de uma sequência didática. Sendo assim, a metodologia utilizada foi de base etnográfica, 

com a aplicação de uma unidade didática elaborada no 1° seme stre de 2010. O material foi 

aplicado durante o 2° semestre de 2010, em uma 6ª série do Ensino Fundamental, do Colégio 
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Estadual Tânia Varella Ferreira, em Maringá - PR. A partir dos resultados obtidos concluímos que 

as atividades diversificadas, no caso as lúdicas, podem despertar mais interesse e participação 

nos alunos e estes ficam mais incentivados em desenvolverem os conteúdos propostos durante 

as aulas. Em suma, a ludicidade pode contribuir de forma positiva na aprendizagem da Língua 

Inglesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A ludicidade como atividade incentivadora num processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa; ludicidade; sequência didática; aprendizagem. 

Resumo: Muitas vezes nota-se um grande desinteresse e desmotivação dos alunos ao realizarem 

as atividades propostas durante as aulas de Língua Inglesa e isso resulta, consequentemente, 

num desempenho insatisfatório. Um dos fatores que acaba gerando essa insatisfação está 

relacionado ao fato de que, geralmente, os conteúdos trabalhados, bem como as atividades 

desenvolvidas durante as aulas, estão descontextualizados da realidade dos alunos. Levando em 

conta tais aspectos é que esse material didático foi elaborado, a fim de levarmos em consideração 

a importância e necessidade que se tem atribuído à implementação de atividades diversificadas 

durante as aulas, com o intuito de despertar mais interesse no aluno em relação ao aprendizado 

da Língua em questão, bem como a relevância de contextualizar, de aproximar os conteúdos a 

sua realidade. Deste modo, acredita-se que a prática desenvolvida em sala de aula, mediante a 

utilização da ludicidade, vinculada ao trabalho com Gêneros Textuais e aplicados por meio de uma 

Sequência Didática, é um dos possíveis caminhos para aprimorar e facilitar a aprendizagem da 

Língua Inglesa, pois, ao ser incentivado por meio dessas atividades, o aluno terá mais estímulo 

em aprender, o que poderá ocorrer de forma mais eficaz e prazerosa. 
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Artigo 

Título: O professor com posturas diferenciadas diante dos alunos de Língua estrangeira 

Palavras-chave: Motivação. Aprendizagem. Ensino. Língua Estrangeira. 

Resumo: No decorrer do presente artigo, discutimos os assuntos relacionados à motivação dos 

alunos, bem como a postura do educador diante o ensino de língua estrangeira moderna para os 

alunos provenientes do EJA. Durante o decorrer da pesquisa, observou-se que mediante uma 
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postura diferenciada do professor em sala de aula, o aluno adota certo comportamento diferente, 

tornando-se mais acessível ao ensino da língua estrangeira intentada. Além de incentivar a 

permanência e valorização da autoestima desses jovens e adultos, que há muito tempo, perderam 

o contato com o ensino da língua estrangeira em sala de aula, resgatando tal valor como 

determinante de sua compreensão e aceitação da sua posição de cidadão no mundo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O professor com posturas diferenciadas diante dos alunos de Língua estrangeira 

Palavras-chave: consciência critica; cidadão digno; Língua Estrangeira. 

Resumo: As aulas de Língua Inglesa têm sido retratadas por muitos como sendo uma interação 

automática, muito controlada e com demasiada repetição, mas os professores de Língua Inglesa 

estão preocupados e interessados em expandir os horizontes dos alunos; aumentando a 

consciência deles a respeito de si mesmos e de outras culturas, outras pessoas, outros 

significados, enfim promover, a globalização. O professor de Língua Inglesa tem pesquisado muito 

para proporcionar aos alunos, aulas mais empolgantes, envolventes que levem a um 

compromisso maior por parte dos alunos, ampliando sua consciência crítica em face do desafio 

que é ser um cidadão digno nos dias atuais. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: HELENA MARIA KRZYZANIAK 

ORIENTADOR: SORAIA TEIXEIRA SONSIN 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Gênero textual anúncio publicitário: uma perspectiva de ensino e aprendizagem para a 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo. Gênero Textual Anúncio. Sequência Didática. 

Resumo: O artigo tem por objetivo principal apresentar os resultados da implementação de um 

projeto voltado para a formação continuada do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

visa também, proporcionar uma reflexão sobre os fundamentos teórico-práticos do ensino e 

aprendizagem de gêneros textuais. Por meio deste trabalho procura-se entender e discutir como 

os estudantes podem agir e interagir nas práticas sociais e desenvolver suas capacidades de 

linguagem por meio do gênero textual anúncio publicitário.  Para isso, buscou-se as contribuições 

dos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), proposto por 

Bronckart (2007); do ensino de Gêneros Textuais e Sequência Didática  por Dolz e Schneuwly, 

(2004). Um ponto fundamental que colaborou com o processo da Implementação do Material, 
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apresentado durante o desenvolvimento deste artigo foi o trabalho de mediação (ARNONI, 2008) 

da professora PDE.  Optou-se pelo estudo e produção do gênero proposto para desenvolver em 

um segundo ano do Ensino Médio de escola pública. A pesquisa apresenta a importância do 

suporte teórico e metodológico de organização e implementação de uma Sequência Didática, e 

analisa os resultados de um ensino e uma aprendizagem significativa, envolvente e de extrema 

relevância na prática pedagógica de Língua Inglesa orientadas pelas Diretrizes Curriculares 

Estaduais de Língua Estrangeira Moderna da Educação Básica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero textual: uma perspectiva de ensino-aprendizagem para 

Palavras-chave: Língua inglesa. Interacionismo sociodiscursivo. Sequência didática. Gênero 

textual. Anúncio publicitário 

Resumo: Esta unidade didático-pedagógica GÊNERO TEXTUAL: uma perspectiva de ensino-

aprendizagem para a língua inglesa atenderá a um dos pré-requisitos do Plano de 

Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE - 2009.  Essa produção foi elaborada 

para levar o aluno à compreensão e à produção de um gênero textual da esfera publicitária, o 

anúncio, e também, oportunizar-lhe um ensino-aprendizagem crítico e significativo, por meio da 

leitura e da escrita. Ainda tem por objetivo, disponibilizar esse material aos professores de língua 

inglesa do Ensino Médio. A produção está de acordo com as Diretrizes Curriculares do Ensino de 

Língua Estrangeira Moderna -DCE, com atividades envolventes, estabelecendo relações no 

contexto das práticas sociais. Também foi elaborada por uma visão interacionista sociodiscursiva, 

teoria de Bronckart (2007) e adaptada à metodologia da sequência didática de Dollz & Schneuwly 

(2004). O trabalho se processará pela apresentação do projeto à comunidade escolar e será 

desenvolvido por meio das três capacidades de linguagem: capacidades de ação, capacidades 

discursivas e capacidades linguístico-discursivas, em dois módulos. Em cada um deles será feito 

o estudo e a análise de um texto publicitário. A avaliação se realizará pela participação do aluno 

ao longo das atividades e por uma produção final. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: HELENA MITIKO FUJIMAKI 

ORIENTADOR: WILSON TAVEIRA DE LOS SANTOS 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: A leitura crítica e produção de anúncios publicitários no processo de aprendizagem da 

Língua Inglesa 
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Palavras-chave: reflexões; leitura crítica; aprendizagem; anúncios publicitários; prática 

significativa 

Resumo: O presente artigo apresenta o relato de uma experiência teórico/metodológica para o 

ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, aplicada a alunos de Ensino Médio, 1ª séries do 

Colégio Estadual Helena Viana Sundin, na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná dentro do 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, instituído pela Secretaria de Estado da 

Educação - SEED. Os encaminhamentos tiveram como objetivo propiciar reflexões sobre como a 

leitura crítica dos anúncios publicitários pode auxiliar na aprendizagem da Língua Inglesa. O uso 

dos anúncios publicitários nas aulas de Inglês foi um estímulo aos alunos, na percepção de que a 

leitura proporciona acesso a horizontes intelectuais e sociais. Através desse gênero textual 

buscou-se interligar o interesse dos alunos com uma prática significativa no processo de 

compreensão, assim como posterior produção de novos anúncios. Pretendeu-se dessa forma, 

oportunizar acesso e acompanhamento de informações através do trabalho com as práticas 

discursivas: leitura, oralidade e escrita para o desenvolvimento da análise crítica de anúncios 

publicitários assim como contribuir para a formação do aluno enquanto cidadão, resgatando, 

assim, a função social e educacional do ensino de Língua Inglesa no currículo da Educação 

Básica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Advertisements 

Palavras-chave: aprendizagem; leitura crítica; produção; anúncio publicitário. 

Resumo: No processo de aprendizagem da Língua Inglesa tem-se observado a dificuldade dos 

alunos frente à leitura crítica. Devido a essa especificidade objetiva-se com este material interligar 

o interesse dos alunos com uma prática significativa neste processo. Pretende-se desse modo 

oportunizar ao aluno acesso e acompanhamento de informações através do trabalho com as 

práticas discursivas: leitura, oralidade e escrita para o desenvolvimento da análise e produção de 

anúncios publicitários. Como gênero textual contemplado, o anúncio publicitário tem uma riqueza 

de elementos de linguagem verbal e não verbal que ao serem explorados e analisados 

criticamente, podem auxiliar significativamente o aluno no processo interpretativo assim como no 

processo cognitivo. Esta Unidade Didática apresenta atividades que podem desenvolver 

habilidades de leitura crítica de anúncios publicitários apresentados na mídia televisiva e impressa 

através de vídeos, textos e citações, assim como ressaltar suas características fundamentais. A 

utilização do laboratório de informática do colégio será de fundamental importância neste 

processo. Com o conhecimento obtido através da leitura crítica, pesquisa e discussão dos temas 

propostos, os alunos poderão dar início ao planejamento e produção de novos anúncios para 

posterior apresentação utilizando os recursos da TV multimídia. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: IARA REGINA LOPES DA SILVA 

ORIENTADOR: JOAO FRANCISCO RICARDO KASTNER NEGRAO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: No Ensino da Língua Inglesa, no Ensino Fundamental 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Interação. Senso crítico. Práticas sociais. 

Resumo: O presente Artigo tem por objetivo, o relato de estudo de estudo realizado no estudo da 

Língua Inglesa, nas 6ªs séries do C.E. Gelvira Corrêa Pacheco, pretende despertar o senso crítico 

no discente, diante de um texto, que será pesquisado no laboratório de informática. Pretende-se 

que o aluno, interaja, questione não só os textos didáticos, bem como todos os textos e práticas 

sociais que fazem parte da esfera social chamada Escola. A metodologia utilizada será, pesquisas 

sobre o tema seguidos de pequenos fóruns, e confecções de cartazes, colocados posteriormente 

nos editais do estabelecimento acima citado.O texto trabalhado foi \" THE HIP-HOP\". 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Letramento Crítico no Ensino Fundamental. 

Palavras-chave: Consciência Crítica, argumentando e recriando o texto. Cultura da Língua 

Inglesa 

Resumo: Na sociedade atual é grande o desafio de ensinarmos uma língua estrangeira em sala 

de aula. Com estes textos dentro de um contexto do cotidiano do aluno, fazendo comparações 

com a cultura de língua inglesa, trabalharemos em uma visão bakhtiniana, buscando desenvolver 

uma consciência crítica. Discutindo, argumentando e recriando novamente o texto. Para isso, 

docente e discentes precisam aprender como organizar suas investigações e a pesquisar sobre o 

tema, para que haja a construção do conhecimento. O objetivo deste, é oportunizar o 

conhecimento linguístico da língua inglesa ao aluno e também desenvolver nele a capacidade de 

reflexão crítica diante de um texto. Esta unidade consiste em estimular o pensamento crítico. 

Conforme as Diretrizes curriculares da Educação Básica, é fundamental que os professores 

reconheçam a importância entre a língua e pedagogia crítica no atual contexto educativo, 

pedgógico e discursivo, na medida em que questões da política e da pedagogia que não se 

separam. Propõe-se que a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço para que o 

aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo que se envolva 
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discursivamente e perceba possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em 

que vive. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: IRACEMA MARIA DE SA 

ORIENTADOR: VALDOMIRO POLIDORIO 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Diversidade étnico-racial no ensino de Língua Inglesa através de músicas e poemas 

Palavras-chave: Discriminação- Poemas- Músicas- afrodescendentes 

Resumo: A ideia de desenvolver um projeto na disciplina de língua inglesa através de músicas 

(letras de músicas) e de poemas com a temática da discriminação racial sofrida pela população de 

afrodescendentes brasileiros tem como pressuposto o fato de que, apesar de exigência legal, há 

ainda uma carência de material didático pedagógico que aborde essa temática. Além de formular 

mais material didático, o projeto também vem a oferecer aos nossos alunos a oportunidade de 

terem um contato maior com esse gênero literário musical, que raramente é trabalhado nas 

escolas, mas que, por outro lado, faz parte do dia a dia dos nossos educandos. Assim sendo, 

através de músicas (letras de músicas) e de poemas da língua inglesa, elaboramos um caderno 

pedagógico com atividades cujo objetivo é desconstruir e desaprender o racismo, bem como toda 

forma de discriminação, de preconceito, de exclusão ede injustiças sociais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Diversidade étnico-racial no ensino de Língua Inglesa através de poemas e músicas 

Palavras-chave: diversidade; etnico-racial; discriminação; poemas; músicas. 

Resumo: A proposta deste Caderno Pedagógico tem como objetivo fornecer subsídios teóricos e 

práticos para professores e educandos da Rede Estadual de Ensino do Paraná envolvidos com a 

língua inglesa, auxiliando educadores a ministrarem aulas dessa disciplina de maneira lúdica e 

prazerosa, abordando a temática da diversidade étnico-racial através de músicas e de poemas, a 

fim de desconstruir e de desaprender o racismo, bem como toda forma de discriminação, 

preconceito, exclusão e injustiças sociais. Ao se trabalhar com poemas e músicas cujas temáticas 

abordam esses problemas, estaremos motivando nossos alunos para as aulas de LE, contribuindo 

para a formação de cidadãos conscientes e críticos, além de podermos trabalhar com conteúdos 

gramaticais, utilizando músicas e poemas estudados. Dessa forma, além de estarmos cumprindo 

preceito de lei, estaremos também contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e 

fraterna, uma sociedade com menos desigualdades sociais. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: JOSE DIRCEU SILVEIRA 

ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Como a música na escola poderia interferir na motivação para a aprendizagem de uma 

LE? 

Palavras-chave: Motivação; Música; Inglês; Ensino. 

Resumo: O referido Artigo trata da motivação do aluno em aprender inglês através da música. O 

documenta relata algumas experiências vivenciadas através das atividades realizadas pelo 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná (PDE). Também apresenta 

citações de autores renomados que tratam da motivação como imprescindível em qualquer 

empreendimento e consideram a música como um subsídio válido e indispensável para que essa 

motivação para a aprendizagem da língua inglesa efetivamente aconteça. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Como a música na escola poderia interferir na motivação para a aprendizagem de uma LE 

Palavras-chave: motivação; música; inglês; ensino. 

Resumo: A Produção Didático-Pedagógica (Unidade Didática) aqui elaborada está dividida em 

cinco partes. Cada uma dessas partes é composta de uma música que trata de temas do 

cotidiano, como preconceito, afetividade, existência, relações humanas, problemas sócio-

ambientais e políticos, entre outros. A  aplicação desta Unidade, visa, principalmente, provocar no 

educando o interesse, a motivação  pela aprendizagem, bem como conduzi-lo a refletir sobre os 

mais diversos problemas que atingem a sociedade e a necessidade de ações mais concretas para 

uma possível mudança de hábitos e atitudes. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: JOSE OZAIR SUTIL DE OLIVEIRA 

ORIENTADOR: THAISA DE ANDRADE 

IES: UEPG 
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Artigo 

Título: O uso e a eficácia das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem de Língua 

Estrangeira Moderna - Inglês 

Palavras-chave: tecnologias; gêneros textuais; linguagens; transformação 

Resumo: A presente pesquisa analisou a eficácia do uso das novas tecnologias durante o 

processo de ensino-aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna  Inglês, tendo como ponto de 

partida gêneros textuais, trechos de letras de música, propagandas, charge e poema  utilizando os 

recursos tecnológicos e midiáticos disponíveis na escola, o trabalho desenvolvido e mediado pelo 

professor, que levou em conta a interação do aluno com os sons, as imagens, os formatos, as 

diferentes abordagens e linguagens; encarando o aluno como produtor de seu próprio discurso, 

instigando-o a questionar e a buscar respostas. Por conseguinte, a ser um agente aberto às 

transformações, a ser mais criativo, mais inventivo, preparado para lidar com a realidade que o 

cerca e com as diferentes linguagens produzidas pela mídia atual. Sem impor o certo e o errado, o 

professor buscou novas alternativas, experimentou determinadas metodologias, adequadas ao 

uso de recursos tecnológicos, selecionando o melhor para o aluno, para a práxis educativa e para 

nossa realidade. A partir dessa perspectiva e pautado na troca de informações, foi possível atribuir 

novos sentidos, novas interpretações e por meio da interação entre professor e alunos, construir 

uma identidade de quem realmente somos ou poderemos ser sócio-historicamente sob a 

inevitável influência das tecnologias. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Now, let's play pop songs! 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Discurso. Tecnologias. 

Resumo: Ler nas entrelinhas... É a intenção da produção didática para Língua Estrangeira 

Moderna - Inglês. Pressupõe-se um trabalho com gêneros textuais (trechos de letras de música, 

poema, propaganda e charge), extraídos da mídia, com uso das tecnologias disponíveis, sob a 

perspectiva do diálogo, confrontação de opiniões, interações diante do que vivenciamos em nosso 

cotidiano. Pretende-se através das atividades problematizadoras a busca de soluções, a leitura e 

o pensamento críticos, que promovam a reflexão, análise, discussão e estímulo do pensamento 

transformador, priorizando a identificação da estrutura e a finalidade destes gêneros textuais, sua 

importância, seus sentidos e significados, mediados pelas tecnologias, referenciando em cada um 

deles o papel do comportamento humano; incentivando a criatividade, a pesquisa, a busca de 

informações, troca de experiências, utilizando textos autênticos, verbais e não-verbais, com 

atividades para alunos do ensino médio, sob a orientação e mediação do professor, observando-

se as práticas sociais atuais. O material didático será distribuído em uma Unidade, com quatro 

gêneros textuais diferentes, sob o tema Behavior Human, com apoio de recursos tecnológicos em 
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uso e disponíveis na escola, distribuídas em 32 horas e implementadas na escola no 2º semestre 

de 2010, com respectiva avaliação ao final de cada uma delas, considerando os seguintes itens: 

Participação em todas as atividades; Colaboração na pesquisa e produção de materiais impressos 

e multimídia; O envolvimento do aluno durante todo o processo; Produção escrita das atividades 

propostas. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: JOSEFA CELIA PINHEIRO GARCIA 

ORIENTADOR: DENISE ISMENIA BOSSA GRASSANO ORTENZI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Lidando com a heterogeneidade de conhecimento através de uma abordagem discursiva 

no ensino da Língua Inglesa 

Palavras-chave: Heterogeneidade; Língua como Discurso; Ensino de Língua Inglesa; Gêneros 

Textuais. 

Resumo: Estudo sobre a implementação de uma abordagem inovadora no ensino de língua 

inglesa para lidar com a questão da heterogeneidade. O trabalho foi desenvolvido num Colégio 

Estadual com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio e teve como primazia a análise da língua 

como discurso contido nos gêneros textuais tira e piada. Foi elaborada uma unidade didática que 

enfocou num primeiro momento as relações familiares e, num segundo momento o estereótipo e o 

preconceito disseminados através das piadas. O material foi coletado e a análise feita foi ao 

mesmo tempo qualitativa e quantitativa, pois se levou em consideração as manifestações orais 

dos alunos e os resultados por eles apresentados na execução das atividades e nas avaliações. 

Como resultado, percebeu-se que houve inicialmente uma desacomodação da turma em relação à 

abordagem utilizada, pois os alunos não estavam acostumados a analisar os discursos 

subjacentes aos textos, uma vez que tradicionalmente, costumava-se trabalhar a gramática de 

forma descontextualizada. Foi possível observar também que houve certa banalização em relação 

ao tamanho dos textos - tiras - que eram curtos e considerados de fácil compreensão linguística. 

Foi observado ainda que, aos alunos que apresentaram maiores dificuldades na execução das 

atividades propostas foi necessário oferecer andaimes para a execução satisfatória das atividades 

propostas. Esses andaimes variaram desde a necessidade de um tempo maior destinado a 

execução das questões e uma atenção maior por parte da professora, até o auxilio de um colega 

e o uso de dicionários. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Ideology, stereotypes and prejudice in comic strips and jokes 

Palavras-chave: heterogeneidade - -linguagem - discurso - gênero tira - gênero piada 

Resumo: Ao refletir sobre a prática do ensino da Língua Inglesa em sala de aula, é possível 

constatar a presença de classes heterogêneas e verificar a desigualdade de conhecimento na 

língua por parte dos alunos. Lidar com essa desigualdade é um desafio para o professor, pois este 

tem que buscar metodologias de ensino que possibilitem o bom desenvolvimento de seu trabalho 

de forma a envolver o maior número possível de alunos na execução das atividades propostas. 

Assim, visando um maior engajamento, participação e envolvimento dos alunos, buscou-se a 

elaboração dessa unidade didático-pedagógica cuja proposta de trabalho a ser desenvolvida é 

abordar a língua como discurso.  Ao analisar o discurso presente em diferentes textos e tendo 

como foco a discussão acerca da linguagem enquanto mecanismo de construção, veiculação, 

manutenção e/ou manipulação de valores e saberes, os alunos terão a oportunidade, não só, de 

entrar em contato com os elementos gramaticais, mas também, de analisar a linguagem 

criticamente. Não sendo a criticidade linear como a organização gramatical, o desvelar de 

ideologias, de valores, de visões de mundo pode ser desafiador tanto para aqueles com 

conhecimento elementar como para aqueles com conhecimento avançado na língua estrangeira. 

