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Artigo
Título:

A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO

DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino
de Língua Estrangeira Moderna / Investigação sobre o tema Língua Inglesa e
Tecnologia a partir de uma proposta musical como objeto motivador para o
ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Ensino – Aprendizagem, Música, RAP.
Resumo:

Este trabalho tem como objetivo apresentar alternativas para o

processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa a partir da música, que
foi o gênero escolhido para o Projeto de Intervenção Pedagógica por ser uma
linguagem universal utilizada para a comunicação, entretenimento, estímulo à
educação; com o poder de mudar o ânimo das pessoas e incitá-las no
aprendizado de Língua Estrangeira Moderna.

A metodologia para seu

desenvolvimento foi a de aplicar em classe, práticas que estimulassem duas
habilidades pouco exploradas em sala de aula: a oralidade e a percepção
auditiva. Devido à maneira peculiar de expressar oralidades, narrativas textuais
e uma musicalidade específica, o estilo musical escolhido foi o RAP; o qual
permite resgatar e explorar histórias comuns que se perdem nos acontecimentos
cotidianos. Justifica-se a escolha deste tema, o fato de haver uma necessidade
constante de apresentar novas estratégias para o processo ensinoaprendizagem de Língua Inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: A MÚSICA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: Tecnologia e tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino
de Língua Estrangeira Moderna / Investigação sobre o tema Língua Inglesa e
Tecnologia a partir de uma proposta musical como objeto motivador para o
ensino de Língua Estrangeira Moderna

Palavras-chave: Ensino - Aprendizagem – Música - Rap
Resumo: Considerando que a música é uma linguagem universal utilizada para
a comunicação, entretenimento, estimulo `a educação; com o poder de mudar o
ânimo das pessoas e incitá-las no aprendizado de Língua Estrangeira Moderna,
foi o gênero escolhido para o Projeto de Intervenção Pedagógica .Esta sequência
didática tem por objetivo observar a importância do uso da música como
instrumento de ensino-aprendizagem nas aulas de Inglês, estimulando as duas
habilidades pouco exploradas em sala de aula: a oralidade e a percepção
auditiva. Devido à maneira peculiar de expressar oralidades, narrativas textuais
e uma musicalidade específica, o estilo musical escolhido foi o Rap, que permite
resgatar e explorar histórias comuns que se perdem nos acontecimentos
cotidianos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA
ORIENTADOR: Celia Regina Capellini Petreche
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

O GÊNERO VIDEOCLIPE E A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

TECNOLÓGICOS PRESENTES NA ESCOLA: uma proposta para a melhoria do
ensino da oralidade.
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: ensino de inglês; oralidade; videoclipe.
Resumo: No ensino de língua inglesa na escola pública, a prática da oralidade
tem sido dificultada por conjunturas diversas como o número de alunos em sala,
a resistência de muitos professores ou dos próprios educandos, entre outras
razões. Diante desse panorama, nosso trabalho tem como objetivo contribuir
para ampliar o conhecimento sobre as limitações e potencialidades da
compreensão oral. Para isso, escolhemos o gênero videoclipe e optamos pelo
desenvolvimento de atividades que busquem a melhoria da relação dos alunos
com a disciplina de língua inglesa em nosso contexto de ensino. Fundamentamonos no interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1997) e nos trabalhos
com sequência didática, propostos por Dolz e Schneuwly (2004), além de

Cristovão (2009), Holden (2009) Marcuschi (2008) e Moita Lopes; Rojo (2004) e
as Diretrizes Curriculares Estaduais para Língua Estrangeira Moderna
(PARANÁ, 2008). Nosso estudo é guiado pela metodologia da pesquisa-ação,
modalidade qualitativa de estudo que, no caso escolar, coloca o ensino e a
investigação científica no mesmo terreno, para a resolução de problemas
detectados no ambiente escolar (THIOLLENT, 2012). Evidências percebidas nos
dados coletados durante a intervenção na escola mostram resultados positivos
do uso do videoclipe por meio de atividades que exploram características
contextuais, discursivas e linguístico-discursivas na prática da compreensão
oral. Some-se a isso a percepção revelada pelos alunos de que a língua articulase com as experiências humanas, servindo para expressar realidades e também
transformá-las, pela apropriação crítica da língua e dos conteúdos por ela
veiculados.