É interessante ressaltar, ainda, a importância de mostrar aos alunos que as relações 

comunicativas expressas nos textos, não são estabelecidas de forma neutra ou imparcial, e que 

as pessoas envolvidas nessa prática podem se utilizar da linguagem com o objetivo não só de 

informar, mas também de convencer, questionar, manter ou modificar condutas. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: JOSIANE DOS SANTOS 

ORIENTADOR: MICHELE SALLES EL KADRI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Grupo de Estudos: um gênero inicial para uma formação continuada 

Palavras-chave: Formação continuada; materiais didáticos; trabalho docente; grupos de estudos 

Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar um panorama do trabalho desenvolvido no 

Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, focando na visão de 14 professores de inglês 

da rede pública de ensino, em relação à formação continuada e os grupos de estudos realizados. 

Utilizo-me do referencial teórico sobre formação continuada em Chimentão (2010) e Gabardo 

(2010). Os dados foram coletados por meio de questionários com perguntas abertas e fechadas e 

foram analisados utilizando-se os pressupostos da análise de conteúdo. Os resultados 
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demonstram que os professores acreditam que os grupos de estudos são verdadeiros espaços de 

formação coletiva para praticar a língua e para preparar os materiais didáticos que utilizam no 

contexto escolar. Com isso, esperamos estar contribuindo para um aprofundamento 

teórico/metodológico necessário para intervenções comprometidas com trabalhos didáticos e 

investigativos, voltados para pesquisa de atividade profissional acerca dos gêneros textuais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Da teoria à prática: Perspectivas e direções desencadeadoras do processo de construção 

do conhecimento. 

Palavras-chave: Gênero discursivo, ensino fundamental, contos de fada, textualidade 

Resumo: Esta proposta tem como intenção relatar as experiências desenvolvidas através da 

pesquisa bibliográfica e da elaboração de uma unidade didática com ênfase na cultura literária 

ficcional (fairy tales) com o objetivo de possibilitar um novo olhar com relação ao gênero discursivo 

como prática social no processo educacional. Buscaremos a priori, promover um grupo de estudos 

com professores do Ensino Fundamental (5ª série/6º ano) em que serão discutidas as DCEs 

(Diretrizes Curriculares Estaduais - Inglês) e propostas anteriores a ela. Utilizaremos também 

como referencial, a pesquisa bibliográfica de teorias que busquem (re) definir a utilização dos 

textos em contextos de uso no mundo (discurso significativo) e, posteriormente, elaboraremos um 

material de apoio para professores com enfoque no gênero discursivo citado nessa proposta. 

Neste trabalho, pretendemos demonstrar a importância deste tipo de estudo, através do qual 

compreendemos, construímos e transformamos as relações sociais pelo entrelaçamento entre 

nossos discursos (linguagem) e nossas ações (práticas sociais) no mundo contemporâneo. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: JUSSARA WICTHOFF RANIERO 

ORIENTADOR: PAULO JOSE ANDRELINO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Ensinamos para avaliar: um olhar voltado para a oralidade em língua inglesa 

Palavras-chave: Avaliação oral; diálogos; sequência didática. 

Resumo: O presente artigo sintetiza a experiência vivida durante os estudos realizados no PDE, 

focalizando, sobretudo, o trabalho feito durante a Implementação Pedagógica, em um 1º Ano, 

Matutino, nas aulas de Língua Inglesa de um colégio estadual de Maringá, perfazendo um total de 

32 horas durante os meses de Agosto a Outubro de 2010. O desenvolvimento desse projeto 

aconteceu levando em consideração a necessidade dos alunos em questão. A opção pelos 
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diálogos em avaliação oral, como unidade de ensino, na aquisição de uma língua estrangeira 

(Inglês) teve como objetivo o ensino desta língua, além de trazer o desenvolvimento integral, 

cultural e humano da produção oral e escrita dos participantes. Buscou-se ainda desenvolver uma 

sequência de atividades, com base nas diretrizes curriculares que se pautam na análise dos 

gêneros textuais e estabelece que o ensino de LEM deve ser um espaço onde se desenvolvam 

atividades significativas explorando diversos recursos. Para tanto foi apresentado diálogos 

variados em inglês adaptados de livros didáticos pela professora-pesquisadora deste juntamente 

com exercícios orais e escritos destacando a fonética e fonologia. . Para que esse material 

atingisse seus objetivos foi desenvolvido uma sequência didática para o gênero textual em 

questão. Esta sequência didática desenvolvida contemplou a capacidade de ação, lingüística, 

lingüística discursiva e a produção final as quais levaram os alunos à reflexão. As atividades 

desenvolvidas abordaram o tema e as capacidades citadas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Avaliamos para ensinar: um olhar voltado para a oralidade 

Palavras-chave: Oralidade; diálogos; aprendizagem. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é propor o desenvolvimento de uma sequência de atividades, 

com base nas diretrizes curriculares que se pautam na análise dos gêneros textuais. Por meio de 

diálogos, os alunos terão oportunidade de praticar o inglês em sala a partir da oralidade. Para 

isso, apresentaremos diálogos em inglês, exercícios orais e escritos destacando a fonética e 

fonologia. Para que este estudo atinja os seus objetivos elaboraremos uma seqüência didática 

para o gênero textual em questão. Esta seqüência segue os pressupostos de Dolz e Schneuwly 

(2004), que consideram que para a sua elaboração e para que haja compreensão e produção, 

deve ser através das capacidades de linguagem que estão divididas em: capacidade de ação; 

capacidade discursiva; e capacidade linguístico-discursiva. Este trabalho encontra sua justificativa 

pelo fato das atividades com oralidade serem pouco exploradas nesse nível de ensino. Através da 

experiência em sala de aula pude observar que ao propor tarefas orais há um maior interesse por 

parte dos alunos em participar mais ativamente das aulas, causando uma motivação natural.  

Para a materialização desta proposta, utilizaremos material multimídia como DVDs, CDs, TV 

pendrive, laboratório de informática, além de cartazes, figuras e outros materiais confeccionados 

especialmente para esta unidade didática. Este material de Intervenção Pedagógica será 

desenvolvido no Ensino Médio e implementado no segundo semestre de 2010 em Maringá - Pr, 

além ainda de ser aplicado pelos professores envolvidos no GTR. Esperamos com isso trazer 

contribuições para este nível de ensino e que essa idéia possa se proliferar entre os professores 

que lecionam esta disciplina na Rede Estadual do Paraná. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LARA CRISTINA BUENO DE GODOY 

ORIENTADOR: CARMEN SYLVIA GIOVANNETTI ALVES PURGER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: Discursividade por meio da Dublagem de Filmes 

Palavras-chave: Dublagem. Legenda. Tradução. Filme. Audiovisual 

Resumo: Tanto a dublagem quanto a legendagem são traduções de um texto audiovisual e tem 

por finalidade tornar um filme, um jogo, um programa de televisão ou mesmo uma propaganda, 

compreensível para aqueles que não dominam o idioma do produto original. Esse projeto pretende 

demonstrar que é possível aprender a língua inglesa através de estudo e análise de dublagens e 

legendas em Português de filmes produzidos originalmente em inglês. Para tanto, foram 

desenvolvidas atividades diversificadas de dublagem e legendas, baseadas em traduções que 

levam o aluno a perceber essa livre associação de significados e a comparação entre dois signos 

lingüísticos, com a intenção de proporcionar compreensão e ampliação de seus próprios 

conhecimentos. Constata-se que é possível aprender a língua inglesa por meio de filmes, e que a 

tradução pode ser usada como poderosa ferramenta de auxílio na aprendizagem da língua alvo, 

especialmente na aquisição e revisão de vocabulário, assim como no aprimoramento das 

habilidades lingüísticas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Produção audiovisual em cd/dvd com ênfase na dublagem 

Palavras-chave: Dublagem. Legenda. Filmagem. 

Resumo: Este Material Multimídia é uma produção audiovisual em CD/DVD com ênfase na 

Dublagem, sendo uma criação artística elaborada pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio do 

Colégio Barbosa Ferraz de Andirá, sob orientação da profa. de inglês Lara Cristina Bueno de 

Godoy. O objetivo é ressaltar a importância da Dublagem e Legenda, melhorando a motivação dos 

alunos, facilitando as práticas discursivas e oportunidades no campo profissional. O material 

mostra a dublagem dos componentes da Banda de Rock Guns NRoses pelos alunos, sendo a 

música escolhida Sweet Child OMine. Foram feitas algumas adaptações do clipe original, 

utilizando recursos próprios, juntamente de uma filmadora e de instrumentos artísticos 

improvisados por eles, cuja filmagem foi realizada na garagem de uma casa. No conteúdo do CD 
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foi deixado lacunas para inserir legenda, conforme a letra da música dublada por eles. Após 

verificação de filmagem, foi desenvolvido o processo de mixagem, adicionando efeitos para 

qualidade de áudio, seguindo passos do programa Windows Media Player, criando e adaptando 

recursos tecnológicos para edição do CD. Essa inovadora prática de ensino contribuirá com o 

incentivo e motivação na aprendizagem da língua inglesa por meio da dublagem, podendo ser 

explorada por todos os professores de Língua Estrangeira Moderna. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LEONI CELIA DEBASTIANI 

ORIENTADOR: SARA GEANE KOBELINSKI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Ensino de Língua Inglesa: viaje com uma Webquest pelas sete maravilhas do mundo 

moderno 

Palavras-chave: LEM-Inglês; Webquest; letramento eletrônico; do ensino fundamental; PDE. 

Resumo: O presente artigo consiste na discussão do resultado dos estudos realizados durante o 

período dedicado ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e tem como finalidade 

relatar os resultados da aplicação do material pedagógico desenvolvido e aplicado por uma 

professora aos alunos de 8ª série do ensino fundamental em um colégio público no interior do 

Estado do Paraná. O método utilizado neste estudo previu a aplicação de um questionário aos 

participantes para verificar o nível de letramento eletrônico e posteriormente, aulas no laboratório 

de informática da escola motivando a familiarização dos alunos com o ambiente digital.  Em uma 

segunda etapa aplicou-se a Webquest com o tema As sete Maravilhas do Mundo Moderno. 

Durante a implementação das atividades foram desenvolvidas novas experiências educativas 

focalizando principalmente a inclusão dos recursos tecnológicos presentes na escola, associados 

a metodologias das Webquest no ensino de LEM-inglês. Os resultados apontam que o 

ensino/aprendizagem de LEM-inglês por meio da Webquest especialmente desenvolvida para 

estes fins, além de inserir os participantes em processos significativos de letramento eletrônico, 

promoveu uma ampliação do seu conhecimento cultural. Concluiu-se, com a produção 

apresentada pelos alunos, que a inclusão das tecnologias como ferramentas educativas mostrou-

se extremamente viável como apoio didático no ensino da LEM-inglês. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Ensino de Língua Inglesa: viaje com uma Webquest pelas sete maravilhas do mundo 

moderno. 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Palavras-chave: Webquest: leitura, material didático; 

Resumo: Este material esta dividido em duas partes.Uma para desenvolver  a habilidade de 

leitura e letramento eletrônico dos alunos e uma segunda que apresenta  uma WebQuest. 

Segundo Dodge,(1995) esta focaliza uma atividade orientada para a pesquisa em que toda ou 

quase toda a informação com que os estudantes interagem se encontra na Internet.Uma vez que 

selecionamos o tema: As sete Maravilhas do Mundo Moderno, buscamos o entendimento cultural 

na tentativa de propiciar ao aluno a oportunidade de engajamento e a interação com as novas 

tecnologias presentes na escola, utilizando o laboratório de informática para todo tipo de pesquisa, 

como textos de diversos gêneros textuais, imagens e  vídeos. Portanto será aplicada uma 

metodologia que tende a desenvolver atividades culturais que venham a atender as necessidades 

dos alunos, especialmente no que diz respeito a atravessar as fronteiras do conhecimento por 

meio do estudo de diferentes realidades e culturas. Vislumbramos a possibilidade de oferecer-lhes 

a construção e um espaço de reconhecimento e compreensão da Língua Inglesa. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LIDIA KIRYLKO 

ORIENTADOR: DENISE ISMENIA BOSSA GRASSANO ORTENZI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: O Letramento Crítico diante do desperdício de alimentos. 

Palavras-chave: Letramento crítico, prática de linguagem, prática social, desperdício de 

alimentos, conscientização. 

Resumo: Este artigo apresenta uma análise do desenvolvimento do Letramento Crítico (LC) 

através de proposta pedagógica com a temática do desperdício de alimentos voltada para alunos 

do ensino médio da disciplina de Língua Inglesa.  Com base nos estudos sobre LC, foi 

implementada uma unidade didática cujo princípio foi a utilização da linguagem enquanto prática 

social, envolvendo gêneros textuais como elemento principal para trabalhar o discurso.  As 

atividades da unidade didática também envolveram práticas sociais, neste caso, pesquisa de 

campo, aplicação de questionário, quiz e receitas. Pôde-se observar a participação dos alunos em 

práticas de linguagem e práticas sociais que envolveram a proposta de LC na temática do 

desperdício de alimentos, o que os levou à conscientização sobre o assunto em questão. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A critical look at food waste 

Palavras-chave: Língua Inglesa, desperdício, fome, letramento, gêneros textuais. 



Língua Estrangeira Moderna 2009 
 

 

 

 

Resumo: A proposta da Produção Didático-Pedagógica - Unidade Didática aqui apresentada tem 

como ponto fulcral a conscientização sobre o problema do Desperdício de Alimentos através do 

ensino da Língua Estrangeira Moderna - Inglês. A temática foi abordada através de uma 

sequência didática composta por seis seções que frisam interpretação de diversos gêneros 

textuais, prática de linguagem e, sobretudo, o letramento ambiental, que visa desenvolver a 

consciência crítica sobre o tema em questão. Diante da necessidade de conscientizar os alunos 

na busca de soluções para o problema do Desperdício de Alimentos, faz-se necessária uma 

proposta de trabalho que vai além de ensinar um idioma estrangeiro. Dessa forma, o processo de 

letramento justifica-se por uma prática social qualitativa no ensino básico, além de meio para 

encontrar alternativas que colaborem para formar indivíduos críticos e desenvolver o senso de 

cidadania. Por fim, o trabalho de letramento crítico no campo educacional passa a constituir uma 

interessante abordagem pedagógica, uma vez que esse processo baseia-se numa visão 

heterogênea, plural e complexa de língua, de cultura e de conhecimento, sempre inserida no 

contexto sociocultural. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LILIAN DAMARIS ROSSI 

ORIENTADOR: LORENI TERESINHA MACHADO 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Aprendendo com Humor: O trabalho com tiras em sala de aula 

Palavras-chave: Tiras, gênero textual, material didático. 

Resumo: O presente artigo aborda uma experiência didática realizada nas aulas de Inglês, com 

alunos de 7ª séries do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Monteiro Lobato localizada na 

cidade de Sertanópolis-PR. A referida experiência tem como foco central o material didático 

Aprendendo com humor: O trabalho com tiras em sala de aula, elaborado de acordo com o 

conteúdo estruturante das Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná que contempla o discurso 

como Prática Social. Este material didático resulta de uma reflexão entre os professores da rede 

estadual de ensino do Paraná e professores da Universidade Estadual de Londrina, participantes 

do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) 2009. A experiência didática realizada a 

partir do referido material possibilita observar o resultado do trabalho com gêneros no ensino de 

Inglês, a partir de atividades práticas e contextualizadas ao cotidiano dos alunos. Esta opção 

pedagógica propicia aos alunos a compreensão da função social do gênero Tiras, suas 

características e as mensagens que nelas são veiculadas. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendendo com humor, o trabalho com tiras em sala de aula 

Palavras-chave: Gênero textual; leitura crítica; tiras. 

Resumo: Ao refletir sobre a prática da Língua Inglesa em sala de aula, constata-se a falta de 

motivação de grande parte dos alunos em relação à leitura. Levar tirinhas para a sala de aula é 

uma tentativa despertar o prazer pela leitura nos alunos. A escolha do gênero textual tiras, deve-

se ao fato de que é um gênero textual próximo da prática social cotidiana do aluno. Os objetivos 

da proposta são: - Desenvolver a consciência crítica dos alunos em relação aos objetivos contidos 

os textos. - Conscientizar os alunos da necessidade de uma leitura crítica de mundo, para sua 

emancipação na sociedade. - Utilizar o gênero textual tiras, como um recurso de aprendizagem da 

língua. A estratégia utilizada será a elaboração de uma unidade didática que contemple as 

habilidades de leitura e produção de textos em Língua Inglesa, incentivando a participação crítica 

e autônoma dos alunos. A sequência didática está dividida em: Apresentação da situação, 

Produção inicial, Lessons 1,2,3,4,5 e Produção final. Serão utilizadas atividades práticas e 

significativas, como leitura, interpretação e produção de tiras, utilizando como recursos; gibis, 

slides, vídeos e etc., a fim de que os alunos sejam capazes utilizar a LEM em situações de 

comunicação. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LILIANE GEORGE HELAL 

ORIENTADOR: ROSANGELA APARECIDA ALVES BASSO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Atividades Lúdicas- Uma Proposta de Ensino - Aprendizagem de Inglês na Educação 

Básica 

Palavras-chave: Língua Inglesa, jogos e motivação. 

Resumo: O ensino de língua inglesa na educação básica tem sido alvo de crítica entre 

educadores e alunos. O desinteresse na aprendizagem deste idioma é crescente o que torna as 

aulas de inglês cansativas e improdutivas. Diante das novas tecnologias vê-se a necessidade de 

repensar as praticas pedagógicas  dentro da sala de aula. Para tanto, o uso de atividades lúdicas 

tem sido uma proposta que tem tido bons resultados no processo de ensino-aprendizagem de 

língua inglesa. Este projeto proporcionou aumentar a motivação e o interesse dos alunos para o 

aprendizado desta língua estrangeira. É importante reconhecer o papel que a língua  inglesa 

desempenha na formação de alunos mais autônomos, criativos , críticos que tenham iniciativas  e 

assim desempenham seu papel social. Este projeto foi desenvolvido numa sala de 5ª série de 
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Ensino Fundamental noturno na cidade de Astorga no ano de 2010. As atividades lúdicas 

propostas foram desenvolvidas e aplicadas na sala de aula. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Atividades Lúdicas: Uma Proposta de Ensino Aprendizagem de Inglês na Educação 

Básica. 

Palavras-chave: Motivação, Língua Inglesa, Jogos, Desafio, Atividades. 

Resumo: A realização deste projeto tem por objetivo propor e despertar a curiosidade e a 

importância da Língua Inglesa através de atividades lúdicas na educação de crianças e 

adolescentes. O mesmo vem de encontro às necessidades de ampliar a visão de mundo, 

contribuir para torná-los cidadãos críticos e reflexivos no processo ensino-aprendizagem. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LOURDES TEREZINHA GRAEBIN 

ORIENTADOR: NADIA SANZOVO 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Laboratório de comunicação oral e escrita em LEM – Inglês: uma experiência didático-

metodológica no ensino de Língua Inglesa na EJA. 

Palavras-chave: Gêneros Textuais. Ensino. Aprendizagem. 

Resumo: Não disponível 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Laboratório de comunicação oral e escrita em Língua Estrangeira Moderna- Inglês. 

Palavras-chave: Laboratório. Comunicação oral e escrita. Leitura. LEM-Inglês 

Resumo: A finalidade deste material é apresentar uma alternativa de um ensino baseado em 

gêneros textuais que propicie a exposição do aprendiz à língua em situação de análise e estudo 

de suas estruturas. Desenvolver habilidades de leitura, por meio de diferentes gêneros textuais; 

Ler e interpretar diferentes gêneros textuais; Inteirar-se da cultura de outros povos falantes da 

Língua Inglesa; Explorar cada gênero e suas diferentes especificidades. A metodologia está 

baseada num processo sócio-interacionista discursivo para aprendizagem da língua inglesa, 

mediado por uma abordagem de leitura, por meio da aplicação de estratégias: predicting, 

skimming, scanning, inferência, organização textual, identificação da idéia principal, identificação 

de tópicos frasais, identificação de gêneros textuais, exercício de expansão de vocabulário, 

exercício de leitura e compreensão textual. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LUCI TERESA SAMPAIO GOHL 

ORIENTADOR: ELOISE MARA GREIN 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Gêneros textuais em sequências didáticas em LEM-língua estrangeira moderna: da teoria 

à prática 

Palavras-chave: Gênero. Modelos de Gêneros. Sequência Didática. 

Resumo: Este estudo apresenta os resultados de uma pesquisa em busca de suporte teórico-

metodológico, em consonância com documentos oficiais que orientam o ensino  de língua inglesa, 

no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, CELEM/ DEB/ SEED, PR, através da abordagem 

de gêneros textuais. O suporte teórico- prático deste trabalho propõe metodologias e estratégias 

de ensino e aprendizagem para a elaboração de sequências didáticas (SD) constituindo-se em 

unidades didáticas, buscando o aperfeiçoamento das práticas discursivas de oralidade, leitura e 

escrita. As sequências didáticas foram desenvolvidas seguindo os modelos didáticos de gêneros, 

fundamentados por metodologias de pesquisa em linguística aplicada, pelo grupo de pesquisas 

orientado por Cristóvão, 2007, sob os aportes do construto teórico do ISD- Interacionismo 

Sociodiscursivo e as proposições teóricas sociais de gêneros, de Bakhtin, 1952; análise de textos 

de Bronckart, 1999 e construção de modelos didáticos de gêneros textuais, Dolz e Scheneuwly, 

1998-2004. Como resultados desta pesquisa investigativa e exploratória serão apresentados o 

processo de pesquisa sobre os gêneros abordados; o desenvolvimento das sequências didáticas 

e as análises e discussões relevantes ao trabalho final, da teoria à prática, pós- implementação, 

as quais podem acrescentar uma contribuição significativa ao ensino-aprendizado de EFL, no 

contexto de ensino de Línguas Estrangeiras Modernas no CELEM. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A abordagem de gêneros textuais no curso básico de língua inglesa como língua 

estrangeira moderna do CELEM/ DEB/SEED: da teoria à prática. 