Produção didático-pedagógica
Título: Using Video Clips to Teach oral skills
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Videocplipe;oralidade;letras de músicas.
Resumo: Segundo as Diretrizes Curriculares(2008,p.58)”numa concepção
discursiva de língua, as práticas de oralidade,escrita e leitura não são
segmentadas, pois elas não se separam em situações concretas de
comunicação”.Desse modo, trabalhar com diferentes gêneros de discursos traz
para sala de aula a possibilidade do estudante ampliar seu universo de leitura e
interpretação, o que favorece a leitura de mundo.Por isso neste projeto de
intervenção será contemplado o gênero Videoclipe, uma proposta para a
melhoria da oralidade e um trabalho com interpretação através das letras das
músicas e imagens que serão trabalhadas em sala de aula.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ANA CLAUDIA SANTOS DALLA CORTE
ORIENTADOR: Edcleia Aparecida Basso
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo

Título: REVISITANDO OS SABERES FUNDAMENTAIS DO PROFESSOR DE
LEM NORTEADOS PELAS DCE.
Tema: ESTUDO DA LINGUÍSTICA
Palavras-chave: Curso de Extensão. DCE. Abordagem Discursiva. Sequência
Didática.
Resumo: O presente trabalho visa apresentar e analisar os resultados da
implementação da produção pedagógica, desenvolvida durante o Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), sob a forma de curso de extensão do qual
participaram onze professoras de Língua Estrangeira de escolas públicas,
pertencentes ao Núcleo Regional de Educação de Goioerê. O curso foi ancorado
teoricamente nos pressupostos bakhtianianos e nos do Interacionismo
Sociodiscursivo e objetivou discutir e ampliar os conhecimentos destas
professoras sobre a abordagem teórica subjacente às Diretrizes Curriculares
Estaduais (DCE). Como metodologia da pesquisa foi utilizado o Método
Dialético, com dados coletados durante os quatro encontros do curso ofertado,
por meio de registros e questionários que possibilitaram analisar o conhecimento
teórico inicial e final das participantes, bem como fazer uma análise preliminar
do esforço teórico-prático delas na produção de uma sequência didática. Os
resultados mostram que as professoras precisam de cursos específicos para
sustentar sua prática e que, sem este tipo de apoio, o trabalho realizado em sala
pode ficar bem aquém do esperado, uma vez que os professores de Língua
Inglesa, representados aqui pelas participantes, não dominam a teoria sobre a
Abordagem Discursiva de modo adequado, consequentemente, têm problemas
em trabalhar com os gêneros em sala de aula, dificultando o alcance dos
objetivos apregoados pelos documentos prescritivos.

Produção didático-pedagógica
Título: REVISITANDO OS SABERES FUNDAMENTAIS DO PROFESSOR DE
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA NORTEADOS PELAS DCE
Tema: ESTUDO DA LINGUÍSTICA E DA LINGUÍSTICA APLICADA
Palavras-chave: DCE; ABORDAGEM DISCURSIVA; SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Resumo: O presente trabalho visa implementar um curso de extensão com
professores de Língua Inglesa da Rede Pública do Núcleo Regional de Educação
de Goioerê a fim de discutir e ampliar os conhecimentos destes professores

sobre

a

abordagem

teórica

subjacente

as

Diretrizes

Curriculares

Estaduais(DCE) . Para tanto, este trabalho foi embasado nas teorias linguísticas
da Abordagem Discursiva visando o conhecimento teórico sobre esta e a
aplicação desta teoria na prática através da produção de uma Sequência
Didática. O curso de extensão será desenvolvido no Colégio Estadual Carlos
Gomes – Ubiratã / PR, nos meses de março e abril de 2013, também envolverá
atividades para desenvolvimento linguístico e será ministrado pela professora
PDE autora desta produção com o auxílio da professora orientadora deste
material.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ANA JUDITE URBANITZ
ORIENTADOR: Maria Lucia de Castro Gomes
IES: UTFPR
Artigo
Título: O professor de Inglês num processo contínuo de reflexão e ação.
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino de Língua Estrangeira
Moderna
Palavras-chave:

Língua Inglesa; Abordagem metodológica; Formação

continuada; Gêneros textuais; Letramento crítico.
Resumo: Este trabalho desenvolveu-se em função da necessidade de buscar,
por meio de estudos e reflexões, propostas metodológicas significativas para o
ensino de Língua Inglesa dentro do contexto atual bem como analisar e discutir
sobre as abordagens metodológicas utilizadas pelos professores de Língua
Inglesa e sobre quais são as contribuições das mesmas para a aprendizagem
de uma língua estrangeira. Portanto, por meio dos relatos apresentados pelos
professores envolvidos nesta pesquisa-ação pode-se constatar que a formação
continuada torna-se imprescindível para desencadear um novo olhar do
professor sobre sua prática pedagógica, contribuindo para o seu aprimoramento
pessoal e para a melhoria de sua atuação em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: O professor de Inglês num processo contínuo de reflexão e ação.

Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave:

Língua

Inglesa;

Abordagem

metodológica;

Formação

continuada.
Resumo: O ensino de uma língua estrangeira vem sendo nas últimas décadas
objeto de estudo de profissionais da área de Linguística Aplicada os quais
buscam por meio de pesquisas, análises e discussões compreender como as
pessoas aprendem uma língua estrangeira e quais são os encaminhamentos
metodológicos que contribuem para o processo ensino-aprendizagem. Com os
avanços tecnológicos e com a facilidade de acesso às informações, depara-se
com alunos que apresentam autonomia neste processo. Considera-se que no
contexto atual, as salas de aula apresentam características cada vez mais
heterogêneas. Diante disso são constantes os questionamentos dos professores
de Língua Estrangeira sobre abordagens metodológicas, como trabalhar a
singularidade dentro da pluralidade. Para tanto, este trabalho procura investigar
qual é a abordagem metodológica do professor de Língua Inglesa e quais são
as contribuições da mesma para a aprendizagem de uma língua estrangeira no
contexto atual bem como evidenciar se há ou não problemas e/ou dificuldades
na implementação da proposta elaborada pela SEED. Será desenvolvido junto a
um grupo de docentes, primeiramente envolvendo a aplicação de questionários
semiestruturados, de natureza quantitativa, e de questões abertas- relatório de
sua prática pedagógica, seguida de uma formação continuada com o intuito de
desencadear um novo olhar do professor no ensino de Língua Inglesa por meio
de estudos, reflexão e análise. Assim, espera-se que este estudo contribua para
o aprimoramento pessoal e para a melhoria da atuação em sala de aula aliado
ao objeto maior “melhoria da qualidade de ensino”.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ANA PAULA NETO SALGUEIRO TORO
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Artigo
Título:

O uso da tecnologia em aulas de língua inglesa incentivando a

motivação e a interação entre os alunos.

Tema: Tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de língua
estrangeira moderna.
Palavras-chave: Educomunicação. Motivação. Tecnologia.
Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado “O
blog como recurso pedagógico: participação e motivação dos alunos através da
tecnologia”, desenvolvido no Colégio Estadual Professora Sully da Rosa
Vilarinho, escola da rede pública paranaense. O objetivo desse trabalho é buscar
formas de tornar as aulas de inglês mais motivadoras através do uso do suporte
blog. Para o trabalho aqui apresentado, o corpus é constituído da análise das
atividades desenvolvidas durante o projeto de intervenção pedagógica. A
metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa e a pesquisa-ação (GIL,2008).
O nosso olhar sobre interdisciplinaridade e transgressão pautou-se em
Pennycook (2006). Com relação à linguagem como prática social embasamonos em Kumaravadivelu (2006) e em Fabricio (2006) e sobre contextualização,
signo e significado sustentamo-nos em Bakhtin (2006) e Kriegl (2002). A respeito
da educomunicação e mídia-educação, respaldamo-nos na ideias de Soares
(2006) e de Bévort (2009), sobre o uso das tecnologias apoiamo-nos nos estudo
de Leffa (2008) e Silva (2009) e a respeito do tema motivação utilizamos os
conceitos de Brown (2001). Ao término da aplicação do projeto, constatamos que
a tecnologia aliada à educação, através de metodologias de interação e
mediação, propicia a motivação e cria um ambiente colaborativo com maiores
possibilidades de aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Think about Technology
Tema: Tecnologia educacional como recurso pedagógico no ensino de língua
estrangeira moderna.
Palavras-chave: tecnologia; motivação; blog
Resumo: Esta Unidade Didática tem como tema a tecnologia educacional como
recurso pedagógico no ensino de língua estrangeira moderna. Entre os objetivos
estão: a) a busca por formas de tornar as aulas de inglês mais motivadoras
através do uso das mídias; b) o incentivo à produção textual; c) a utilização das
mídias como apoio didático; d) a estruturação de um blog como auxílio didático
nas aulas de inglês; e) a busca por tornar as aulas mais atrativas e o incentivo à