Palavras-chave: Gênero Textual. Modelos de Gêneros. Sequência Didática. ISD-Interacionismo 

Sócio Discursivo. 

Resumo: Este Caderno Pedagógico constitui o Material Didático, componente do PDE- Programa 

de Desenvolvimento Educacional da SEED, PR, resultado de pesquisa, objetivando suporte 
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teórico para o ensino de língua inglesa, no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, CELEM/ 

DEB/ SEED, PR, através da abordagem de gêneros textuais. Os objetivos específicos propõem 

metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem para a elaboração de unidades didáticas e 

de sequências didáticas (SD) para aperfeiçoamento das práticas discursivas. As unidades 

didáticas e sequências didáticas foram desenvolvidas seguindo os modelos didáticos de gêneros, 

fundamentados pelas Metodologias de Pesquisa em Linguística Aplicada de CRISTÓVÃO et al, 

2007; análise de textos de Bronckart (1999) e  construção de modelos didáticos de gêneros 

textuais”, Dolz e Scheneuwly (1998-2004). O constructo teórico do Interacionismo Sócio-

Discursivo (ISD) e as proposições teóricas sociais de gêneros, de Bakhtin (1952) permearão o 

suporte teórico-prático desse Caderno Pedagógico, composto por três Unidades Didáticas. A 

Unidade 1 apresenta sequências didáticas (SD) abordando o gênero textual formulário de 

aplicação. A Unidade 2 aborda o gênero manchetes e notícias virtuais e a Unidade 3, filme-diálogo 

em filme de cinema. Dentre os aportes teóricos existentes, espera-se que este trabalho some-se 

às contribuições para melhorias no ensino-aprendizagem de LEM, no CELEM. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LUCIMARI GOMES DOS SANTOS 

ORIENTADOR: CARMEN SYLVIA GIOVANNETTI ALVES PURGER 

IES: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

 

Artigo 

Título: O ensino-aprendizagem da leitura em língua inglesa por meio da música. 

Palavras-chave: Leitura; Música; Ensino-aprendizagem em Língua Inglesa. 

Resumo: As dificuldades que envolvem o ensino-aprendizagem da leitura de uma língua 

estrangeira levam a constantes buscas de caminhos para que estas sejam superadas. O presente 

trabalho tem como objetivo desenvolver a habilidade de leitura no processo de 

ensino/aprendizagem da língua inglesa, utilizando para isso, a música em sala de aula. A 

dificuldade que o aluno tem com a leitura, muitas vezes, interfere não só na aprendizagem, mas 

também no trabalho do professor em sala de aula. A música pode contribuir nesse processo 

ensino-aprendizagem, aproximando professor/leitura/aluno, interagindo a leitura e a música. Neste 

processo de interação, o professor faz uso de técnicas de leitura sempre aplicadas em letras de 

músicas, o que envolve o aluno, levando-o a uma participação mais efetiva por tratar-se de algo 

muito presente em suas vidas. No momento da leitura, o aluno adquire conhecimentos que 

contribuem para a transformação de seus pensamentos, reflete sobre suas idéias e ideais e 

exerce seu papel como indivíduo pensante, crítico e transformador da sociedade em que está 

inserido. As técnicas de leitura quando aplicadas exigem envolvimento tanto do aluno quanto do 
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professor, para que na sua aplicabilidade, o professor enquanto no papel de mediador facilite a 

troca de experiências dos alunos, socialize as respostas de cada um, torne cada momento único e 

estabeleça assim um vínculo maior entre leitor e música/letra. Constata-se que as letras de 

músicas em inglês possibilitam uma aprendizagem significativa e agradável por fazer parte do 

universo do jovem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O ensino-aprendizagem da leitura em língua inglesa por meio da música. 

Palavras-chave: Leitura; Música; Ensino-aprendizagem em Língua Inglesa. 

Resumo: Esta Unidade Didática visa contribuir com o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, 

tornando-a mais atraente tanto ao aluno como ao professor. A tarefa de tornar a leitura em língua 

inglesa interessante ao educando, é delicada, pois é necessário que o aluno comece a refletir 

sobre a mesma de forma diferente. Cabe ao professor interagir nesse processo ensino-

aprendizagem, e para tal interação o professor fará uso da música, o qual sabe que é um campo 

atraente para o nosso adolescente por estar muito presente em sua vida. Serão aplicadas 

técnicas de leituras que foram pesquisadas, analisadas, e adaptadas para ser desenvolvidas 

utilizando a música como estratégia no ensino da língua inglesa. Para as aulas está previsto como 

metodologia a ser utilizada: aulas expositivas utilizando TV Multimídia, leituras, participação do 

aluno em discussões (em grupo ou dupla) de assuntos ligados ao tema da música e na execução 

de atividades em sala de aula. As atividades foram preparadas de acordo com o objetivo do 

projeto, ou seja, visando a leitura; e elaborada de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Educacionais. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: LURDES MENDES 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A Fotografia no Cotidiano Escolar: aprendendo a olhar 

Palavras-chave: gênero fotografia; leitura visual; ensino de inglês. 

Resumo: Este artigo objetiva apresentar o resultado da aplicação de uma Unidade Didática de 

acordo com as noções de Gênero, dentro da esfera cotidiana: Fotografia, bem como o uso dos 

materiais didáticos preparados para o ensino de língua inglesa e a utilização das novas 

tecnologias como instrumento de ensino/aprendizagem de língua inglesa. Discutiremos também a 
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relevância de novos encaminhamentos metodológicos para o ensino/aprendizagem de língua 

inglesa, na atual realidade educacional na Escola Pública, em especial no ensino fundamental. 

 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Fotografia no Cotidiano Escolar: aprendendo a olhar 

Palavras-chave: Gênero fotografia; leitura visual; Língua Inglesa. 

Resumo: Fundamentado nos escritos da Pedagogia Histórico-Crítica, proposta das Diretrizes 

para a Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Paraná, este trabalho objetiva ir além de 

métodos e abordagens que valorizem apenas a cognição e a comportamentos, mas, considera o 

contexto social, a interação e a mediação no ensino de Língua Inglesa. A proposta é trabalhar o 

gênero textual fotos, um gênero muito difundido na sociedade que hora se apresenta. A fotografia 

além de muitas possibilidades de leitura é concebida como valiosa fonte histórica. Oportunizando 

aos jovens interagirem de forma mais crítica e criadora no/e do cotidiano, um rico recurso para 

desenvolver a formação do olhar mais atento através da leitura visual. 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARCIA SPLENDOR BATISTA 

ORIENTADOR: MICHELE SALLES EL KADRI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Motivação e inteligências múltiplas: possibilidades para o ensino de leitura em língua 

inglesa. 

Palavras-chave: Motivação. Leitura. Inteligências Múltiplas. Ensino.  Aprendizagem. Língua 

Inglesa. 

Resumo: Atualmente, no ensino de Língua Inglesa na escola pública, percebe-se a falta de 

motivação dos alunos do Ensino Médio. Assim, este artigo tem como objetivo verificar se o 

privilégio e o uso da teoria das inteligências múltiplas, proposta por Gardner (ano 1994), contribui 

para o aumento da motivação dos alunos. Para isso, analiso um questionário aberto aplicado a 21 

alunos da escola publica onde leciono e, por meio de suas vozes, problematizamos a questão. Os 

resultados demonstram que a teoria das inteligências múltiplas pode contribuir para o ensino de 

língua inglesa na escola pública porque valoriza a inteligência individual dos alunos e, 

consequentemente, tem potencial para aumentar o nível de motivação das aulas devido a 

utilização de diferentes tipos de atividades. Concluímos, no entanto, há que se reconhecer que 
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conforme percebemos nas percepções dos alunos, o uso da língua inglesa, nesta intervenção, 

acabou sendo uma questão secundária. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Reading through Multiple Intelligences 

Palavras-chave: Leitura. Inteligências Múltiplas. Motivação. 

Resumo: Este caderno pedagógico tem como finalidade a contribuição para o ensino de língua 

inglesa no 1º ano do Ensino Médio e tem como foco atividades diversificadas de leitura, 

contemplando as inteligências: musical, corporal-cinestésico, naturalista e interpessoal 

predominantes nos alunos envolvidos neste trabalho. Este material foi elaborado de acordo com a 

Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolvida pelo Dr. Howard Gardner que afirma que os seres 

humanos são dotados de oito tipos de inteligências, sendo que as mesmas se manifestam de 

forma diferente em cada ser. Segundo ele, o propósito da escola deveria ser o de desenvolver as 

inteligências e ajudar as pessoas a atingirem objetivos de ocupação e passatempo adequados ao 

seu espectro particular de inteligências. As pessoas que são ajudadas a fazer isso, acredita 

Gardner, se sentem mais engajadas e competentes e, portanto, mais inclinadas a servirem à 

sociedade de uma maneira construtiva. Na visão de Gardner, a escola ideal de futuro baseia-se 

em duas suposições: 1ª.) nem todas as pessoas têm os mesmos interesses e habilidades e nem 

todas aprendem da mesma maneira e; 2ª.) atualmente, ninguém pode aprender tudo o que há 

para ser aprendido. Além disso, este material tem em vista o perfil sócio-econômico-cultural dos 

alunos da escola pública da cidade de Ibiporã – PR. Este caderno é composto por três unidades 

temáticas distintas, cujos textos trazem assuntos da atualidade. As unidades estão assim 

dispostas: Unit 1: Bullying / Cyberbullying;  Unit 2: Recycling; Unit 3: Multiple Intelligences. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARCIANITA SIQUEIRA 

ORIENTADOR: EDCLEIA APARECIDA BASSO 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Alimentação saudável: uma proposta interdisciplinar com gêneros textuais em aulas de 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Gênero Gráfico. Alimentação Saudável. Interdisciplinaridade. 

Resumo: Este artigo objetiva discutir os resultados de um trabalho interdisciplinar desenvolvido 

nas aulas de língua inglesa com alunos do Ensino Médio de uma escola pública, durante a 
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implementação pedagógica, parte do programa PDE. A proposta pretendeu fazer uma análise do 

que seja atualmente considerada uma alimentação saudável, utilizando como gênero central o 

gráfico - pirâmide alimentar – apoiado em outros gêneros periféricos como textos científicos, 

propagandas, entre outros. A base teórica adveio, sobretudo, das Diretrizes Curriculares do 

Paraná (2008), apoiada principalmente nos autores que as embasam como Dolz & Schnewly 

(2004), Bronckart (2007) e Bakhtin (1997), bem como em Marcuschi (2003) e Cristóvão (2007). 

Foi desenvolvido um material didático que buscou ser relevante e atraente, objetivando atrair a 

motivação dos alunos para o tema e, consequentemente, para as aulas. A alternativa 

metodológica proposta e trabalhada foi a sequência didática, buscando introduzir os gêneros 

discursivos de forma gradativa, numa visão interacionista de linguagem. No presente artigo, 

discute-se como foi o processo de ensino e aprendizagem sob estas perspectivas, desvelando as 

vantagens e os percalços do trabalho com gêneros do discurso e da sequência didática nas aulas 

de língua inglesa de escolas públicas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Alimentação saudável: uma proposta interdisciplinar com gêneros textuais na Língua 

Inglesa 

Palavras-chave: Gênero discursivo, Interação. Interdisciplinaridade. Pirâmide de Harvard. 

Resumo: Esta Unidade Didático-pedagógica apresenta o gênero gráfico como elemento 

incentivador para as práticas discursivas da oralidade, leitura e escrita em Língua Inglesa, em 

situação de aprendizagem interdisciplinar. A Pirâmide de Harvard serve como aporte para a 

aproximação das disciplinas, levando o educando a construir, no final da sequência didática 

utilizada, uma pirâmide que atenda à suas necessidades. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARIA AURORA KUZE BUSS 

ORIENTADOR: VALESKA GRACIOSO CARLOS 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: It\'s better having fun! 

Palavras-chave: História; desenvolvimento; compartilhamento. 

Resumo: Neste artigo, tendo sempre como base as Diretrizes Curriculares, apresento uma 

proposta de basear a aprendizagem da Língua Inglesa, através da leitura de textos atuais e de 

interesse desse público tão exigente que são os adolescentes. Como sabemos é uma juventude 
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extremamente apática, sem visão do futuro, preguiçosa e solta. Digo isso por estarem eles 

cuidando cada um de si e dos irmãos para que os pais possam trabalhar. Assim, vi a necessidade 

de criar um material que além da curiosidade, trouxesse-lhes desafios. Para tanto tive a sorte de 

poder contar com um parceiro importantíssimo que é a Coquetel Ediouro, que prontamente cedeu-

me os textos de diversas revistas Crosswords. Além, posso dizer que conto um pouco da história 

das palavras cruzadas, sua origem, os primeiros autores e algumas curiosidades. Assim 

determinei o meu trabalho, confiante de que teria a atenção da maior parte dos alunos a princípio 

e que ao final todos estariam trabalhando de forma a ajudarem-se mutuamente para fechar a 

atividade proposta. Também o caderno \"Pictionary\" foi desenvolvido de forma bastante 

satisfatória, bem como o material a ser exposto no mural da escola, compartilhando todas as 

novas palavras aprendidas com os colegas da escola. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: It\'s better having fun! 

Palavras-chave: Leitura; estratégias; compreensão. 

Resumo: A intenção deste Caderno Pedagógico para Língua Inglesa é dar ao aluno a 

oportunidade de interagir com os vários gêneros textuais, desenvolvendo a sua habilidade de 

leitura, de compreensão e de crítica. Espera-se que o aluno reconheça e compreenda a 

diversidade lingüística e cultural e se reconheça como agente transformador da sua realidade. 

Após a leitura de cada texto haverá uma atividade lúdica, onde o aluno terá a oportunidade de 

consolidar o conhecimento obtido no texto, através de jogos de palavras, que podem ser palavras 

cruzadas, caça palavras, palavras embaralhadas, entre outros. O nosso desafio hoje é o de levar 

o conhecimento de forma diferente e cativante se quisermos ter alunos interessados e 

participativos. Os jogos podem assim constituir momentos valiosos para a constituição do sujeito e 

afirmação de sua identidade na LI. Ao jogar o aluno envolve-se em práticas comunicativas 

espontâneas e o esforço para atingir os objetivos, a elaboração de estratégias e a descoberta de 

vias paralelas para atingi-los contribui e muito para o uso autêntico de Língua Estrangeira como 

ferramenta de comunicação. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARIA CLARICE DIAS 

ORIENTADOR: VALESKA GRACIOSO CARLOS 

IES: UEPG 
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Artigo 

Título: A importância da oralidade no ensino de Língua Inglesa 

Palavras-chave: oralidade; interação; comunicação. 

Resumo: O propósito deste artigo é descrever uma intervenção realizada na sala de aula, 

intervenção esta, voltada para o trabalho com a oralidade. A Unidade Didática que se tornou 

objeto de estudo neste trabalho foi realizada durante o segundo período do curso de capacitação 

PDE e aplicada em uma 5ª série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Custódio 

Netto, no Município de Telêmaco Borba, envolvendo 32 alunos do período da tarde. Este trabalho 

foi desenvolvido nos meses de agosto a dezembro do ano de dois mil e dez. Buscou-se com a 

elaboração e aplicação desta unidade didática, trabalhar o tema: A importância da oralidade no 

ensino de Língua Inglesa. Com a influência da abordagem baseada no discurso, ressalta-se a 

perspectiva de Bakhtin (1988), que concebe a língua como discurso e como espaço de produção 

de sentidos. Para tanto, foram utilizados vídeos, jogos, entrevistas, pesquisas na internet, diálogos 

contextualizados, textos diversificados, teatro de fantoches, música, exercícios de listening, 

atividades escritas, reflexões sobre textos e produção oral. A avaliação da oralidade foi feita por 

meio das atividades realizadas pelos alunos. O objetivo principal de cada atividade foi o de levar o 

educando a desenvolver sua competência comunicativa em Língua Inglesa e o gosto pela mesma. 

Os resultados demonstraram que houve um interesse maior pela aprendizagem de Língua Inglesa 

por parte dos alunos. Foi observada também, a participação de todos os alunos com alegria e 

disposição nas atividades, deixando claro que os mesmos aprendem melhor 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A importância da oralidade no ensino de Língua Inglesa 

Palavras-chave: Oralidade; comunicação; interação. 

Resumo: A presente unidade didática visa contribuir com a aprendizagem de Língua Inglesa, 

apresentando como foco principal o trabalho com a oralidade por meio de atividades motivadoras 

que propiciem uma maior interação entre os alunos e o professor, procurando proporcionar uma 

aprendizagem prazerosa. As atividades foram elaboradas pensando no aluno que está entrando 

em contato com a Língua Inglesa pela primeira vez e também nas dificuldades encontradas pelos 

professores para realizar o trabalho com a oralidade em sala de aula. Pretende-se fazer com que 

a motivação, característica dos alunos iniciantes, não se perca e que seu desejo e entusiasmo em 

aprender a Língua Inglesa se estendam para as demais séries. As atividades sugeridas nesta 

unidade têm como principal objetivo o trabalho com a oralidade em sala de aula através de 

vídeos, canções, jogos, jogos on line, entrevistas, poemas, teatro, rimas, pequenos diálogos com 

reconhecido valor comunicativo, tornarão, sem dúvida, as aulas de Língua Inglesa agradáveis e 

estimulantes, favorecendo a interação e participação de todos os alunos. A unidade tem como 
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objetivo geral, desenvolver a habilidade oral através de atividades agradáveis e estimulantes que 

favoreçam a interação e participação dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARIA CRISTINA JANSEN SUNDIN DE PAULA 

ORIENTADOR: GLAUCIA DA SILVA BRITO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: O uso de software de apresentação no ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa, softwares de apresentação, formação de professores. 

Resumo: Neste artigo apresentamos uma pesquisa que teve como objetivo criar estratégias de 

uso de software de apresentação nas aulas de língua inglesa, para os docentes de um colégio da 

rede pública do Estado do Paraná. Como ponto de partida da pesquisa, temos a seguinte questão: 

quais as estratégias de uso de softwares de apresentação que podem ser usadas para aulas do 

idioma Inglês? Os dados foram coletados junto aos professores, através da aplicação de um 

questionário e atividades em grupo de estudos organizado com os docentes deste 

estabelecimento, oportunizando, aos participantes, aprender a utilizar o software de apresentação. 

Nossos resultados confirmaram que os professores usuários de metodologias tradicionais em 

suas aulas desejam aprender a utilizar ferramentas que tenham como característica o controle de 

tarefas específicas dadas em sala de aula. Percebemos também que a grande maioria está aberta 

a novas práticas pedagógicas e que sentem necessidade de formação continuada para o uso das 

tecnologias nas suas aulas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Aprendizagem da língua inglesa e o uso do computador 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Língua Inglesa. Computador. Software de apresentação. 

Resumo: Cada vez mais, parece impossível imaginar a vida sem o uso do computador. Entre os 

professores, a disseminação de computadores, internet celulares, banda larga e uma infinidade de 

engenhocas da modernidade provoca reações variadas: expectativa pela chegada de novos 

recursos? Empolgação pelas possibilidades que se abrem? Temor que eles tomem o seu lugar? 

Desconfiança quanto ao potencial prometido? Ou, quem sabe, uma sensação de impotência por 

não saber utilizá-los ou por conhecê-los menos do que os próprios alunos? Assim, na tentativa de 

auxiliar os professores da Rede Pública Estadual, organizamos uma aula de inglês utilizando 

todos os recursos e ferramentas disponíveis como textos do Livro Didático Pública, imagens da 
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TV Pendrive, fundamentos das Diretrizes Curriculares Estaduais, informações do Portal Dia-a-Dia 

Educação, Internet e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação. Também buscamos 

trazer para a sala de aula uma discussão e uma reflexão crítica sobre os problemas da 

contemporaneidade. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARIA  IZABEL  MUNIS DA SILVA 

ORIENTADOR: ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: Vencendo Obstáculos na Leitura e na Escrita 

Palavras-chave: Gênero Discursivo. Seqüência Didática. Leitura. Escrita. 

Resumo: O presente artigo apresenta a discussão de um projeto desenvolvido como parte do 

Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE) em que um projeto de implementação 

pedagógica foi desenvolvida em um Colégio Estadual, da região periférica de Fênix. O projeto 

teve como participantes alunos do terceiro ano do Ensino Médio e objetivou primordialmente à 

prática de leitura e escrita em Língua Estrangeira Moderna (LEM). Este artigo se ancora nos 

fundamentos teóricos e metodológicos das propostas das Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná (DCE) e no Interacionismo Sociodiscursivo. O corpus selecionado para a discussão dos 

resultados finais do projeto se delimitam nas Produções Iniciais e Finais dos alunos-participantes 

da pesquisa, produções estas que foram coletadas durante a aplicação da Sequência Didática e 

os procedimentos para discussão dos textos pautaram-se nas capacidades de linguagem 

necessárias para a produção textual. Algumas das considerações finais é que, primeiramente, a 

intervenção veio contribuir com a prática cidadã, pois se iniciou um processo de amadurecimento 

de idéias retratadas pelos alunos através de textos de opinião, sob a temática “Meio Ambiente”, 

culminando num ofício ao Órgão Público Municipal reivindicando melhorias asfálticas e floreiras na 

avenida central. Estas ações não puderam ser realizadas na íntegra, mas parcialmente; contando 

com o apoio da escola e da comunidade. Além disso, analisando as etapas de execução deste 

trabalho percebeu-se que houve avanços significativos na aprendizagem necessitando, portanto 

de um tempo maior quando se tratando de leitura e escrita, pois estas atividades abrem leques 

para debates de assuntos variados e a canalização do tema em pauta deve ser mantida. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Vencendo obstáculos na escrita 
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Palavras-chave: Texto de opinião. Leitura. Prática Social. 

Resumo: Este material didático justifica-se por ser uma iniciativa em consonância com as 

propostas das DCEs (Paraná) e como uma forma de constituir os alunos como leitores e 

produtores de textos, de fato e de direito, capazes de compreender melhor o meio ambiente em 

que vivem. O objetivo da proposta é desenvolver um trabalho que coloque como atividade central 

a leitura e produção de textos de opinião em Língua Inglesa. Para a consecução dos objetivos 

propostos serão desenvolvidos vários procedimentos metodológicos que partirão de uma 

avaliação diagnóstica, permitindo descrever, analisar, objetivando compreender efetivamente o 

processo de ampliação da qualidade de leitura e produção de textos dos alunos. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA GENIAKI TEGONI 

ORIENTADOR: JOSE CARLOS AISSA 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: A música como proposta de ensino da língua inglesa. 

Palavras-chave: Música. Aprendizagem. Língua Inglesa. 

Resumo: O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), e foi 

elaborado a partir de reflexões levantadas com a implementação do Projeto: Língua Inglesa na 

Escola – Uma Proposta de Aprendizagem, que busca ressaltar a importância da música no ensino 

da língua inglesa, como uma proposta metodológica para transmitir os conteúdos curriculares de 

forma mais lúdica e prazerosa. O estudo foi desenvolvido com alunos de ambos os sexos 

matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual São José – Ensino 

Fundamental e Médio de São José das Palmeiras – PR. O presente estudo tem como objetivo 

destacar aspectos relacionados à aplicação de músicas nas aulas de língua inglesa, na tentativa 

de tornar estas aulas mais interessantes e produtivas para os alunos. No contexto escolar, a 

música tem a finalidade de ampliar e facilitar a aprendizagem do educando, pois ensina o 

indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e reflexiva. Os resultados obtidos no decorrer da 

implementação do projeto reforça as teorias de vários autores sobre o uso da música como 

estratégia metodológica, pois, a música tem potencial de mudar a atmosfera na sala de aula, 

trazendo vitalidade e energia ao ambiente escolar, além de favorecer o relaxamento e a 

concentração de turmas mais agitadas. Através deste estudo, podemos inferir que a música, pelas 

suas características e atribuições, pode estar presente como estratégia de ensino/aprendizagem 

da língua inglesa. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: A música como proposta de ensino da língua inglesa 

Palavras-chave: Música. Língua Inglesa. Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo faz parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 

elaborado a partir de reflexões sobre o Projeto: Língua Inglesa na Escola – Uma Proposta de 

Aprendizagem, buscando levar para a sala de aula conteúdos mais significativos no ensino da 

Língua Inglesa através da música. A música, que é encarada apenas como diversão, momento de 

descontração ou acompanhamento de outras atividades, apresenta-se como produtivo recurso 

para a aprendizagem. Compreendemos que somente atividades realizadas a partir de músicas 

não suprem todos os objetivos do ensino da Língua Estrangeira, mas constituem mais uma entre 

muitas outras ferramentas que o professor pode utilizar para cativar o aluno, vencer as 

dificuldades de diversas ordens e efetivar o processo de formação do aluno cidadão. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARISA FLORIANI 

ORIENTADOR: RANGEL PERUCCI 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Literatura infanto-juvenil: um recurso para a compreensão de Língua Inglesa em EJA 

Palavras-chave: Histórias Infantis. Língua Inglesa. EJA. Compreensão. Aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o resultado do trabalho de mediação 

entre o aluno da EJA com a Literatura Inglesa, realizado através de material didático elaborado no 

decorrer do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2009/2011. Acredita-se que este 

trabalho contribuirá para a facilitação da aprendizagem da Língua Inglesa, Ensino Fundamental 

Fase II da EJA, propondo ao aluno uma metodologia diferenciada para o ensino de Literatura 

Infanto-Juvenil com o objetivo de levá-lo à reflexão, contribuindo para a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem, sem a pretensão de apontar soluções definitivas e nem esgotar o tema. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Literatura Infantil: meio de aprendizagem, em Língua Inglesa, na EJA 

Palavras-chave: literatura infantil/ lúdico/ fantasia/ aquisição de segunda língua. 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo facilitar o ensino de Língua Inglesa através de 

histórias da Literatura Infantil. A abordagem deste tema de estudo é relevante devido às 
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dificuldades que a maioria dos alunos de EJA - Educação de Jovens e Adultos, se depara por 

ocasião da aprendizagem da língua inglesa.  A realidade destes alunos é a de não conclusão de 

seus estudos em tempo hábil ou abandono, pouca oportunidade de estudar devido a dificuldades 

financeiras, distância da escola e outras situações de vida. São alunos que chegam à sala de aula 

com necessidade de entender melhor sua língua materna e com grande dificuldade com a língua 

estrangeira. Dessa forma, buscam-se recursos para o desenvolvimento do trabalho pedagógico de 

resgatar o lúdico, a fantasia e o acesso a livros. É através da leitura que se adquire toda e 

qualquer espécie de informação, bem como uma história onde se pode descobrir outros lugares, 

outros tempos. Como nós, Lévy ( 1999, p.169) afirma que “os indivíduos toleram cada vez menos 

seguir cursos uniformes ou rígidos que não correspondam às suas necessidades reais e à 

especificidade de seu trajeto de vida”. Os alunos já não querem mais aulas tradicionais baseadas 

na fala do professor, o que não corresponde às suas expectativas. Assim essa pesquisa será 

direcionada a encontrar formas de explorar histórias já presentes no imaginário dos alunos, 

contextualizando-as conforme a fase em que se encontram atualmente, através de livros e textos 

escritos na língua inglesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: MARISTELA SUZANO DE SOUZA 
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Artigo 

Título: O Ensino de Gêneros veiculados em Multimídias para a aprendizagem de lìngua 

Estrangeira. 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo. Ensino de Gêneros. Sequência Didática. 

Multimídias. 

Resumo: O objetivo desse artigo é o de apresentar os resultados de um trabalho como parte de 

processo de formação continuada pelo Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Para 

tanto, tomamos por base os construtos teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) (BRONKCART, 1999/2003/2007/2009; 2006; 2008), do ensino de gêneros e do 

procedimento da sequëncia didática (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E CRISTOVÃO, 

2006; DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004; CRISTOVÃO, 2007; 2009). Além disso, 

fundamentamos nosso estudo na proposta das Diretrizes Curriculares para o ensino de Línguas 

Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (2008) ao discutirem à linguagem como prática 

social, na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica (SAVIANI, 2003). Este estudo aponta 
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possibilidades de se trabalhar com gêneros textuais por meio do uso de informática e outros 

recursos midiáticos. A inserção dessas ferramentas colaborou para com as práticas pedagógicas 

desenvolvidas nesta proposta de intervenção, proporcionando-nos momentos de estudos e 

reflexão sobre os pressupostos teóricos que fundamentam este trabalho. Com isso, esta pesquisa 

também aponta possibilidades de desenvolvimento do trabalho docente e de uma aprendizagem 

mais efetiva do aprendiz de língua inglesa em relação à compreensão de textos e produção 

textual. Pois, um trabalho por meio do procedimento da sequência didática permitiu-nos 

sistematizar o ensino de Língua Inglesa de modo a organizar melhor a situação de trabalho. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Gênero Textual: E-mail 

Palavras-chave: Ensino. Gêneros Textuais. Multimídias. E-mail. 

Resumo: Ao longo da história, os homens têm atribuído novos significados a questões antigas. 

Assim, em relação aos gêneros textuais, o surgimento de novos meios de comunicação fez com 

que os textos pudessem ser recriados. Um exemplo disso é o gênero digital e-mail, que se derivou 

de um outro gênero, a carta. Com isso, temos percebido que a tecnologia de informação causada 

grandes transformações no que diz respeito ao uso da linguagem. Por essas razões, pensamos 

nesta proposta de material didático que justifica-se na medida em que contribui para a formação 

social do aluno e aprendiz de língua estrangeira. Para tanto, tomamos por base os aportes 

teórico-metodológicos do ISD (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009; 2006; 2008; 2009), do ensino 

de Gêneros (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO & CRISTÓVÃO, 2006; CRISTÓVÃO, 

2007), da Pedagogia Histórico-Crítica (SAVIANI, 1998; GASPARIN, 2003), bem como as 

prescrições sugeridas pelo documento das Diretrizes Curriculares para o Estado do Paraná 

(2008). Com isso, acreditamos que o trabalho com textos, envolvendo a leitura e produção textual 

é essencial para o desenvolvimento humano e social do aluno. Além disso, cremos que nossa 

proposta possa oferecer contribuições para o trabalho do professor de Língua Inglesa e, 

consequentemente, para seu processo de formação continuada. Este texto está dividido nos 

seguintes momentos: na introdução, já apresentada anteriormente; na fundamentação teórica, que 

justificará a base teórico-metodológica desta proposta de material didático; na produção do 

material didático; e, nas considerações finais, que concluem os objetivos desta produção. 
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Artigo 

Título: A Desmistificação da Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos 

Palavras-chave: Ensino de Jovens e Adultos. Motivação. Língua Inglesa. Aprendizagem e Mundo 

do Trabalho. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar o uso do inglês no nosso dia a dia, aliado ao estudo 

de assuntos de interesse dos próprios alunos do Ensino Fundamental no CEEBJA Paulo Freire. 

Trata-se de uma pesquisa de ação que implementa três unidades pedagógicas cujo tema é \"O 

Inglês no nosso dia a dia\", e foi trabalhada com uma turma no período de agosto a dezembro de 

2010. O relato é o resultado das observações feitas durante as aulas e posterior análise da 

experiência. São expostas ainda, as dificuldades de implementação de um projeto deste porte 

para os alunos do CEEBJA que estudam nas APED\'s (Ações Pedagógicas Descentralizadas), 

que funcionam na periferia de Curitiba em salas de aula cedidas pelas escolas municipais onde 

não há recursos que poderiam melhorar a qualidade das aulas. Outra dificuldade exposta é a real 

resistência que os educandos apresentam em se comunicar em LE por mais incentivados que 

sejam, sendo esse objetivo atingido apenas por poucos alunos, evidenciando o difícil caminho a 

ser percorrido por aqueles que voltam a estudar depois de longo tempo afastados da escola. Para 

finalizar, o artigo evidencia a importância de observar mais de perto nossa clientela sentindo suas 

necessidades e o que os motiva a aprender LE e com isso obter melhores resultados na sua 

aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O inglês no nosso dia- a dia 

Palavras-chave: Não disponível 

Resumo: O Material confeccionado foi um Caderno Pedagógico composto de 3 Unidades 

Didáticas: a primeira leva o nome do próprio tema do trabalho que é \"O inglês no nosso dia- a 

dia\", na qual são analisados textos, cartazes em inglês oferecendo pisas para os alunos 

perceberem o quanto já conhecem mesmo sem perceber a língua inglesa, pois a mesma faz parte 

da vida deles em diversos momentos. A segunda unidade é \"Food and Nutrition\" na qual serão 

discutidos vários temas polêmicos como\"   fast food,\" através do filme ¨Super Size Me\" no qual 

relata a históia de um jovem que por 30 dias se alimenta apenas dos lanches de uma das  

maiores redes de lanchonetes do mundo. Após esta dieta são feitos diversos exames  no mesmo, 

e verifica-se grandes alterações em seu quadro clínico., constatando-se que ele ficou com a 

saúde debilitada. Serão exibidas também cenas do filme \"Questão de Peso\" do Dr. Dráuzio 

Varella que aborda a questão da obesidade. A terceira unidade didática é \"Trabalho e Emprego\", 

escolhida especialmente para os alunos do CEEBJA que por tratarem-se de jovens e adultos, é 
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um tema bastante pertinente. Nesta unidade serão abordados desde aspectos hitóricos do mundo 

do trabalho, até dicas de como se \"comportar\" em uma entrevista de emprego. Os alunos terão 

oportunidade de refletir sobre sua profissão e verificar o quanto o conhecimento da língua inglesa 

é importante para conseguir um bom emprego. Em todas as unidades haverá textos em inglês, 

estudo do vocabulário, interpretação estutura gramatical. 
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Artigo 

Título: Leitura, envolvimento e escrita: um diálogo possível com textos de opinião 

Palavras-chave: Produção Escrita. Leitura Crítica. Texto de Opinião. Argumentação. Interpretação 

de Textos. 

Resumo: Este trabalho teve como foco principal de investigação uma proposta de uso de textos 

de opinião com uma turma de 8ª série do período da manhã de uma escola pública. A escolha de 

tal gênero considerou como aspecto primordial a dificuldade apresentada pelos alunos quanto à 

interpretação de textos e produção escrita. Como forma de minimizar suas dificuldades e de 

envolvê-lo na prática discursiva em sala de aula, foi elaborado uma seqüência didática com textos 

de opinião de temas de interesse da turma. Buscou-se criar uma forte interação do aluno com o 

tema no ponto inicial, considerando a importância do aprimoramento da argumentatividade dos 

alunos para a melhoria de sua compreensão crítica da leitura e produção escrita, nas aulas de 

inglês. Os resultados encontrados apontaram que somente oferecer textos aos alunos não é o 

bastante, mas sim o envolvimento estabelecido com o tema, que deve provocar oportunidades de 

reflexões, é que fará do aluno um participante ativo, como leitor crítico que dialoga com os textos 

e que a partir daí possa produzir textos com mais significados. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Um novo olhar para a produção escrita em sala de aula 

Palavras-chave: Envolvimento do aluno. Leitura. Produção Escrita 

Resumo: Este material foi preparado com o objetivo de despertar o aluno para a produção escrita, 

através do gênero: textos de opinião. A temática escolhida foi: a busca da beleza e do corpo 

perfeito, em seus vários aspectos. O assunto é de interesse do aluno da turma escolhida, o que 

facilita seu envolvimento e interesse pela aula. Este material traz atividades bem diversificadas, 
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coloridas e bem elaboradas para o trabalho de leitura e produção escrita, envolvendo a 

identificação e características do gênero, atividades de vocabulário, questões sócio- discursivas e 

atividades linguísticas, e assim finalizar com a produção escrita do aluno. Com o trabalho, neste 

foco, espera-se que o aluno compreenda a importância da leitura não linear e do seu 

envolvimento com o texto para a sua prática social e que adquira melhor compreensão dos 

conteúdos lingüísticos trabalhados à partir dos  textos, e principalmente que melhore sua 

capacidade discursiva, através de suas produções escritas. As produções dos alunos serão 

utilizadas para uma publicação de uma revistinha na categoria teen. O material aqui inserido não 

está completo, visto que ultrapassou o limite permitido. Assim, o material completo está sendo 

enviando em CD. 

 

 
DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: NILZA REGINA TESSEROLI SIQUEIRA 

ORIENTADOR: MARLENE NERI SABADIN 

IES: UNIOESTE 

 

Artigo 

Título: Compreendendo inglês” – compreensão e interpretação de textos em língua 
inglesa 
Palavras-chave: Leitura; compreensão de textos; LEM; Inglês; estratégias de leitura. 

Resumo: Se a grande maioria dos estudantes não tem o hábito de ler em língua materna, como 

podemos desenvolver um trabalho de compreensão textual em língua estrangeira, que não seja 

mera decodificação de palavras com tradução literal de textos como pretexto para o estudo da 

gramática? Segundo alguns autores como, Farrel, Leffa, Nunan, Paiva, Schütz, entre outros, a 

compreensão textual através de estratégias, evitando o uso constante do dicionário é possível. 

Assim, nosso estudo busca pesquisar metodologias para trabalhar compreensão de textos em 

Inglês, evitando a tradicional, ineficiente e desgastante tradução literal em sala de aula, tornando a 

compreensão de texto um trabalho possível de ser realizado, de forma dinâmica, eficiente e 

motivadora. Através do nosso estudo e aplicação do projeto, e, atendendo aos desafios propostos 

pelas mudanças que vêm ocorrendo no paradigma educacional em relação ao ensino de LEM; 

propomos, de acordo com as DCE (2008), um espaço para que o aluno, ao aprender Língua 

Inglesa através de textos, reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, e, 

consequentemente, tenha possibilidades de construção de significados em relação ao mundo em 

que vive, visto que o texto é uma reconstrução de mundo. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Material didático pedagógico objeto de aprendizagem colaborativa - OAC 

Palavras-chave: Leitura; compreensão de textos; LEM; Inglês; estratégias de leitura. 

Resumo: Através das DCE de LEM (2006), vemos que é na Língua e não através dela que 

podemos perceber e entender a realidade, porque ela constrói significados e seu sentido está no 

contexto de interação verbal. Podemos afirmar que é através da leitura que o indivíduo interage 

com o texto, visto que esta é fundamental ao aperfeiçoamento das demais habilidades e expansão 

de conhecimento. Com a leitura, o indivíduo tem acesso ao mundo de informação e 

conhecimento, desenvolve seu senso crítico como sujeito ativo no contexto em que está inserido, 

desenvolve sua percepção em relação as diferentes maneiras de viver socialmente, 

compreendendo e percebendo as diferentes culturas que existem. 
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Artigo 

Título: Utilizando Canções de Música Pop em Língua Inglesa, no processo de aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal do educando. 

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem. Trabalho. Aulas Práticas. Texto. Música. Estudante. 

Resumo: Ensinar Língua Inglesa pela Música e buscar o desenvolvimento pessoal do educando. 

É o que preconiza este estudo, alicerçado em literatura pertinente que auxilia na compreensão 

teórica da complexidade que encerra o termo Texto. Uma vez que texto encerra toda comunicação 

humana, sendo a base deste trabalho. Esse estudo está embasado nas Diretrizes Curriculares do 

Paraná (2008), e descreve todo o desenvolvimento prático das tarefas e experiências obtidas na 

efetivação das mesmas; tarefas essas que se resumiram em “aulas práticas” preparadas e 

ministradas pelos próprios alunos, com os quais o Projeto que deu origem a esse artigo científico, 

foi levado a efeito. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Produção de aulas práticas: a música como instrumento de aprendizagem e 

desenvolvimento do educando. 

Palavras-chave: aprendizagem; texto; linguagem; desenvolver; prática. 
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Resumo: O material didático, objeto de implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica na 

Escola, será elaborado pelos alunos com os quais o referido Plano de trabalho será posto em 

prática. Todavia apresenta-se aqui, um esboço que servirá como parâmetro para essa elaboração. 

E desta feita, temos na parte introdutória um texto informativo em Língua Inglesa, que fala sobre o 

desenvolvimento da arte de produzir ¨Vídeo Clips¨, já que o ponto alto desse empreendimento 

será a produção de um Vídeo. Em seguida, apresenta-se a música What a Wonderful World, que 

serve como tema de todo desenvolvimento sugestivo deste trabalho. Na sequência, em outro 

texto, alguns fatos relevantes sobre o intérprete da música, o cantor Louis Armstrong e um terceiro 

texto que relata coisas interessantes sobre a versão original dessa música. As atividades deste 

Projeto, estão todas atreladas ao texto da canção What a Wonderful World que propõem serem 

trabalhadas sob todos os aspectos possíveis. Tanto o fator social, psicológico; o momento 

histórico e o aspecto literário. E no que se refere ao estudo de linguagem, aborda-se questões de 

interpretação (escritas), oralidade e produção textual. O aporte auxiliar de orientações na 

produção do material necessário a ser utilizado para que os alunos possam ministrar essas aulas 

práticas propostas neste documento, (material didático) e concluir com um show musical e 

produção de um vídeo postado em um site de armazenagem na internet, mais auto-avaliarão no 

encerramento; servem como apoio, uma vez que fica a cargo do professor toda orientação teórica 

e prática. 
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Artigo 

Título: O gênero anúncio publicitário como instrumento de ensino em Língua Inglesa 

Palavras-chave: Leitura; anúncio publicitário; gênero textual; Língua Inglesa. 

Resumo: Neste artigo estaremos relatando a aplicação de uma unidade didática com um gênero 

textual que circula na esfera publicitária – o anúncio publicitário. Foram desenvolvidas práticas de 

leitura baseadas na compreensão de que o gênero em questão possui características próprias, 

definidas pelos elementos que o compõem, contexto de produção e sua intencionalidade.  

Objetivou-se criar condições para que os alunos superem a leitura superficial e neutra buscando 

uma leitura mais crítica. O gênero textual anúncio publicitário possibilitou o desenvolvimento de 

capacidades reflexivas a respeito de temas sociais além da abordagem de problemas da 

atualidade. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero anúncio publicitário como instrumento de ensino em língua inglesa 

Palavras-chave: Leitura. Anúncio publicitário. Gênero textual. Língua Inglesa. 

Resumo: Em consonância com as Diretrizes Curriculares Estaduais, que concebem a língua 

como discurso e não como código a ser decifrado, o presente trabalho visa a leitura de um gênero 

textual que circula no cotidiano extra-escolar dos alunos – o anúncio publicitário. O trabalho com o 

referido gênero pode contribuir para a formação de leitores críticos, que percebam a 

intencionalidade do texto e se posicionem em relação ao mesmo. O uso dos textos publicitários 

como instrumento também possibilita o desenvolvimento de capacidades reflexivas a respeito de 

temas sociais além da abordagem de problemas da atualidade. Optamos pela elaboração de uma 

unidade temática em forma de seqüência didática abordando o gênero em questão. Conforme a 

estrutura básica de uma sequência didática, esta unidade constará de produção inicial (texto do 

gênero anúncio publicitário, elaborado pelos alunos); módulos (atividades diversificadas que 

fornecerão instrumentos para que os alunos superem os problemas de compreensão e produção 

do gênero, apresentados na produção inicial) e produção final (refacção da produção inicial). As 

atividades dos módulos abordam as diversas capacidades implicadas na comunicação, as 

capacidades de linguagem, a saber: capacidade de ação, capacidade discursiva e capacidade 

lingüístico-discursiva. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: PAULA CORREIA CARLETON 

ORIENTADOR: WILSON TAVEIRA DE LOS SANTOS 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Exploração do turismo local nas aulas de inglês, despertando o interesse do aluno pelo 

idioma. 