motivação dos alunos. Nesta unidade didática você irá encontrar diferentes
gêneros textuais como: letra de música, texto informativo, ilustração, conversão,
blog, vídeo, entre outros. A gramática também é contemplada através do
comparativo de superioridade. Assim, os textos utilizados como materiais
didáticos também seguem o mesmo tema: tecnologia, proporcionando ao aluno
a possibilidade da construção dos próprios significados e do letramento crítico.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ANDREA CRISTINA FERREIRA TAJARIOL
ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A LÍNGUA INGLESA E OS JOGOS LÚDICOS
Tema: A utilização de jogos no processo de ensino e aprendizagem da língua
inglesa.
Palavras-chave: Jogos lúdicos. Aprendizagem. Motivação. Língua Inglesa.
Resumo: O presente artigo apresenta o resultado do projeto desenvolvido para
o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – 2012, do Estado do
Paraná e teve por objetivo desenvolver nos alunos o gosto pela aprendizagem
da Língua Inglesa, por meio da utilização de jogos e atividades que despertem o
interesse e motivem o educando para a aprendizagem dessa língua, fazendo
uso de uma nova metodologia constituída de técnicas variadas e contemplando
as quatro habilidades em Língua Inglesa e priorizando a comunicação oral. Para
isso, foram elaboradas atividades lúdicas e diversificadas para que o estudante
sinta-se motivado para aprender esse idioma. Lançou-se mão também de
diferentes gêneros textuais, como filme, música, imagens, entre outros. Com o
propósito de criar condições para o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos, também se elaborou atividades diversificadas como leitura, debates,
jogos online, jogos de quebra-cabeça e bingo em uma interação constante das
mesmas a fim de se produzir novos conhecimentos. Durante a realização do
projeto, constatou-se que os alunos sentiram-se motivados pelo aprendizado da
língua e perceberam que podem aprender a Língua Inglesa de forma dinâmica
e divertida. Nesse contexto, o projeto de intervenção proposto contribuiu para o

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Sendo assim, nós, educadores
precisamos desenvolver metodologias de ensino-aprendizagem que atendam as
expectativas dos alunos e os motivem a aprendê-la, dessa forma, eles não
apenas aprendem outro idioma, mas também tornam-se cidadãos do mundo

Produção didático-pedagógica
Título: A APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE JOGOS EDUCATIVOS EM LÍNGUA
INGLESA
Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Jogos lúdicos; Motivação; Aprendizagem.
Resumo: O presente trabalho procurou contemplar as quatro habilidades em
Língua Inglesa centradas em atividades lúdicas e diversificadas para que o
educando se sinta motivado para o aprendizado. Para isso foram utilizados
diferentes gêneros textuais, pois se o processo de aprender uma língua se faz
pelo discurso e se estes consistem de textos, então, por meio deles, é preciso
criar condições para que os alunos expandam e aprofundem seus
conhecimentos. Para tanto, serão realizadas atividades de leitura, reflexão e
debates. Para a realização efetiva de tal proposta, pretende-se azer uso das
mídias digitais. Estas podem trazer informações diversas, favorecem a pesquisa
e a realização de atividades, além de motivar a aprendizagem. Portanto, mídia,
Inglês e atividades lúdicas se integram para produzir novos conhecimentos que
permitem aos educandos compreender as problemáticas atuais, ajudando-os a
enfrentar os novos desafios da contemporaneidade, formando-os sujeitos
críticos e reflexivos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ANGELICA VIANA BARROS
ORIENTADOR: Tacel Ramberto Coutinho Leal
IES: UEL
Artigo
Título: História Infantil:possível instrumento de motivação
Tema: Gênero textual
Palavras-chave: História Infantil;língua inglesa;leitura

Resumo: Este artigo explora o uso do gênero textual História Infantil em uma
turma do sétimo ano do Colégio Estadual Marquês de Caravelas. Para esse fim
foi selecionado um corpus de História Infantil com o objetivo de despertar o
interesse dos alunos para o aprendizado da língua inglesa. O gênero História
Infantil foi mediado pelo interacionismo sócio-discursivo (ISD) que dá prioridade
ao social (BRONCKART, 1999), e considera o ser humano como agente de
conhecimentos historicamente produzidos. Os dados coletados são o resultado
do trabalho de conclusão do programa PDE-2012, realizado com estudantes da
rede pública de ensino. O objetivo geral foi investigar a produção e leitura de
histórias infantis como instrumentos de motivação para o ensino de língua
inglesa. A utilização de sites e pesquisas no laboratório de informática contribuiu
para o desenvolvimento das atividades online. O uso de tecnologias estimulou o
estudante a buscar novas leituras em bibliotecas virtuais. A implementação do
projeto teve como objetivo pesquisar a participação, o interesse e a
aprendizagem