Palavras-chave: Língua Inglesa, interesse, alunos, contexto social, comunicação autêntica. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo principal fornecer o resultado do desenvolvimento das 

atividades ministradas a uma turma de alunos do 1º ano do Ensino Médio, matriculados em um 

estabelecimento escolar, pertencente à rede estadual de ensino. Atividades essas que propiciaram 

uma autêntica comunicação em inglês para a divulgação dos pontos turísticos locais, como 

também, despertaram o interesse destes alunos por um assunto de sua realidade. Diversos 

aspectos positivos foram vistos durante a realização do trabalho; os alunos aprenderam sobre a 
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história da cidade em que vivem, incentivou-se a conservação e a valorização da cidade e do seu 

rico patrimônio histórico; lembrando que as instalações do nosso estabelecimento de ensino é um 

retrato desse patrimônio. Durante a execução das atividades, houve o uso da Língua Inglesa no 

contexto social; os alunos pesquisaram, debateram, recolheram informações, elaboraram textos e 

entrevistaram turistas estrangeiros em inglês. O resultado desse trabalho confeccionado pelos 

alunos, tornar-se-á fonte de pesquisa e guia turístico da cidade. Esse material constitui-se através 

de folders, posteres, guias turísticos e panfletos explicativos sobre a cidade, disponíveis na Língua 

Inglesa. Durante o desenvolvimento das atividades considerou-se as experiências de vida pessoal 

e profissional dos alunos, contribuindo assim para a formação de todos os envolvidos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Exploração do turismo local nas aulas de inglês, despertando o interesse do aluno pelo 

idioma. 

Palavras-chave: Língua Inglesa; turismo; preservação do patrimônio; mercado de trabalho. 

Resumo: Este projeto tem por objetivo principal fornecer recursos didáticos para o aprendizado 

da Língua Inglesa contribuindo para a divulgação dos pontos turísticos locais, como também, 

despertar o interesse do aluno por um assunto de sua realidade. Dando ferramentas a esses 

alunos para inserção no mercado de trabalho local, que tem o turismo como fonte de renda. O 

referido trabalho será ministrado a uma turma de alunos do 1º ano do Ensino Médio, pertencentes 

à Rede Estadual de Ensino. Como outros objetivos, o entendimento da Língua Inglesa no contexto 

social, investigando a relevância da língua para o mercado de trabalho, considerando a 

localização dos pontos turísticos, como também sua história. Neste projeto, os alunos irão 

pesquisar em documentos históricos, debater e encontrar curiosidades sobre os pontos turísticos 

locais. A partir daí, selecionar o que mais de interessante a cidade tem para oferecer. Formular 

sentenças sobre “Dez razões para vir a esta cidade”, através de um pôster em inglês. Ao mesmo 

tempo, recolher informações para montagem de um folder. Como também, elaborar perguntas e 

entrevistar turistas estrangeiros, sobre o que pensam da cidade. Podendo este material estar 

disponível em sites, despertando assim, o interesse dos governantes locais para o incentivo da 

preservação do patrimônio histórico da cidade, trazendo mais investimentos para a cidade, que 

são indispensáveis para atrair turistas.  O desenvolvimento deste projeto considera as 

experiências de vida pessoal e profissional dos alunos, podendo assim, contribuir para a formação 

de todos os envolvidos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: REGINA APARECIDA DE SOUZA 

ORIENTADOR: DILMA HELOISA SANTOS 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Estímulo a leitura e a escrita em língua inglesa na era tecnológica 

Palavras-chave: Motivação. Tecnologia. HQs eletrônicas. Língua Inglesa. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever e mostrar os resultados do projeto de intervenção 

pedagógica elaborado para o Programa de Desenvolvimento Educacional. O desinteresse pela 

leitura e pela escrita em Língua Inglesa pelos alunos é grande nas escolas públicas. A rejeição 

não é por falta de atividades, mas porque estas não trazem estímulos e não se relacionam com a 

vida dos alunos. Nas aulas de inglês, os alunos, principalmente os adolescentes, dizem que não 

gostam de ler e escrever em língua inglesa. Por isso, pretendeu-se com o projeto, descrito neste 

artigo, desenvolver a leitura e a escrita em língua inglesa, por meio de História em Quadrinhos de 

Clássicos universais e das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. A intervenção 

pedagógica foi realizada no Curso de Formação de Docentes, 2ª série, do Colégio Estadual “Jorge 

Queiroz Netto”, em Piraí do Sul. Em seguida, fizeram uma releitura desse material associados à 

produção de uma história animada utilizando recursos tecnológicos. O material produzido foi 

inserido num blog criado pelo professor. A produção transformou os alunos em construtores e 

protagonistas da atividade. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Science, Literature and Technology 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Leitura-escrita. Tecnologia 

Resumo: A Internet é a nova mídia do momento. Ela nos trouxe a possibilidade de acessarmos 

bibliotecas, universidades, jogos, músicas, serviços e diversas outras fontes de pesquisa mundo 

afora, a qualquer momento e em qualquer lugar. Porém, tradicionalmente, as aulas de Língua 

inglesa na maioria das escolas, são realizadas apenas com o auxílio do quadro de giz. O projeto 

da unidade didática visa utilizar a internet como ambiente virtual de aprendizagem motivador que 

possibilite a implementação de atividades de leitura e escrita em língua inglesa. O 

desenvolvimento do material didático aqui apresentado é uma unidade em quatro partes.  Cada 

uma das partes propõe a pesquisa e a produção escrita a partir das leituras vivenciadas com os 

alunos em grupo e seu objetivo é analisar e discutir o discurso presente em cada uma das partes. 

Espera-se com esta unidade didática desenvolver atividades de leitura e escrita utilizando textos 
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impressos e a internet com atividades práticas para o professor desenvolver com seus alunos do 

ensino médio, em sala de aula e no laboratório de informática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: REGINA CORREIA DE FREITAS 

ORIENTADOR: WILSON TAVEIRA DE LOS SANTOS 

IES: UTFPR 

 

Artigo 

Título: Os jogos eletrônicos como recurso e inclusão pedagógica de alunos com déficit intelectual, 

no ensino de Língua Inglesa. 

Palavras-chave: inclusão; jogos online; aprendizagem; Língua Inglesa. 

Resumo: O presente artigo expõe o desenvolvimento dos trabalhos realizados através do 

Programa de Desenvolvimento da Educação- PDE, do Governo do Estado do Paraná e trata da 

inclusão pedagógica e social de alunos com déficit intelectual, através da utilização de games 

online e sua aplicabilidade no processo ensino e aprendizagem da Língua Inglesa. Para essa 

realização optou-se pela abordagem qualitativa baseada em pesquisas bibliográficas contida no 

projeto pedagógico, pela produção do material didático, informações das discussões dos mesmos 

no Grupo de Trabalho em Rede- GTR, e relatos sobre a implementação do projeto em sala. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Jogos online 

Palavras-chave: games; linguagem; aprendizagem; interações. 

Resumo: A escolha em trabalhar com o tema games online, deu-se pelo fato de que este tema 

está inserido nas relações sociais do dia a dia do educando, e que por esta viabilização, pode-se 

perceber como a linguagem é utilizada nesta pratica social, para colaborar com a ação didática do 

professor em propiciar práticas concretas para aprendizagem no desenvolvimento das habilidades 

de linguagem, bem como explorar suas regularidades textuais discursivas e sócio-culturais. 

Considera-se esse recurso motivador, e dentro dessa abordagem, permite-nos a possibilidade de 

promover interlocuções e inclusão, integrar as dimensões afetivas, social e cognitiva por meio das 

interações. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: REGINA MARCIA MACHADO CORREA DONADEL 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Atividades lúdicas para o ensino de língua inglesa 

Palavras-chave: atividades lúdicas; ensino/aprendizagem; língua inglesa. 

Resumo: Neste artigo estaremos relatando a Implementação do Projeto “Atividades Lúdicas para 

o Ensino de Língua Inglesa” que visou observar a importância do uso de Atividades lúdicas no 

processo de ensino – aprendizagem de língua inglesa, na tentativa de motivar os alunos para a 

aprendizagem de língua inglesa, bem como sanar algumas dificuldades de assimilação de 

conteúdos que os alunos apresentam durante as aulas. O projeto foi desenvolvido em uma escola 

pública de Santo Inácio- Paraná, com uma turma de 6ª série do ensino fundamental.  O projeto 

também teve como objetivo oferecer subsídios para enriquecer a prática pedagógica dos 

professores. Durante a aplicação pudemos perceber a reação dos alunos 

(motivação,interação,socialização), além dos resultados na assimilação dos conteúdos 

trabalhados. Chega - se a conclusão de que o lúdico é ferramenta indispensável no processo 

ensino - aprendizagem em sala de aula.  Podemos dizer que o lúdico deve ser o recheio das aulas 

de Língua Inglesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Atividades Lúdicas para o Ensino de Lingua Inglesa – 7º Ano 

Palavras-chave: Atividades Lúdicas; ensino/aprendizagem; língua inglesa. 

Resumo: Ao ler e refletir sobre a importância do lúdico na sala de aula, em especial de Língua 

Inglesa, posso dizer que não podemos deixar de usufruir desta importante ferramenta para nossa 

prática pedagógica. Segundo MOSER (2010), o lúdico na sala de aula tem como finalidade ajudar 

o aluno a relembrar, a aprender de uma maneira diferente e a fixar melhor os conteúdos. Portanto, 

acredita-se que esta Unidade Pedagógica com diversas atividades lúdicas para serem trabalhadas 

com os conteúdos do sétimo ano, poderão proporcionar ao aluno, oportunidades de assimilar a 

Língua Inglesa de maneira mais descontraída, desafiante e interessante. Ao Professor, em 

especial, Professor Paranaense, pensamos numa maneira de facilitar o seu trabalho, não somente 

por meio de jogos, mas contendo em anexo, algumas sugestões de figuras a fim de facilitar a 

elaboração de atividades para suas aulas de língua inglesa. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: REGINA TORRES 

ORIENTADOR: JOAO FRANCISCO RICARDO KASTNER NEGRAO 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: A oralidade em língu inglesa: desafios possíveis na escola pública 

Palavras-chave: oralidade; língua inglesa; motivação; música; novas tecnologias. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar a aplicação do projeto de intervenção que propôs o 

resgate da oralidade através da música inglesa, mediante o uso das novas tecnologias. O estudo 

foi realizado na disciplina de Língua Inglesa, doravante LI, com os alunos do 1º ano do Ensino 

Médio do Colégio Estadual Protásio de Carvalho. A música trouxe benefícios únicos para o 

aprendizado, pois, sendo um gênero textual, oral, motivador e autêntico, despertou o interesse 

pela LI. A música, associada às novas tecnologias, cada vez mais incorporadas ao universo dos 

alunos, tornou as aulas mais prazerosas. A metodologia incluiu o uso da TVpendrive, pesquisas 

na internet e celulares. Os alunos puderam gravar e/ou fotografar as atividades, apresentações e 

debates sobre as músicas. O foco principal foi levar os alunos à prática da oralidade, tão 

esquecida nas aulas de LEM, bem como estimular a compreensão, o desenvolvimento do senso 

crítico e a relação interpessoal. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O Resgate da oralidade por meio de Pop Music 

Palavras-chave: música; oralidade; novas tecnologias. 

Resumo: Esta Unidade Didática visa resgatar a oralidade em Língua inglesa (LI), através de 

músicas populares e das novas tecnologias. Sabe-se que a música só traz benefícios para o 

aprendizado, é um gênero textual oral motivador e autêntico, que desperta o interesse na LI. 

Composta por oito letras, escolhidas pelos próprios alunos, através de pesquisa (needs analysis) 

previamente realizada, este trabalho baseia-se nos interesses e estilos musicais dos jovens que 

se identificam com o mundo virtual, podendo muitas vezes ver sua realidade refletida nesse 

contexto. As músicas serão apresentadas por meio da TVpendrive, utilizando-se da abordagem 

comunicativa numa visão socio-interacionista. Atividades de uso da língua serão aplicadas e 

debates ocorrerão para a prática da oralidade, onde os alunos poderão usar seus celulares a fim 

de comparar as músicas ou gravar opiniões. Pesquisas em grupos sobre o histórico da música, da 

banda, etc, serão feitas no laboratório de informática. Na fase final, será proposta aos alunos a 

criação de um CD e/ou um videoclipe, este com postagem no site do YouTube e a apresentação 

para o colégio. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: RENI AVANIRA DE SOUZA 

ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER 

IES: UNICENTRO 

 

Artigo 

Título: Leitura e os Gêneros Textuais nas Aulas de Língua Inglesa 

Palavras-chave: Estratégias de leitura. Gêneros textuais e Multimodalidade. 

Resumo: Este artigo é resultado de uma pesquisa feita com alunos da oitava (8º) série do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Tiradentes, na cidade de Pitanga-PR, no ano de 2010, turma na 

qual a autora deste trabalho era a professora-titular da disciplina de Língua Inglesa. A temática da 

pesquisa foi a aplicação de Estratégias de leitura como meio facilitador do processo de leitura e 

compreensão de textos em língua inglesa, para isso, se fez o uso do gênero textual folder turístico 

e dos conhecimentos da multimodalidade sistêmico funcional para a elaboração das atividades 

propostas é possível inferir as ideias principais de um texto em inglês mesmo sem conhecer o 

sentido de todas as palavras do mesmo, além de ensinar um gênero textual que proporcionasse a 

leitura de forma mais agradável e dinâmica. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Uma abordagem sobre o gênero textual folder turístico 

Palavras-chave: Leitura. Genêro textual. Folder turístico. 

Resumo: A melhor alternativa para trabalhar o ensino de gêneros textuais é envolver os alunos 

em situações concretas de uso da língua, de modo que consigam, de forma criativa e consciente, 

escolher meios adequados aos fins que se deseja alcançar. É papel do professor apresentar e 

trabalhar com os alunos os tipos e os gêneros textuais que fazem parte do cotidiano, como uma 

receita culinária, uso de charges, cartolinas, propaganda, cartazes, cardápio de restaurante, folder 

e os demais gêneros discursivos.Desta forma, o trabalho aqui proposto fará o planejamento e a 

aplicação das aulas com o uso dos gêneros textuais, mais especificamente o gênero textual folder 

turístico, pois esta teoria está em consonância com as diretrizes curriculares de língua estrangeira 

moderna ( DCEs) do estado do Paraná. Os conteúdos trabalhados com as perspectivas dos 

gêneros trarão estímulos para a leitura e acrescentarão vocabulários novos. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: RENILDES RENTZ 

ORIENTADOR: RITA DE CASSIA DA SILVA BERGAMASCO 

IES: UEPG 

 

Artigo 

Título: Leitura em língua inglesa no laboratório de informática 

Palavras-chave: educação de jovens e adultos; tecnologia; Inglês. 

Resumo: A leitura é a base para o mundo contemporâneo, pois permite enxergá-lo melhor, 

compreender a sociedade e sua participação nela, refletir sobre si mesmo e sobre o mundo que 

nos cerca, além de garantir acesso ao conhecimento sistematizado, sendo, portanto, formadora 

de cidadão crítico, sujeito de sua história. Em tempos de mudança e avanços em todas as áreas 

do conhecimento, inovações se fazem necessárias na prática de sala de aula para que assim 

possa se resgatar o interesse dos alunos, garantindo-lhes um aprendizado eficaz e de qualidade. 

E como a Internet possibilita a comunicação e a interação entre as culturas, ela é oportuna para 

realizar o uso real e eficaz da Língua Inglesa como ambiente virtual de aprendizagem para a 

leitura e discussão de textos, buscando desenvolver o espírito crítico, participativo e consciente 

dos educandos. Este artigo objetiva mostrar os resultados da aplicação do projeto “Leitura em 

Ambiente Tecnológico”, desenvolvido integralmente no laboratório de informática do CEEBJA Profª 

Amélia Madalena Silveira Barreto Vaz, em Castro, como incentivo à leitura nas aulas de Língua 

Inglesa para alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA, bem como inseri-los no mundo 

digital. Tais resultados, obtidos através de questionário e representados em gráficos, mostram a 

aceitabilidade do projeto em relação aos educandos participantes do projeto. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O mundo e seus contrastes 

Palavras-chave: Leitura. Inglês. Internet. 

Resumo: Em tempos de mudança e avanços em todas as áreas do conhecimento, inovações se 

fazem necessárias na prática de sala de aula para que assim se possa resgatar o interesse dos 

alunos, garantindo-lhes um aprendizado de qualidade. Com esta Unidade Didática, pretende-se 

desenvolver, através da Internet, uma forma mais significativa e contextualizada de leitura, tendo 

por objetivo \"desenvolver um novo jeito de ler em Inglês\". Em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCEs) e sabendo-se que o aluno deve ter acesso às mais diversas 

formas de leitura através de diferentes gêneros textuais, optou-se, dentro do tema proposto, pela 
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leitura e análise de textos informativos e, aliados a estes, também alguns publicitários. Esta 

proposta metodológica será direcionada aos alunos do ensino médio do Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos de Castro - CEEBJA Professora Amélia Madalena Silveira 

Barreto Vaz, em Castro-Pr. Entretanto não se trata de um material específico apenas para a 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, podendo este ser perfeitamente aplicável a qualquer série 

do ensino fundamental e médio. As atividades serão desenvolvidas no Laboratório do Paraná 

Digital da referida escola, visando levar o aluno a um \"outro ambiente\" que não o da sala de aula, 

a fim de tornar as aulas de Língua Inglesa mais reais e motivadoras, tendo em vista a 

oportunidade de inovação e concretização que as tecnologias nos oferecem. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: RESSILVIA APARECIDA STENISKI FINGER 

ORIENTADOR: IVETE PAULUK 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE UNIÃO DA VITÓRIA 

 

Artigo 

Título: Leitura e construção de sentidos: gênero Textual Propaganda 

Palavras-chave: Leitura Crítica. Gênero Textual Propaganda. Diretrizes Curriculares Estaduais- 

LEM (DCE). 

Resumo: Este artigo visa apresentar os resultados da implementação do Projeto PDE, instituído 

pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná em concordância com as Diretrizes 

Curriculares Estaduais (DCE/LEM). Intitulado “Leitura e Construção de Sentidos: Gênero Textual 

Propaganda”. Atividade composta de uma unidade didática com abordagem na leitura, no gênero 

textual propaganda e elaborada com base teórica na Análise Crítica do Discurso (ACD). Destinada 

ao ensino de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, para alunos do Ensino Médio, do Colégio 

Estadual José de Anchieta em União da Vitória.  As atividades desenvolvidas obtiveram resultados 

positivo, pois eram constituídas de abordagens diferenciadas. Os alunos participaram ativamente 

em todos os momentos e revelaram uma mudança de postura crítica diante das propagandas 

trabalhadas. Os resultados obtidos indicam sucesso na aplicação desta proposta, que colaborou 

na formação de leitores críticos e na (re) construção de atitudes diante do mundo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura e Construção de Sentidos: Gênero Textual Propaganda 

Palavras-chave: leitura; reflexão; propaganda. 
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Resumo: Esta Unidade Didática tem por objetivo apresentar uma proposta de trabalho com a 

prática de leitura crítica, em língua inglesa, através de atividades relacionadas ao gênero textual 

propaganda, para alunos do Ensino Médio da escola da Rede Pública do Estado do Paraná. Por 

meio deste o aluno será provocado a refletir sobre os vários aspectos que permeiam este 

gênero.Está fundamentada nos propósitos teóricos de estudiosos como: Bakhtin (2000 / 2003), 

Calazans (2006), Coracini (1995), Jordão (2007), Marcuschi (2005), Moita Lopes (2006), Orlandi 

(2002) entre outros, que focam suas pesquisas sobre a leitura crítica, presentes também nas 

Diretrizes Curriculares de Ensino – Língua Estrangeira Moderna (2008) do Estado do Paraná. Sua 

metodologia está baseada nas contribuições da Análise Crítica do Discurso, onde ao aprender 

uma língua estrangeira, o aluno, aprende também a construir significados e (re) construir atitudes 

diante do mundo. Busca-se, uma reversão da passividade do aluno proporcionando-lhe uma visão 

crítica reflexiva e significativa onde possa sentir-se sujeito de onhecimento e seja capaz de inteligir 

o mundo, através de atividades significativas e reflexivas que o levem a vinculá-las com a 

realidade que o cerca, e levando-o a fazer uso de seu conhecimento de mundo e de suas 

experiências já vivenciadas. 
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ORIENTADOR: MARIA DE LOUDES GRILLO TILIO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: RAP como meio de contribuição para aprendizagem de língua inglesa no ensino médio 

Palavras-chave: Língua Inglesa. RAP. Motivação. Ensino-aprendizagem. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um estudo acerca da 

utilização de músicas, especificamente o RAP, num processo de ensino-aprendizagem da Língua 

Inglesa. Foram tomadas por base de sustentação teórica as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná e autores como Basso (1996), Dolz (2004), Murphey (1990), Cristóvão (2007) e outros. A 

metodologia utilizada foi de base etnográfica sendo que inicialmente foi desenvolvido um material 

didático constituído por atividades diversificadas e significativas com o objetivo de incentivar o 

aluno à aprendizagem da Língua em questão. O material tem como foco central a utilização das 

letras de músicas de RAP, a partir do trabalho com um gênero textual “músicas”, aplicados por 

meio de uma sequência didática elaborada no 1° semestre de 2010. O material foi aplicado 

durante o 2° semestre de 2010, em uma 1ª série do Ensino Médio, do Colégio Estadual “Tânia 

Varella Ferreira”, em Maringá-PR. Após as aulas foi feito um diário com anotações sobre a reação 
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dos alunos diante do material. Foram aplicadas algumas questões avaliativas com o propósito de 

medir o conhecimento do aluno após a implementação pedagógica, assim como uma avaliação 

pessoal para que os alunos pudessem relatar seus pontos de vista sobre as atividades aplicadas.  

A partir dos resultados obtidos concluímos que as atividades diversificadas, com base nas 

canções de RAP, podem despertar mais interesse e participação dos alunos e estes ficam mais 

incentivados em desenvolver as atividades propostas durante as aulas, contribuindo, dessa forma, 

para a disciplina em sala de aula, bem como para a diminuição da violência escolar. Em resumo, 

os estudos com a música e a composição de RAP em língua inglesa podem contribuir de forma 

positiva na aprendizagem desta Língua. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: RAP como meio de contribuição para aprendizagem de língua inglesa no ensino médio 

Palavras-chave: RAP; gênero textual; sequência didática; língua inglesa. 

Resumo: O presente trabalho aqui disposto em forma de uma sequência didática, vem aprimorar 

e orientar o Ensino da  Língua inglesa nas escolas públicas, no caso, o Colégio Estadual Tânia 

Varella Ferreira – Ensino fundamental e Médio em Maringá, com o objetivo de melhorar o ensino 

da língua através de uma proposta que trabalha com a realidade da qual os alunos fazem parte. O 

Ensino da língua através do gênero textual música, no caso o RAP, já é gosto de uma grande 

maioria deste contexto, o que facilitará o trabalho. Além do ensino da língua, a proposta é tornar 

as aulas mais dinâmicas, trabalhando questões raciais, preconceito e violência através uma 

metodologia que torne o aluno capaz de pensar o seu papel na sociedade, e fazer um 

pensamento crítico dos acontecimentos no meio do qual está vivendo. Assim, a Língua Inglesa 

será ensinada, com atividades desenvolvidas de acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais, 

baseada no Currículo Básico, fundamentada na proposta de gêneros textuais de Bakhtin (1953). 

As atividades desta sequência didática serão dinâmicas e estruturadas através de textos, vídeos e  

músicas disponibilizadas por meio de sites da internet, bem como a TV pendrive e outras 

tecnologias que venham a melhorar a qualidade e o aprendizado da Língua Inglesa nas escolas 

públicas do Paraná. 
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Artigo 

Título: Participação Efetiva do Aluno da Aula de LEM 

Palavras-chave: Aula de Língua Inglesa. Super-Heróis. Motivação/Participação 

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de material didático elaborado com o 

objetivo de estimular os alunos a participar das aulas de Língua Inglesa com maior interesse e 

envolvimento. Para tanto, várias atividade foram desenvolvidas a partir da temática Super-Heróis 

com a finalidade de entrar no universo do aluno, motivando-o de acordo com sua faixa etária. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O uso das historias de super-herois como ferramenta para o ensino-aprendizagem da 

Lingua Inglesa 

Palavras-chave: motivação; super-herois; sala de aula. 

Resumo: A escolha do uso das histórias de Super-Herois para criar o material pedagógico foi pela 

crença de que este tema seja do interesse de grande parte dos adolescentes, auxiliando na 

motivação, além do que, oportuniza o trabalho com variados tipos de textos. Pretende-se 

despertar o interesse do aluno nas aulas de Linha Inglesa, levando-o a adquirir gosto pela leitura, 

bem como incentiva-los a debater atitudes do dia a dia perante a sociedade. 
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Artigo 

Título: Elaboração e Implementação de Material Didático de Língua Inglesa para Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, com Ênfase nas Estratégias de Leitura 

Palavras-chave: EJA. Material de apoio didático. Gêneros textuais. Estratégias de leitura. 

Resumo: Este artigo é resultado das leituras e reflexões sobre o ensino de Língua Inglesa na 

Educação de Jovens e Adultos, bem como da participação nos cursos realizadas no PDE. O 

mesmo discorre sobre a importância e necessidade dos educandos jovens e adultos aprenderem 

LI no contexto escolar, enfatizando a necessidade de utilização de textos e materiais autênticos de 

diferentes gêneros textuais e das estratégias de leitura. Compõe este documento considerações 

feitas pelos envolvidos nesse processo, bem como da professora em questão. Objetiva-se garantir 

que o processo de ensino e aprendizagem de LI ocorra de forma dinâmica, correspondendo aos 

interesses e necessidades reais dos educandos jovens e adultos. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: Unidade Didática: Estratégias de leitura como mecanismo na compreensão, elaboração e 

implementação dos materiais didáticos da Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos-EJA 

Palavras-chave: Material de apoio didático de Língua Inglesa; ênfase nas estratégias de leitura; 

discurso como prática social; eixos norteadores da EJA/DCE. 

Resumo: A elaboração desta Unidade Didática tem como objetivo apoiar e colaborar no trabalho 

pedagógico dos docentes que atuam na EJA, garantindo que as especificidades e necessidades 

dos educandos jovens e adultos sejam considerados, bem como, os eixos norteadores: cultura, 

trabalho e tempo, conforme previsto nas DCE de EJA. A mesma é composta por planos de aula, 

cujo tema é saúde, elaborados conforme os fundamentos teóricos-metodológicos e as práticas 

discursivas, com ênfase nas estratégias de leitura, previsto nas DCE de LEM. Na implementação 

do material, em sala de aula, o professor deverá considerar e explorar os conhecimentos prévios, 

interesses, expectativas, atitudes e valores singulares dos educandos, bem como, utilizar os 

recursos tecnológicos disponíveis na escola. O mesmo poderá criar e adotar estratégias 

pedagógicas e metodológicas que valorizem as potencialidades dos educandos, enfocando as 

práticas discursivas de leitura, oralidade e escrita, cujo objeto de estudo é a língua em uso nas 

diversas esferas sociais. Na elaboração do material foram utilizados textos dos mais variados 

gêneros textuais, pois de acordo com as DCE de LEM, é na interação com a diversidade de 

gêneros textuais que as reflexões discursivas ocorrem, por apresentar situações reais de 

comunicação. 
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Artigo 

Título: Desenvolvimento das Estratégias de aprendizagem em Língua Inglesa no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Aprendizagem. Língua Inglesa. Estratégias. 

Resumo: O tempo que é atribuído ao ensino de língua Inglesa na sala de aula não é suficiente 

para que os alunos assimilem os conteúdos estudados de maneira eficaz. As estratégias de 
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aprendizagem têm sido o foco de estudos por vários pesquisadores há algum tempo, 

principalmente porque os alunos revelam pouca autonomia em língua estrangeira e na  

aprendizagem e também pela falta de motivação. Portanto, a intenção deste artigo é fazer um 

estudo das estratégias de aprendizagem utilizadas por estudantes da língua Inglesa, mas também 

por professores em geral e aplicar o referencial teórico sobre o assunto, que poderia facilitar o 

desenvolvimento das competências linguísticas e também não facilitar apenas a parte 

motivacional, mas também do aprendizado dos alunos em geral. Assim, os alunos podem obter 

resultados mais significativos a partir de uma maior autonomia de aprendizagem e motivação e 

pode empregar estratégias de aprendizagem de forma que terá uma linguagem mais eficaz e mais 

prazerosa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Desenvolvimento das Estratégias de aprendizagem em Língua Inglesa no Ensino 

Fundamental 

Palavras-chave: Estratégias, dinâmicas, mecanismos. 

Resumo: Este material didático nasceu da necessidade de se encontrar maneiras outras de 

ensinar a língua inglesa, tornando a mesma atraente e interessante para os alunos e ao mesmo 

tempo mostrar aos mesmos a importância que este idioma tem nos dias atuais, lembrando sempre 

que o tempo que é destinado ao ensino de LI nas salas de aula é pouco para que os alunos 

assimilem os conteúdos estudados de maneira eficaz. Levando-se em conta não somente a falta 

de interesse dos alunos e também as dificuldades demonstrados pelos mesmos no aprendizado 

da LI é que optamos por trabalhar com as Estratégias de Aprendizagem, tentando assim dar um 

estímulo a mais na aprendizagem dos alunos. As atividades estão voltadas para o 

estabelecimento da autonomia do aprendiz, tendo como objetivo torná-lo menos dependente do 

professor em determinadas situações para o seu aprendizado de LI. Tendo como objetivos ampliar 

o domínio de conhecimentos e saberes dos alunos, tentando fazer com que eles melhorem o nível 

de desempenho na aprendizagem de LI, formar alunos mais interessados em aprender o idioma, 

utilizar os conhecimentos advindos dos alunos, aplicar as reflexões sobre o que pode contribuir 

para o não interesse dos alunos em aprender a LI. As estratégias de aprendizagem nada mais são 

do que mecanismos que utilizamos em sala de aula de aula para tornar nossas aulas mais 

atraentes. A intenção é tornar o aluno interessado em aprender a Língua Inglesa, tornando-o mais 

envolvido com as coisas do seu tempo. 
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Artigo 

Título: A diversidade sexual apresentada sobre o gênero notícia 

Palavras-chave: Notícia. Gênero. Diversidade Sexual. Ensino de Língua Inglesa. 

Resumo: Este artigo é o resultado de um projeto de intervenção pedagógica desenvolvido 

durante o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná no ano de 2009-2010, 

numa sala de aula de língua inglesa do ensino médio para Educação de Jovens e Adultos na 

cidade de Maringá. O trabalho realizado estava pautado nas teorias de gêneros discursivos e de 

sequências didáticas. As transposições didáticas embasadas na noção de gêneros discursivos 

produzidas e disponibilizadas para a formação do aluno, tanto no sentido de desenvolver sua 

competência leitora e de conhecimento no uso de gêneros foi relevante para o ensino da língua 

inglesa. Para tanto, foi trabalhado uma sequência didática elaborada com o gênero notícia, para 

alunos da EJA aplicada durante as aulas. Os resultados evidenciaram que a linguagem desse 

gênero é utilizada nas práticas sociais, propiciando práticas consistentes para o desenvolvimento 

de habilidades de linguagem e explorando suas regularidades. O Estado tem tido o compromisso 

de promover além do conhecimento científico, o exercício da cidadania e do respeito aos direitos 

humanos e o desenvolvimento de políticas de inclusão, reforçando que, cabe à escola contribuir 

tanto no desenvolvimento da competência no uso dos mais diferentes gêneros, quanto na 

conscientização a respeito das práticas discursivas e sociais associadas a eles. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A diversidade sexual apresentada no gênero notícias 

Palavras-chave: Diversidade Sexual; Língua Inglesa; Notícia 

Resumo: As questões da diversidade sexual têm sido bastante discutidas nos diversos 

seguimentos da educação e no contexto escolar devido a pluralidade cultural mencionada nos 

documentos oficiais. No entanto, tais questões precisam ser trabalhadas de forma mais 

significativa dentro das escolas afim de adquirir o respeito as diferenças. Este projeto tem por 

objetivo trabalhar com as questões da diversidade sexual através do gênero notícia em língua 

inglesa. Para tanto serão coletadas notícias de jornais e revistas e as atividades propostas serão 

para os alunos da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, numa escola da rede pública 

da cidade de Maringá, no ano de 2010. 
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Artigo 

Título: Letramento Digital e a Reflexão Ideológica em Sala de Aula de Língua Inglesa 

Palavras-chave: Letramento Digital. Reflexão Ideológica. Gêneros Textuais. 

Resumo: O presente artigo contribui para o resgate de uma prática social com visão e 

conhecimento crítico da tecnologia de informação e comunicação.  Somos todos desafiados à 

prática da análise de temas atuais através da identificação, interpretação, contextualização e 

socialização da linguagem midiática (recorte de filme, vídeo clip, charge, títulos de cunho 

jornalístico, sites e links). O surgimento das novas tecnologias exige uma aprendizagem de 

comportamentos, raciocínios e educação específicos – o letramento digital.  A comunidade escolar 

precisa despertar para a leitura de textos multimodais (que privilegiam imagens, sons e cores), 

com mensagens fortemente marcadas por uma ideologia e força de poder. Um dos objetivos da 

proposta foi o de incentivar e possibilitar que alunos e professores participassem das várias 

práticas sociais e multiletramentos de maneira ética, crítica, democrática e com responsabilidade 

social. Portanto, a linguagem deixa de ser apenas alfabética e pode-se trabalhar simultânea e 

integradamente, com linguagem verbal e não-verbal. Ao utilizarmos as tecnologias na escola 

como metodologia de ensino, oportunizamos a integração de tecnologias e conhecimentos para 

produzir novos conhecimentos que permitam uma melhor compreensão, ressignificação das 

informações e problemas de uma sociedade cada vez mais individualista. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Letramento Digital e a Reflexão Ideológica em LI 

Palavras-chave: Letramento Digital. Reflexão Ideológica. 

Resumo: Com o surgimento das novas tecnologias, estudiosos da educação e da linguagem 

passaram a refletir e a pesquisar sobre as consequências dessas novas práticas sociais, e o uso 

da linguagem na sociedade, que acabam exigindo uma aprendizagem de comportamentos e 

raciocínios específicos – o letramento digital.  A comunidade escolar precisa despertar para a 

leitura de textos multimodais (que privilegiam imagens, sons e cores) com mensagens fortemente 

marcadas por uma ideologia e força do poder.   Um dos objetivos da escola é o de incentivar e 

possibilitar que alunos e professores possam participar das várias práticas sociais e 

multiletramentos de maneira ética, crítica, democrática e com responsabilidade social. Este 
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gênero discursivo já faz parte de nosso dia a dia. A linguagem deixa de ser apenas alfabética e 

pode-se trabalhar simultânea e integradamente com linguagem verbal e não-verbal. “Letramento 

Digital e a Reflexão Ideológica na Sala de Aula de Língua Inglesa” quer ser um ponto de partida 

para o resgate de uma prática social, com visão e conhecimento crítico da tecnologia de 

informação e de comunicação.  Somos todos desafiados à prática da análise de temas atuais 

através da identificação, interpretação, contextualização e socialização da linguagem midiática 

(recorte de filme, vídeo clip, charge, títulos de cunho jornalístico).    A base teórica está 

fundamentada nos educadores como Bakhtin, Lévy, Moran,     Xavier,  Marcuschi,   Souza-Santos,   

Moita-Lopes,   Freire,    Valente &Prado & Almeida. 
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Artigo 

Título: Estudos da tradução e suas modalidades: arte ou magia no ensino de lem - inglês? 

Palavras-chave: Modalidades da Tradução, LEM – Inglês, Ensino Médio, PDE.                                  

Resumo: O presente trabalho terá como objetivo principal elaborar um capítulo de um caderno 

pedagógico abordando os principais temas relacionados aos Estudos da Tradução. Neste serão 

destacados a importância, as áreas de tensão, as dificuldades, as modalidades e breve histórico 

relacionados aos Estudos da Tradução amparada pelas novas teorias discutidas pelos principais 

teóricos especialmente sob a ótica de Barbosa (2004). Entretanto serão desenvolvidas atividades 

que venham a atender as necessidades dos alunos, especialmente no que diz respeito a 

dificuldades que encontradas no ato de traduzir oferecendo-lhes a possibilidade de construir um 

espaço de reconhecimento e compreensão da Língua Inglesa como uma diversidade lingüística e 

cultural, diferente da nossa. Ademais o ensino aprendizagem de uma LEM tornou-se uma 

necessidade cotidiana se considerarmos atividades como acessar a rede mundial de 

computadores, manusear um celular, ler manuais e até mesmo ouvir música. Entretanto nossos 

discentes parecem não perceber a importância da aquisição de uma LEM apesar de usá-la 

inconscientemente nos produtos que vem consumindo, ouvindo ou lendo. Na tentativa de 

remediar tal situação, aplicar uma metodologia que contemple uma abordagem voltada para as 

modalidades da Tradução pode ser uma proposta libertadora se tomarmos como base o ensino de 

LI.  Ressaltamos que o material didático desenvolvido será direcionado para os professores de 

LEM - Inglês aplicarem aos alunos da segunda série do Ensino Médio das escolas públicas 
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especialmente as do Paraná. O presente trabalho encontra suporte teórico nas Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública (DCE), entretanto, associamos interfaces com os Estudos da 

Tradução. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Estudos da Tradução e suas modalidades: Arte ou magia no ensino de LEM - Inglês? 

Palavras-chave: aprendizagem; modalidades. 

Resumo: O presente trabalho terá como objetivo principal elaborar um capítulo de um caderno 

pedagógico abordando os principais temas relacionados aos Estudos da Tradução. Neste serão 

destacados a importância, as áreas de tensão, as dificuldades, as modalidades e breve histórico 

relacionados aos Estudos da Tradução amparada pelas novas teorias discutidas pelos principais 

teóricos especialmente sob a ótica de Barbosa (2004). Entretanto serão desenvolvidas atividades 

que venham a atender as necessidades dos alunos, especialmente no que diz respeito a 

dificuldades que encontradas no ato de traduzir oferecendo-lhes a possibilidade de construir um 

espaço de reconhecimento e compreensão da Língua Inglesa como uma diversidade lingüística e 

cultural, diferente da nossa.  Ademais o ensino aprendizagem de uma LEM tornou-se uma 

necessidade cotidiana se considerarmos atividades como acessar a rede mundial de 

computadores, manusear um celular, ler manuais e até mesmo ouvir música. Entretanto nossos 

discentes parecem não perceber a importância da aquisição de uma LEM apesar de usá-la 

inconscientemente nos produtos que vem consumindo, ouvindo ou lendo. Na tentativa de 

remediar tal situação, aplicar uma metodologia que contemple uma abordagem voltada para as 

modalidades da Tradução pode ser uma proposta libertadora se tomarmos como base o ensino de 

LI.  Ressaltamos que o material didático desenvolvido será direcionado para os professores de 

LEM - Inglês aplicarem aos alunos da segunda série do Ensino Médio das escolas públicas 

especialmente as do Paraná. O presente trabalho encontra suporte teórico nas Diretrizes 

Curriculares da Rede Pública (DCE). 
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Artigo 

Título: A Internet na Sala de Aula: novos métodos, grandes perspectivas e muitos desafios 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Leitura. Internet. Motivação. Autonomia. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é contribuir com a reflexão sobre a importância da utilização do 

recurso tecnológico internet em sala de aula como um instrumento facilitador e motivador da 

aprendizagem além de promover a autonomia do aluno em relação a sua própria aprendizagem. 

Com este intuito realizou-se um trabalho de leitura em língua inglesa, com os alunos da 8ª série 

do Colégio Estadual Costa Monteiro de Nova Esperança, Pr, a partir da construção de uma 

seqüência didática, orientada pelos princípios de Dolz e Schenuwly (2004) que contemplam as 

capacidades de ação, discursivas e lingüístico-discursivas referentes ao gênero textual anúncio 

institucional, bem como o conceito de aprendizagem e desenvolvimento de Vygotsky. Este tema 

se justifica porque a escola deixou de ser o único espaço privilegiador da aprendizagem e divide 

esta responsabilidade com as mídias que interferem nos modos de pensar e agir das pessoas, 

além de oportunizar ao aluno um olhar crítico em relação às mesmas acrescentando um novo 

olhar a sua utilização nas atividades escolares. No decorrer deste estudo foram percebidos pontos 

negativos e positivos quanto ao uso do computador nas aulas de língua inglesa, dentre os 

mesmos o fato de ser um instrumento eficaz utilizado na zona de desenvolvimento proximal capaz 

de estabelecer desenvolvimento real, além de reforçar a importância da consciência do professor 

em preparar as aulas adequadamente para o sucesso das mesmas, o que reforça a importância 

de seu papel de mediador do processo ensino-aprendizagem. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A internet na sala de aula: novos métodos, grandes perspectivas e muitos desafios. 

Palavras-chave: ensino-aprendizagem, leitura, internet, motivação, autonomia. 

Resumo: O ambiente escolar tem se tornado um grande desafio para a prática pedagógica que 

contemple o ensino-aprendizagem de maneira adequada. A escola deixou de ser o único espaço 

privilegiador da aprendizagem que de maneira injusta compete com as mídias. As diretrizes 

curriculares de educação básica sugerem que o ensino de língua estrangeira deve contemplar os 

discursos sociais. Diante do exposto é preciso criar uma estratégia que motive o aluno a ler, a 

pesquisar e a ser mais autônomo. Trazer o recurso midiático internet para dentro da escola pode 

contribuir para que o ensino de leitura seja feito de maneira atrativa para o aluno, além de fazê-lo 

compreender que este recurso pode ser usado para fins educativos e não apenas para fins de 

relacionamentos. O objetivo deste trabalho, portanto é utilizar o recurso tecnológico internet em 

sala de aula, bem como verificar os resultados desta inclusão. Através da elaboração de uma 

seqüência didática, contemplar-se-à  o gênero textual anúncio institucional aos alunos da 8ª série 

do Colégio Estadual Costa Monteiro Ensino Fundamental e EJA em Nova Esperança PR. 
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Artigo 

Título: Leitura de textos em diferentes contextos – recursos pedagógicos para o ensino de língua 

inglesa na escola pública 

Palavras-chave: concepção de leitura e estratégias de ensino de inglês 

Resumo: O presente estudo trata da questão da leitura nas aulas de inglês em contexto de 

ensino regular. Como subsídio teórico, essa pesquisa buscou entender as relações entre autor-

leitor, a concepção de leitura, de texto e de discurso e atrelar esses conceitos com os objetivos do 

ensino de língua estrangeira na escola pública. Entende-se que o exercício contínuo da leitura 

funciona como uma fonte motivadora, reflexiva e transformadora da visão de mundo do aluno das 

escolas públicas do Paraná, que resistem em aceitar e enfrentar os desafios de aprender línguas, 

tanto materna quanto estrangeira, e assim realizar a leitura de diferentes textos. Para melhor 

motivar os alunos diante dos desafios da leitura, optou-se por construir um material didático que 

abordasse esse tema com o foco na empregabilidade. Assim, foi desenvolvida uma unidade 

didática que tratou de vários aspectos relacionados com a questão da empregabilidade. As 

atividades foram analisadas e discutidas por um grupo de professores do GTR e aplicadas em 

duas turmas de alunos de sexta série. Nesse artigo, apresentam-se os resultados obtidos com a 

aplicabilidade do projeto e suas considerações finais. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Leitura de textos em diferentes contextos – recursos pedagógicos para o ensino de língua 

inglesa na escola pública 

Palavras-chave: Inglês, leitura, trabalho, empregabilidade, mercado de trabalho. 

Resumo: Esta unidade temática tem por objetivo oferecer a vocês, estudante e professor, uma 

série de estratégias de trabalhos com leitura em língua estrangeira. Entendendo que o modo 

como se lê e se interpreta um texto depende exclusivamente do conhecimento que você consegue 

construir. Temos consciência que ninguém ensina ninguém a ler, o que se pode ensinar são 

estratégias de leitura para que o leitor possa interagir com o texto e assim entendê-lo de alguma 

forma. Portanto, o presente material tem como objeto o ensino de leitura em língua inglesa (LI) 

relacionando o texto em diferentes contextos. A seguir, você vai encontrar algumas sugestões de 

leitura e algumas atividades que podem lhe servir de estímulo para a busca de outras. Entre 

inúmeras existentes, selecionei leituras com a temática a respeito do tópico: trabalho - profissões, 
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empregabilidade, mercado de trabalho. Você pode escolher a que melhor se adeque à sua 

realidade, ao seu interesse, ou fazer as adaptações necessárias. São apenas sugestões 

baseadas em fundamentações teóricas e em minha experiência de ensino. 
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Artigo 

Título: O ensino de gêneros em Língua Materna e LEM pela Sequência Didática na Formação de 

Professores 

Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo. Ensino de Gêneros. Sequência didática. 

Formação de professores. 

Resumo: Este artigo constitui-se como resultado de atividades realizadas em um contexto de 

formação continuada de professores da Educação Básica da Rede Pública no Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) proposto pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná. 

O objetivo desse artigo é o de apresentar uma proposta de trabalho com base em gêneros 

textuais na formação de professores pelo procedimento da sequência didática no sentido de 

contribuir para uma maior compreensão do papel da linguagem como elemento central e decisivo 

para o desenvolvimento humano (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009), bem como do papel dos 

gêneros textuais na formação social do aluno e do professor pela sequência didática. Para isto, 

ancoramos nosso estudo nos pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo 

Sociodiscursivo (ISD) (BRONCKART, 1999/2003/2007/2009, 2006, 2008), no ensino de gêneros e 

no procedimento da sequência didática (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E 

CRISTOVÃO, 2006; DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEUWLY, 2004; CRISTOVÃO, 2007; 2009). Além 

disso, apoiamo-nos nas Diretrizes Curriculares para o ensino de Línguas Estrangeiras Modernas 

do Estado do Paraná (2008) por apontarem uma preocupação em relação à linguagem como 

prática social, bem como na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica (SAVIANI, 2003). Este 

estudo tem contribuído para o desenvolvimento profissional de professores de línguas na medida 

em que tem possibilitado um trabalho com gêneros textuais em processo de formação continuada, 

pois os resultados apontam para a importância de um trabalho dessa natureza pela necessidade 

de um aprofundamento teórico-metodológico mais efetivo com vistas à melhoria da prática 

pedagógica e, enfim, do seu desenvolvimento profissional em situação de trabalho. 
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Produção Didático-pedagógica 

Título: O Ensino de Gêneros em Língua Materna e LEM pela Sequência Didática na Formação de 

Professores 

Palavras-chave: Não disponível. 

Resumo: O tema Leitura, Produção Textual e elaboração de sequência didática pela formação de 

professores na perspectiva do ISD foi pensado no sentido de propiciar aos professores da rede 

estadual de ensino do Estado do Paraná um estudo mais aprofundado sobre o ISD como uma 

perspectiva teórico-metodológica para o ensino de línguas, sobre o ensino de gêneros e o papel 

das sequências didáticas no trabalho de leitura e produção textual a partir da compreensão de 

textos. Por essas razões, esta proposta de curso objetiva oferecer aos professores de Língua 

Materna e de Língua Estrangeira Moderna uma oportunidade de formação por meio de discussão 

e de estudo sobre leitura e produção textual, bem como a produção de sequências didáticas para 

o ensino de línguas, na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) e, mais 

especificamente, na perspectiva do ensino de gêneros. Os professores da rede estadual de 

ensino: 1. Estudarão textos referentes à perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo(ISD), do 

ensino de gêneros textuais e das sequências didáticas. 2.  Farão discussões sobre os textos 

estudados no sentido de criar condições para a construção de novas situações de aprendizagem 

em sua prática pedagógica. 3. Elaborarão sequências didáticas coerentes com a proposta do ISD. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: SILVANA DUCK 

ORIENTADOR: THAISA DE ANDRADE 
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Artigo 

Título: Análise e Aplicação de Formas Alternativas para a Avaliação da Língua Inglesa na Escola 

Pública do Paraná 

Palavras-chave: língua inglesa; aprendizagem; avaliação. 

Resumo: O presente artigo relata o resultado do trabalho do professor e de um grupo de alunos 

das 8ª séries do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico, inseridos em 

diversas atividades e estratégias que possibilitaram uma avaliação processual, diagnóstica e 

formativa. Durante a implementação, os alunos tiveram a oportunidade de interagir com uma 

grande variedade de gêneros textuais o que tornou os conteúdos abordados relevantes e 

significativos. Para tanto foram utilizados textos escritos, orais e visuais presentes nas diversas 

práticas sociais. A observação do desempenho, do interesse, das produções e anotações 
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individuais realizadas em cada encontro favoreceu o acompanhamento da construção do 

conhecimento e do desenvolvimento dos alunos. Além destes registros foram utilizadas 

estratégias avaliativas formativas que proporcionaram o acompanhamento e, intervenções quando 

necessárias, do processo ensino/aprendizagem. O resultado foi um diagnóstico individual, 

inclusivo e mais justo e uma nova abordagem de ensino que chamamos de 

ensino/aprendizagem/avaliação. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Análise e Aplicação de Formas Alternativas para a Avaliação da Língua Inglesa na Escola 

Pública do Paraná 

Palavras-chave: Avaliação. Língua Inglesa. Ensino-Aprendizagem. 

Resumo: A unidade didática elaborada com o título Avaliação em Língua Inglesa na Escola 

Pública do Paraná com o tema Body and Health: infectious diseases tem a intenção de trabalhar 

com os adolescentes valorizando e utilizando a avaliação da aprendizagem em todos os 

momentos com diversas atividades e estratégias pedagógicas nas quais a avaliação passe a ser 

parte do processo ensino/aprendizagem, propiciando a reflexão, participação e envolvimento do 

aluno neste processo, possibilitando uma avaliação diagnóstica e formativa com 

encaminhamentos adequados para acompanhar e interferir no processo 

ensino/aprendizagem/avaliação, a fim de obter um diagnóstico individual, inclusivo e mais justo, 

visando o crescimento do educando. Será realizada a diferenciação entre pandemia e epidemia 

com questionamentos, apresentação de vídeos sobre a transmissão de vírus. Terão acesso a 

textos, sites, revistas, jornais para pesquisa. Haverá uma apresentação teatral enfatizando a 

transmissão de doenças, inclusive as sexuais, assim como vídeos, textos para reflexão sobre a 

importância prevenção das doenças. Após a pesquisa, discussão, leituras com os textos 

pesquisados, os alunos serão divididos em grupos ou duplas para confecção de seus próprios 

materiais. O objetivo desta unidade é utilizar diversas atividades e estratégias que possibilitem 

uma avaliação diagnóstica e formativa durante as aulas possibilitando condições necessárias para 

participação e envolvimento do aluno no processo ensino/aprendizagem/avaliação. 
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Artigo 

Título: A tecnologia como mediadora no trabalho com gêneros discursivos nas aulas de língua 

inglesa 

Palavras-chave: Gêneros textuais. Tecnologia. Sequência didática. Biografia. 

Resumo: O presente artigo tem como objetivo analisar se a tecnologia aliada ao trabalho com 

gêneros discursivos pode contribuir na melhoria da aquisição e uso da língua inglesa em aulas na 

escola pública, bem como no desenvolvimento de uma consciência mais crítica no educando. 

Para tanto, buscamos fundamentos na teoria dos gêneros do discurso sugerida por Bakhtin 

(2003). A proposta metodológica utilizada foi a da Sequência Didática, desenvolvida por Dolz & 

Schneuwly (2004), que consiste em atividades baseadas em conceitos de gêneros como um 

instrumento de ensino/aprendizagem. Esta sequência foi aplicada numa sala 1º série do Ensino 

Médio de uma escola pública da cidade de Campo mourão. As atividades foram preparadas 

considerando a biografia como gênero central e sinopse, trailer e resenha de filme, letra de música 

e video como generos periféricos.  Os recursos utilizados foram a Internet, TV multimídia e outras 

ferramentas disponíveis na escola. Simultaneamente à implementação pedagógica, uma 

pesquisa-ação foi realizada. A partir disso, os dados analisados tornaram possível afirmar que a 

tecnologia pode trazer motivação e inovação às aulas de inglês, porém esta deve estar disponível 

e funcionando adequadamente, e os alunos e professores devem ser preparados, não  somente 

para essa nova alternativa, mas também para um ensino/aprendizagem melhor e mais autônomo. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A tecnologia como mediadora de diferentes gêneros textuais para a aprendizagem da 

Língua Inglesa 

Palavras-chave: Gênero discursivo. Sequência didática. Biografia. Tecnologia. 

Resumo: Esta Unidade Didático-pedagógica coloca o estudante, por meio da tecnologia, em 

contato com diferentes gêneros discursivos que lhes possibilitem a apropriação e seu uso, para 

interagirem ativamente nas diferentes práticas discursivas em Língua inglesa, envolvendo, 

sobretudo, a leitura e a escrita. Optou-se pela Biografia como gênero principal, pois esse, 

geralmente, narra histórias de pessoas que se destacaram de alguma forma. Assim, tal gênero 

permite que os educandos as considerem como modelos de vida. Além disso, colabora para levá-

los a conhecer diferentes realidades culturais, históricas e sociais de forma significativa e 

contextualizada. Outros gêneros periféricos, veiculados na Internet, também serão contemplados, 

já que os objetivos são discutir os resultados adquiridos por meio da tecnologia no ensino dos 

gêneros discursivos na disciplina de LI e a busca de ganhos reais advindos do uso das diferentes 

mídias como estratégias pedagógicas. A pesquisa de natureza qualitativa, nos moldes da 

pesquisa-ação, com instrumentos de cunho etnográficos para a coleta dos dados, baseia-se na 
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teoria do discurso fundamentada nos estudos de Bakhtin, da abordagem histórico-cultural dos 

processos de aprendizagem e de apropriação dos conhecimentos pela linguagem propostos por 

Vygotsky, bem como em Dolz e Schneuwly para a elaboração da sequência didática que será 

utilizada. 
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Artigo 

Título: A importância da língua inglesa aliada as tecnologias de comunicação no ensino 

aprendizagem: uma experiência na educação de jovens e adultos. 

Palavras-chave: Tecnologias de Comunicação. EJA. Língua Inglesa. 

Resumo: O objetivo deste artigo é demonstrar a importância do por que aprender inglês. O texto 

discorre sobre a proposta do projeto de implementação PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional cujo objetivo foi trabalhar com a produção oral e escrita por meio dos recursos 

tecnológicos que a escola dispõe. Este projeto foi aplicado aos alunos da EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). Para realizar tal implementação, utilizou-se o laboratório de informática e por 

meio do acesso a internet, trabalhou-se com pesquisas relacionadas à língua, a cultura de outros 

países, e-mail e ferramentas como PowerPoint, TV multimídia e aparelho de som nas aulas de 

Língua Inglesa. Os resultados apontam que a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis na 

escola deveria ser utilizada com objetivos bem traçados e com as aulas bem planejadas para que 

dessa forma haja uma maior integração entre professor-aluno-computador. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Produção e interpretação de textos em língua inglesa através da mídia 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Alunos. Textos. Ceebja. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo propor atividades por meio do uso das 

tecnologias presentes na escola, como meio de interação facilitando a aprendizagem e a 

implementação da leitura e interpretação de textos em Língua Inglesa para ser trabalhado com 

alunos do CEEBJA no Município de Santa Helena, Ensino fundamental e Médio. O professor 

elabora seu próprio material usando textos de diversos gêneros, dando oportunidade ao seu aluno 

de fazer leituras diversas em Língua Inglesa, e obter o gosto pela leitura facilitando a interpretação 

dos mesmos. O material didático/alternativo de apoio aqui disponibilizado objetiva subsidiar o 
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trabalho pedagógico no cotidiano escolar dos professores de Língua Inglesa que atuam no Ensino 

Fundamental e Médio na Educação de Jovens e Adultos no Estado do Paraná (EJA). Acredita-se 

que o incentivo pela leitura traz um benefício significativo a aprendizagem dos alunos. Uma das 

formas é utilizar as tecnologias existentes na escola como meio de interação facilitando a 

aprendizagem e a implementação da leitura e interpretação de textos em Língua Inglesa. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: SIMONE MATOS DE ANDRADE ANTUNES 

ORIENTADOR: LUICA PEIXOTO CHEREM 

IES: UFPR 

 

Artigo 

Título: Aprendizagem significativa: textos orais e escritos próximos aos textos do universo do 

aluno 

Palavras-chave: leitura; letramento; situações significativas. 

Resumo: Este artigo tem por objetivo relatar e analisar os resultados da implementação do 

Projeto Aprendizagem significativa: textos orais e escritos próximos aos textos do universo do 

aluno, construído durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, 2009 e promovido 

pela Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná. Este estudo baseia-se na 

perspectiva da língua como prática social e abordagem do letramento. Tal proposta oferece 

possibilidades de leitura em situações significativas e instigadoras, que proporcionem 

instrumentos para que o aluno atue criticamente no meio social em que vive. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Prática social da linguagem-Unidade Didática: HQ e Cinema na sala de aula. 

Palavras-chave: Leitura. Pensamento crítico. HQ. Fillme. 

Resumo: Esta Unidade Didática propõe desenvolver atividades de leitura, escrita e oralidade que 

promovam reflexão, construção de sentidos e estimulem o pensamento crítico. Serão 

desenvolvidas atividades práticas para o professor trabalhar com seus alunos em sala de aula e 

no laboratório de informática. Para este trabalho foi selecionado material autêntico- tiras de 

história em quadrinhos de um autor específico e filme sobre esse mesmo autor, explorando o que 

a riqueza de linguagem cinematográfica permitiu (ficção e documentário). 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: SIRLEI APARECIDA ZAGO 

ORIENTADOR: MICHELE SALLES EL KADRI 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Letra de Música como Motivação no Ensino de LEM - Inglês. 

Palavras-chave: Letra. Música. Motivação. Ensino de Inglês como Língua Estrangeira. 

Resumo: Levando em consideração o constante desinteresse dos alunos nas aulas de inglês, 

optei por trabalhar letras de música como estímulo e motivação à aprendizagem. Os resultados 

apontaram uma melhora signifcativa no interesse, disciplina a aprendizagem, pois as aulas se 

tornaram mais leves e descontraídas, aumentando assim, o interesse pelas aulas de inglês. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Music in English Teaching 

Palavras-chave: motivação; música; leitura-ensino de línguas. 

Resumo: Motivar os alunos através do aprendizado de língua inglesa através da letra e da 

música. Desenvolver estudos e estratégias através das letras de música, para que haja maior 

motivação no aprendizado da língua. A letra da música servirá como estratégia de leitura, 

compreensão, vocabulário e gramática como estímulo no aprendizado. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: SONIA ALVES 

ORIENTADOR: WILSELENE RODRIGUES THOM 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A Interatividade da Língua Inglesa no Trabalho com Música e Tecnologia 

Palavras-chave: música; tecnologia; versão; tradução; interação. 

Resumo: O avanço da globalização ocasionou transformações na sociedade atual, não sendo 

diferente no tocante ao uso da Língua Inglesa e a comunicação, uma vez que estão sempre em 

constante renovação. Com base nesse referencial, e considerando a inclinação que os alunos têm 

pelo uso da internet e das redes de comunicações, bem como a conexão que há entre música e a 

tecnologia, este trabalho teve como objetivo investigar como os alunos de uma 8a série seriam 

capazes de diferenciar “tradução” e “versão” dentro do gênero textual “música” durante as aulas 
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de Inglês numa escola Estadual do Estado do Paraná. Para isso, foram propostas atividades de 

interação que possibilitassem aos alunos trabalhar cultura e entretenimento por meio da música e 

da tecnologia, sendo a Língua Inglesa enfatizada como o objeto de estudo em questão. Os 

resultados revelaram que, a princípio, os alunos tinham um conhecimento superficial e errôneo 

sobre o significado de tradução e, após as atividades, foi possível constatar que a diferença entre 

os termos tradução e versão passou a ser correto e preciso. Dessa perspectiva, conclui-se que o 

profissional da educação deve se apropriar das diferentes linguagens do mundo da mídia para 

estar munido de possibilidades que possam enriquecer as metodologias didáticas, no sentido de 

ampliar os horizontes do educando na produção do conhecimento, se adaptando assim ao novo 

paradigma de conhecimento demandado pelas alterações no mercado de trabalho. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática de Versão e Tradução do Gênero Textual Música 

Palavras-chave: Música. Tecnologia. Versão. Tradução. 

Resumo: O presente trabalho visa apresentar uma sequência didática por meio do Gênero 

Textual Música, tendo esta sequência como título a Versão e Tradução no Ensino de Língua 

Inglesa. Neste material serão elaboradas atividades que contarão com o uso de recursos 

tecnológicos, considerando a inclinação que os alunos têm pela Internet e rede de comunicação, 

bem como a conexão que há entre música e tecnologia. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: STELLA RODRIGUES DA COSTA 

ORIENTADOR: ALCIONE GONCALVES CAMPOS 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Avaliação: uma ponte ou um abismo entre ensino e metas a serem alcançadas 

Palavras-chave: Ambiente online. Softwares. Interação. Avaliação. Escrita. Oralidade. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo expor os resultados da implementação do Projeto de 

Intervenção pedagógica na Escola, que é uma das ações do PDE- Programa de Formação 

Continuada para Professores da rede pública da SEED–PR, realizado no Col.Est. Mal.Castelo 

Branco- Ens.Fund. Médio e  Normal do Município de Primeiro de Maio, na  3ª série do  curso de  

Formação Docente do curso Normal por um relato das ações  e experiências obtidas pelo 

professor PDE após  a  intervenção  do mesmo. Assim expõe as atividades realizadas em cada 

uma das etapas contidas no Material Didático disponibilizado no Portal Digital do Paraná, com 
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vistas a realizar uma intervenção no processo de ensino/ aprendizagem e avaliação da disciplina 

de Inglês, cujo objetivo foi trabalhar as atividades no Ambiente Virtual Educação NaNet alocado na 

plataforma MOODLE, na  modalidade  de ensino a distância, por uma metodologia diferenciada, 

como experiência para introduzir no processo de ensino escolar,  de maneira constante. Faz antes 

uma breve revisão e apresentação dos objetivos, da  justificativa e da fundamentação teórica que 

nortearam a preparação do Projeto e do Material Multimídia. Em seguida inicia a apresentação 

das etapas acompanhadas de anotações e comentários e encerra apresentando as considerações 

sobre as possibilidades e vantagens de se trabalhar com esse por meio dessa multimídia no 

ensino básico regular e reflexões sobre as dificuldades encontradas com o uso da Internet e da 

modalidade de ensino num ambiente interativo online nesse nível de ensino regular com a  

conclusão final  de que para o ensino de nível básico é viável a interação online, pois vem 

acrescentar oportunidades de comunicação sem prejuízo das aulas presenciais, como uma 

extensão do processo de ensino. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Título – Avaliação: uma ponte ou um abismo entre a aprendizagem e metas a serem 

alcançadas? 

Palavras-chave: Avaliação; Moodle; interação; aulas virtuais. 

Resumo: O material multimidia contempla atividades de leitura e escrita de textos de vários 

genêros e questões  para  interpretação e  análise, abordando a sintaxe gramatical,  por meio de 

uma interação no Ambiente Moodle. O objetivo deste Material é fazer com que o aluno faça  sua  

avaliação  e reafirme sua aprendizagem. 

 
 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: TANIA CRISTINA VICENTE 

ORIENTADOR: ALCIONE GONCALVES CAMPOS 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: A utilização de recursos audiovisuais nas aulas de língua inglesa. 

Palavras-chave: Audiovisual. Recursos. TV Multimídia. Informação. Motivação. 

Resumo: A aprendizagem de uma língua estrangeira proporciona o aumento das possibilidades 

de comunicação e insere o aprendiz num mundo complexo de informações. Há tempos escuta-se 

que no processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira moderna se faz necessário 
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propiciar aos alunos a possibilidade de utilizar as habilidades de leitura, escrita, fala e audição 

para o maior entendimento da mesma. Desta forma, buscou-se elaborar material apresentando 

uma possibilidade de utilização de recursos audiovisuais enfocando maior utilização destas 

habilidades. O caderno pedagógico, que originou o presente artigo, consta de aulas preparadas e 

contextualizadas com material motivador, que visa suprir a falta de recursos didáticos para os 

alunos, utilizando a TV Multimídia e outros recursos audiovisuais. Apresentam-se também no 

presente artigo os resultados alcançados com a aplicação deste caderno pedagógico em sala de 

aula. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A utilização de audiovisual nas aulas de Língua Inglesa 

Palavras-chave: vídeos; aulas de Língua Inglesa. 

Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo o aprendizado da língua inglesa por meio de 

recursos audiovisuais possibilitando ao professor e aos alunos aulas criativas, dinâmicas e 

significativas.  Apresenta quatro atividades que serão aplicadas através de recursos audiovisuais 

além de explorar situações do cotidiano que levem o aluno a uma reflexão de seu comportamento 

e relacionamento com outras pessoas da comunidade escolar e o aluno responderá a um 

questionário relacionado aos temas propostos para dar subsídio ao professor sobre a apreensão 

de conteúdos acerca das dificuldades e avanços a partir de suas produções. As atividades serão 

desenvolvidas com alunos da quinta série do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Professor 

Francisco Villanueva, período vespertino, com o objetivo de levá-los a reconhecer que são 

agentes transformadores da sociedade. Assim, as aulas serão desenvolvidas com a utilização de 

materiais audiovisuais pertinentes a cada conteúdo estudado, passando a seguir por reflexão e 

análise contextualizando com a situação real vivenciada por eles. A utilização desses recursos 

será motivacional e educativo de modo a surtir os efeitos desejados, para despertar o interesse 

dos mesmos, favorecendo um processo de aprendizagem pela descoberta e pelo processamento 

das informações visual, auditiva e verbal. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: VANDA LUCIA DA SILVA 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: A formação de Identidades presentes em charges de cunho social 
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Palavras-chave: gêneros textuais; ensino-aprendizagem da leitura; análise do discurso; formação 

de identidades. 

Resumo: Este estudo surgiu da necessidade de concretizar as buscas por alternativas de ensino 

de língua inglesa na escola pública, objetivamos, neste artigo, discorrer sobre a importância do 

docente almejar mudanças  em sua prática pedagógica, bem como a presença de diferentes 

gêneros no planejamento de suas aulas em língua estrangeira moderna – Inglês, destacando 

neste contexto o texto chargístico, além de  fomentar discussões a respeito da transposição 

didática de um projeto de implementação elaborado dentro do programa de formação continuada 

para professores da rede pública do Estado do Paraná – PDE/2009 (Programa de 

Desenvolvimento Educacional). O referido projeto apresentou uma experiência de ensino através 

de sequências didáticas (SD), propostas de aulas por meio de uma unidade temática com textos 

midiáticos, especialmente charges de cunho social, com o intuito de fomentar atividades que 

dêem subsídios, auxiliem o processo de ensino e aprendizagem da leitura e interpretação do 

alunos de ensino médio do Colégio Estadual “Branca da Mota Fernandes”. Esta proposta de 

trabalho visa também observar como os eventos, as transformações que ocorrem na sociedade 

podem nos afetar, produzir crises até modificar nossas identidades, interferindo em nossas 

crenças, valores e ideologias. Neste contexto, buscou-se analisar de forma as charges contribuem 

para a formação de identidades sociais, visto que é um gênero amplamente difundido e é um 

excelente meio para auxiliar a formação de leitores com atitude mais crítica diante. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Formação de identidades presentes em charges de cunho social. 

Palavras-chave: gêneros textuais; ensino-aprendizagem da leitura; análise do discurso; formação 

de identidades. 

Resumo: Esta produção didático-pedagógica apresentará uma sequência didática com textos 

midiáticos, especialmente charges de cunho social, com o intuito de fomentar atividades que 

dêem subsídios, auxiliem o processo de ensino e aprendizagem da leitura e interpretação dos 

alunos de ensino médio do Colégio Estadual “Branca da Mota Fernandes”. Esta proposta de 

trabalho visa também observar como os eventos, as transformações que ocorrem na sociedade 

podem nos afetar, produzir crises até modificar nossas identidades, interferindo em nossas 

crenças, valores e ideologias. Neste contexto, buscaremos analisar de forma as charges 

contribuem para a formação de identidades sociais, visto que é um gênero  amplamente difundido 

e é um excelente meio para auxiliar a formação de leitores com atitude  mais crítica diante dos 

textos que circulam socialmente. 
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DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: VANIA ELIZABETI JARDIM FERNANDES 

ORIENTADOR: ALCIONE GONCALVES CAMPOS 

IES: UEL 

 

Artigo 

Título: Ídolos do mundo pop: o sucesso, a decadência e a relação com as drogas 

Palavras-chave: ídolos; adolescência; vulnerabilidade; drogas. 

Resumo: Este projeto levou os estudantes à reflexão e análise acerca das razões que levam 

celebridades ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, e ainda a influência que estes e a mídia 

em geral exerce sobre o modo de ser e de pensar, principalmente dos adolescentes. Para a 

disciplina de língua inglesa foi possível abordar essas questões considerando aspectos da música 

e da vida de alguns artistas, cuja trajetória tenha sido interrompida devido ao uso abusivo de 

drogas. O tema foi tratado a partir das biografias, documentários e informações acerca destes, de 

forma que foi possível visualizar e elucidar os efeitos desastrosos da dependência química na vida 

pessoal e profissional destes artistas, trazendo assim subsídios para discussões pertinentes ao 

tema. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: De Elvis Presley a Michael Jackson: O sucesso, a decadência e a relação com as drogas 

Palavras-chave: Cultura pop. Drogas. Gêneros textuais. 

Resumo: Este trabalho visa contribuir para a reflexão e discussão acerca do tema Drogas, 

através da cultura pop internacional. Conforme as DCEs (2008), para desenvolver a competência 

discursiva no uso de uma língua, deve-se apropriar dos gêneros textuais que nela circulam. Desta 

forma, por estar presente na vida dos adolescentes, serão utilizadas biografias, músicas e 

videoclipes, que além de estímulo à aprendizagem da língua, é um ótimo recurso para as práticas 

de leitura, escrita e oralidade, auxiliando também no processo de reflexão sobre temas sociais 

contemporâneos, aliados à análise de ideologias, função social, conteúdo temático, estrutura 

composicional e elementos lingüísticos discursivos presentes nestes gêneros. Para tanto, 

tomamos por base as DCEs (2008) e as propostas de Bronckart (1999) que sugerem uma nova 

dimensão: a finalidade social dos conteúdos pelo ensino de Gêneros. As biografias de Elvis 

Presley e Michael Jackson serão abordadas através de textos pouco densos e não complexos que 

revelam aspectos básicos e essenciais de suas vidas, bem como de suas musicas. Nesta 

perspectiva, contemplamos as idéias das DCES (2008:67) que propõem que para todo texto 

escolhido, sejam levados em conta: Gênero, Aspecto cultural/interdiscursivo, Contexto, Variedade 
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e Análise lingüística; E ainda, estratégias de leitura, sugeridas por Adamy (2004:172), que facilita a 

compreensão do discurso. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA RICHTER 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: Fábula: uma abordagem metodológica para leitura e produção de textual. 

Palavras-chave: Fábula, leitura, produção textual e sequência didática. 

Resumo: A busca por uma metodologia que tornasse as aulas de inglês menos complicadas, 

promoveu uma incessante procura por maneiras de desenvolver o conteúdo que estimulasse e 

levasse os alunos a superarem as dificuldades mais latentes nas aulas. Dentre a gama de 

gêneros discursivos que a literatura apresenta, levando em conta a abordagem do interacionismo 

sociodiscursivo que, favorece o desenvolvimento das condutas humanas, este projeto escolheu o 

Gênero fábula. Com este gênero busca-se apresentar ao aluno a possibilidade de compreensão 

do texto a partir da leitura minuciosa de algumas fábulas com a finalidade de levar o aluno a 

perceber como o ser humano tem se distanciado das pequenas coisas da vida.  Com esta 

pesquisa pretende-se provocar nos alunos o interesse pela leitura deste gênero literário e uma 

abordagem metodológica que busque uma perspectiva para a produção textual. Para que isso 

acontecesse de fato, o projeto foi aplicado na Oitava série, turma “A” do ensino fundamental da 

Escala Estadual Manuel Bandeira - E. na cidade de Alto Piquiri, PR. A metodologia de pesquisa 

Utilizada foi a Pesquisa-Ação, por ser este um valioso instrumento no trabalho pedagógico, para a 

resolução de problemas e para a tomada de consciência e a produção de conhecimento. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Fábula: uma abordagem metodológica para leitura e produção de textual. 

Palavras-chave: Gêneros textuais; fábula; sequência didática; leitura; produção textual. 

Resumo: Dentre a gama de gêneros discursivos que a literatura apresenta este projeto escolhe o 

Gênero fábula. Com este gênero busca-se apresentar ao aluno a possibilidade de compreensão 

do texto a partir da leitura minuciosa de algumas fábulas previamente escolhidas pela professora 

com a finalidade de levar o aluno a perceber como o ser humano tem se distanciado das 

pequenas coisas da vida. Esta unidade temática foi elaborada de acordo com as diretrizes 

Curriculares da Educação Básica para o Ensino de Língua Estrangeira Moderna que indica um 
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trabalho que seja realizado através dos diversos Gêneros Textuais e visa também reunir 

metodologia e práticas pedagógicas que tornem possível a melhoria do processo ensino-

aprendizagem de língua inglesa. A referida unidade utilizou-se da Fábula por ser este um gênero 

narrativo, pois é possível notar que há uma necessidade latente de se trabalhar a leitura e a 

produção textual nas aulas de língua inglesa mesmo diante de todas as dificuldades que 

certamente encontramos no cotidiano das salas de aula de nossas escolas. Inicialmente os alunos 

irão identificar o gênero textual a ser estudado, suas características, linguagem, etc. As fábulas 

escolhidas para esta unidade didática levam o educando a fazer inferências no texto, tendo como 

base seu conhecimento de mundo, preparando-o para ser mais critico e reflexivo das suas 

práticas sociais. As atividades propostas observam as capacidades de ação, capacidade 

discursiva e capacidade linguístico-discursiva, propostas pelos estudos dos Gêneros Textuais e 

nas orientações sobre Sequência Didática. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: VILMA TEREZINHA DE SOUZA PINTO 

ORIENTADOR: SORAIA TEIXEIRA SONSIN 

IES: FACULDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS E LETRAS DE CAMPO MOURÃO 

 

Artigo 

Título: O gênero textual como instrumento para o desvelamento da ideologia dominante. Gênero 

textual carta pessoal 

Palavras-chave: Ideologia dominante. Gênero textual. Sequência didática. 

Resumo: Este trabalho é resultado das reflexões sobre o trabalho desenvolvido como parte 

integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE/2009 e teve como 

objetivo apresentar uma proposta de ensino, parte como formação continuada para professores e 

parte para os alunos de um 3º ano do ensino médio de um colégio central com a maioria dos 

estudantes oriunda da periferia, de Campo Mourão, do Núcleo Regional de Educação desse 

mesmo município. Como houve a participação de apenas uma professora, e que não estava como 

regente de sala de aula, optou-se por analisar apenas os resultados da implementação com os 

alunos. O desenvolvimento da sequência didática por meio do gênero textual carta pessoal que 

circula na esfera social cotidiana permitiu aos estudantes a descoberta de novos conceitos e 

sentidos para o mundo em que vivem. Concluiu-se que os alunos apesar das dificuldades 

encontradas a princípio, adquiriram novos aprendizados e formularam novos conceitos acerca da 

linguagem devido ao trabalho desenvolvido por meio do gênero estudado. Evidenciou-se também 
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que o ensino e aprendizagens de línguas norteados pelos gêneros textuais contemplam as 

necessidades dos alunos em relação ao aprimoramento e desenvolvimento da língua inglesa. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O gênero textual como instrumento para o desvelamento da ideologia dominante 

Palavras-chave: Formação continuada. Ideologia. Sequência didática. Gênero textual. Carta 

pessoal. 

Resumo: Esta unidade didático-pedagógica O Gênero Textual como instrumento para o 

Desvelamento da Ideologia Dominante atenderá a etapa de implementação do material didático 

do PDE 2009. Na maioria das vezes, os documentos oficiais não tematizam a relação entre o 

arcabouço teórico-político e as bases econômicas que o motivaram, mas as atuais Diretrizes – 

DCE (2006, p.28), afirmam que “... tanto a opção teórico-metodológica quanto o idioma a ser 

ensinado na escola são marcados por questões político-econômicas e ideológicas...”. A inclusão 

de outra língua no currículo escolar deve partir do direito que o aluno tem de acessar outras 

possibilidades culturais, ampliando sua visão de mundo, afirmando sua própria identidade e tendo 

em sua língua a mais importante referência como ser coletivo. A naturalização que a sociedade 

capitalista produz é outro fator que impede que os educadores se coloquem na situação ativa de 

tomada de posição política em relação aos conteúdos e aos seus métodos e metodologias. Para 

contribuir na superação dessa problemática, esse projeto será desenvolvido, parte como formação 

continuada de professores e parte como uma sequência didática-carta pessoal desenvolvida com 

os alunos. Os professores cursistas serão avaliados pelas leituras, debates e acompanhamento 

da implementação do material didático em sala de aula. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: YASMIN COELHO FIGUEIREDO 

ORIENTADOR: SANDRA MARIA COELHO DE SOUZA MOSER 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O multiculturalismo no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa através do gênero textual 

música 

Palavras-chave: música; multiculturalismo; racismo; língua inglesa. 

Resumo: Este artigo apresenta a implementação do projeto intitulado “O multiculturalismo no 

processo de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa através do gênero textual música”; e traz os 

resultados para o ensino / aprendizagem de Língua Inglesa. O gênero contemplado neste projeto 
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foi a música. Foi selecionada a música Black or White do cantor Michael Jackson e textos 

bibliográficos dos ícones negros da cultura e sociedade consagrados internacionalmente: Martin 

Luther King e Nelson Mandela. Nosso proposta foi focalizar as características sócio-discursivas e 

sócio-culturais deste gênero porque nós consideramos que o mesmo esteja inserido em nossas 

relações sociais de uma forma abrangente e universal. O trabalho com este gênero no contexto de 

ensino-aprendizagem de Língua Inglesa pode colaborar na formação de cidadãos mais críticos, 

polidos e tolerantes, capazes de rever os seus conceitos e desmontar as atitudes 

preconceituosas. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: O multiculturalismo no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa através do gênero textual 

música 

Palavras-chave: multiculturalismo, preconceito racial, música. 

Resumo: Ao considerar o trabalho com gêneros textuais uma excelente oportunidade de se lidar 

com a língua em seus diversos usos no cotidiano, optamos por priorizar o ensino de línguas com 

foco no gênero textual música, já que acreditamos no seu forte poder de entretenimento e uso da 

emoção, de modo que chame a atenção do aluno de forma criativa, estimulante e atuante, através 

de sua linguagem universal. Históricos de vida de verdadeiros líderes negros consagrados 

mundialmente com intensa atuação nas lutas e conquistas em favor do povo negro como Martin 

Luther King e Nelson Mandela, assim como o polêmico cantor Michael Jackson pela sua 

popularidade e sucesso, foram pautados na construção desta Unidade Didática. Utilizamos como 

base teórico-metodológica na elaboração deste material o Interacionismo Sócio-Discursivo de 

Bronckart e Dolz, Noverraz e Schneuwly, que ancorou toda a estruturação das sequências 

didáticas utilizadas. Enfim, almejamos que seja concretizada de fato uma educação multicultural, a 

fim de desmontar as atitudes preconceituosas, promovendo a equidade educacional. 

 

 

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

PROFESSOR PDE: YOLANDA CRISTINA RODRIGUES DE GODOY 

ORIENTADOR: PAULO JOSE ANDRELINO 

IES: UEM 

 

Artigo 

Título: O conto no ensino da língua inglesa 

Palavras-chave: Língua Inglesa. Textual conto. Aprendizagem Transformadora. 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo pesquisar e elaborar uma proposta na disciplina 

de Língua Inglesa (LI) a partir do gênero textual conto, visando tornar o processo 

ensino/aprendizagem da (LI) significativo e interessante, capacitando o aluno para a vida em 

sociedade, para que possa se humanizar e viver com dignidade. A pesquisa embasada-se em 

revisão bibliográfica de ordem qualitativa, apresentando a visão de autores que argumentam 

sobre o tema, bem como pesquisa de campo a partir da implementação de um projeto de 

sequência didática com foco no ensino de (LI) a partir do gênero textual conto, parte integrante do 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). O referido projeto foi implementado no 

segundo semestre de 2010, no período vespertino, em uma turma de primeiro ano do Ensino 

Médio, do Colégio Estadual Cianorte em Cianorte – PR, cujos resultados obtidos foram 

satisfatórios, visto que levaram os educandos a refletir sobre sua participação no contexto social 

do qual encontram-se inseridos. Portanto, quando o ensino é significativo, a aprendizagem é 

transformadora e emancipatória. Refletir sobre sua prática pedagógica, ser criativo e dinâmico, 

contribuindo para um ensino autentico, tem sido um grande desafio para os docentes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Contos no ensino de LI 

Palavras-chave: Língua inglesa; aprendizagem; contos. 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo proporcionar aos alunos a possibilidade de 

aprendizagem de LI através da leitura e compreensão de contos. Para tal procedimento 

apresentamos de inicio diversos tipos de discursos literários, cada um deles com objetivo de 

mostrar suas características. Depois disto apresentamos figuras que possam despertar nos alunos 

sentimentos em relação a cada uma delas e então escrever em inglês estes sentimentos. Os 

textos, o tema do filme e da música foram escolhidos com o objetivo de despertar nos alunos o 

interesse de transformar suas atitudes nos mais diversos contratempos vividos no seus cotidianos. 

Cada uma das partes foram desenvolvidas atividades de leitura e compreensão.  
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Artigo 

Título: Trabalho diversificado com gêneros textuais em uma perspectiva criadora e emancipatória 

Palavras-chave: Gêneros. Prática social. Autonomia. Leitura crítica. Intertextualidade. 
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Resumo: O objetivo deste artigo é relatar a implementação de uma unidade didática que 

apresenta um trabalho interdisciplinar respaldado nas teorias de gênero e da Análise Crítica do 

Discurso (ACD), priorizando a prática social do aluno, que preconizam as Diretrizes Curriculares 

de Língua Estrangeira Moderna - DCEs. Este trabalho de intervenção foi realizado durante o 

Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) no ano de 2009 e aplicado no Colégio Estadual 

Professor Malvino de Oliveira de Porecatu, Paraná, para a turma da 8ª (9° ano) do Ensino 

Fundamental do período da manhã. Procurando ampliar a aprendizagem para além da sala de 

aula e desenvolver a autonomia dos alunos para iniciativas de estudos, utilizaram-se diferentes 

técnicas de leitura com vários gêneros textuais com temas diversificados, motivando o aluno a 

uma reflexão crítica dos textos, levando–os a questionarem fatos sociais que os rodeiam, 

desenvolvendo seu nível de entendimento de mundo. Ao finalizar o projeto, observou-se que as 

atividades de leitura e pesquisa foram significativas no processo de ensino-aprendizagem, 

levando em conta que a análise dos resultados mostrou uma melhoria considerável tanto na 

participação quanto no posicionamento crítico por parte dos alunos. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: A Leitura Crítica de Diferentes Gêneros Textuais 

Palavras-chave: Gêneros. Prática social. Autonomia. ACD. Multidisciplinaridade. 

Resumo: A elaboração dessa unidade didática tem como objetivo um trabalho interdisciplinar, 

respaldado nas teorias de Gênero e da Análise Crítica do Discurso (ACD), que prioriza a prática 

social do aluno e o que preconizam as DCEs. Essa unidade didática procura igualmente preservar 

as prerrogativas sócio-interacionistas da pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. É também 

objetivo dessa unidade a extensão da aprendizagem para além da sala de aula, procurando 

desenvolver a autonomia dos alunos para iniciativas de estudos. Esse material trará para as aulas 

questões sociais, que serão trabalhadas segundo a perspectiva da ACD e da teoria dos gêneros 

textuais, ou seja, utilizar-se-á diferentes técnicas de leitura com o intuito de motivar o aluno e o 

levar a uma reflexão crítica dos textos. Os textos serão adequados à 8ªsérie do Ensino 

Fundamental e contemplarão temas atuais. Os alunos serão divididos em grupos e cada grupo 

pesquisará e apresentará seminários para a sala de aula, podendo fazer uso dos recursos 

tecnológicos de comunicação e informação (TICs). Cada grupo também elaborará um trabalho 

final escrito visando à concepção crítica acerca das informações pesquisadas. Pelas dificuldades 

de motivação e carência de material, justifica-se um estudo que esteja focado na pesquisa 

multidisciplinar, autonomia e, sobretudo, no enaltecimento da motivação e a valorização da 

disciplina pelos estudantes. 
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Artigo 

Título: O gênero blog: leitura e produção em língua inglesa no 

Palavras-chave: PDE. Língua Inglesa. Gêneros Textuais. Blog. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo divulgar o resultado da Proposta Pedagógica 

implementada para o ensino e aprendizagem da produção de texto escrito em língua estrangeira. 

Trata-se de uma proposta de intervenção pedagógica desenvolvida na disciplina de língua inglesa 

que teve como tema os gêneros textuais no espaço da virtualidade e como estratégia a produção 

de blogs em língua inglesa. O objetivo do trabalho foi analisar esse gênero textual midiático como 

instrumento facilitador do processo de aprendizagem da leitura e produção de texto escrito em 

língua estrangeira. A proposta foi aplicada a alunos do CEEBJA de séries variadas durante 15 

encontros de duas horas, utilizando-se os equipamentos de informática disponíveis nas 

dependências da escola. Foram utilizados materiais previamente preparados na etapa anterior do 

PDE que serviram de subsídio para os participantes na confecção de seus próprios blogs. Os 

resultados mostraram que o blog, enquanto gênero textual, é uma boa estratégia para a 

aprendizagem da leitura e da escrita em língua estrangeira. Além disso, pudemos concluir que 

esse gênero demonstrou ser uma ferramenta pedagógica bastante atraente e motivadora para os 

estudantes do contexto em que foi utilizado, contribuindo para o desenvolvimento da interlíngua 

dos participantes. 

 

Produção Didático-pedagógica 

Título: Sequência Didática: Gênero midiático blog 

Palavras-chave: Sequência didática. Gênero textual. Blog. 

Resumo: Este trabalho faz parte de um projeto de intervenção pedagógica no ensino básico de 5ª 

a 8ª séries, na escola CEEBJA. Tomamos como fundamentação a teoria dos gêneros textuais 

proposta por Bakhtin (2003) e o interacionismo sócio-discursivo proposto por Bronckart (1999) 

que, por meio das interações humanas, orientam a aprendizagem. O objetivo principal deste 

trabalho é a produção de um blog coletivo escrito em inglês. Para que este estudo atinja os seus 

objetivos, apresentam-se uma sequência didática e as estratégias de leitura para o gênero textual 

em questão. Este trabalho encontra sua justificativa na falta de interesse dos alunos nas aulas de 

Língua Inglesa. Para a metodologia desta proposta, utilizaremos material multimídia como TV 
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Pendrive, laboratório de informática, cópias impressas, figuras e outros materiais confeccionados 

especialmente para esta implementação. 