de

línguas

através

da

motivação,

pois

as

atividades

oportunizaram a investigação do grau de leitura e produção dos estudantes na
língua inglesa e como os mesmos se relacionam com o ensino da referida língua.
O projeto também teve a participação de professores da escola pública do
Paraná de língua estrangeira moderna através do curso online (GTR).

Produção didático-pedagógica
Título: História Infantil:possível instrumento de motivação
Tema: Sequência didática
Palavras-chave: História Infantil, língua inglesa, motivação, leitura
Resumo: Para que o aluno possa aprender uma língua é preciso que a pratique
na presença do outro e viva momentosde interação, os quais só são possíveis
por meio dos atos de comunicação, pois são neles que os contextos se
apresentarão e dessa forma o aluno tem a possibilidade de colocar em prática
seus conhecimentos e adquirir outros. O objetivo geral é investigar a produção e
leitura de histórias infantis como instrumentos de motivação para ensino de
língua inglesa em uma turma do sétimo ano do Colégio Estadual Marquês de
Caravelas. A metodologia consiste em atividades para a desconstrução de
conceitos, objetivando a criação de uma nova cultura quanto ao estudo de LE.
Na sequência didática haverá pesquisa diagnóstica, atividades diversas de

leitura,compreensão e produção de história infantil, atividades em grupos,
práticas de pesquisas, a horado conto que consiste em leitura e dramatização
de livros, produção de histórias infantis ou mini-contos. Será aplicada novamente
pesquisa (questionário) com os alunos para verificação de aprendizagem e
comportamento dos mesmos com relação a leitura no estudo de língua inglesa.
Será utilizado o laboratório de informática para contato com sites de história
infantil e pesquisa, biblioteca tradicional e virtual, vídeos e sites da internet.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS
ORIENTADOR: Celia Regina Capellini Petreche
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

O ensino da língua inglesa através do gênero textual anúncio

publicitário.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: anúncio publicitário; Língua Inglesa; sequência didática.
Resumo: O presente estudo justificou-se pela necessidade de reflexão em
relação à relevancia da Língua Inglesa como língua franca. Através da variedade
do gênero textual anúncio publicitário, tendo como base o interacionismo
sociodiscursivo o trabalho focou-se no desenvolvimento da oralidade leitura e
produção textual.

Produção didático-pedagógica
Título: Produção Didático Pedagógica: O ensino da Língua Inglesa através do
gênero textual Anúncio Publicitário
Tema: Gêneros discursivos, leitura.produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: língua inglesa; anúncio publicitário; sequência didática.
Resumo: Esta unidade didática tem por objetivo o desenvolvimento de
atividades de leitura, interpretação e produção por meio do gênero textual
anúncio publicitário.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CARLOS ALBERTO DE ANDRADE
ORIENTADOR: Maria Izabel Rodrigues Tognato
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

Compreensão textual do gênero sinopse de filmes: Uma proposta

metodológica possível
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo
Palavras-chave:

Interacionismo

Sociodiscursivo;

Gêneros

textuais;

Compreensão textual; Sinopse de filmes.
Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar resultados de uma intervenção
pedagógica realizada no ensino de Língua Inglesa, como parte de um programa
de formação continuada oferecido pela Secretaria de Educação do Paraná
(SEED), o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Fundamentamos
nosso trabalho na perspectiva do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD)
(BRONCKART, 1999/2009; 2006; 2008; 2009), no ensino de gêneros e nas
capacidades de linguagem, (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004; MACHADO E
CRISTOVÃO, 2006; CRISTOVÃO, 2007, 2008, 2009), além das Diretrizes
Curriculares Orientadoras da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE)
(2008). As DCEs (2008, p.53) apontam que a língua deve ser concebida no
discurso como uma prática social e não simplesmente como estrutura ou código
a ser decifrado. Trata-se de uma proposta de atividade realizada no primeiro
semestre de 2013, em uma turma de 1º ano do Ensino Médio. Para a
organização das aulas, utilizamos uma abordagem baseada em três momentos,
considerando-se a seguinte sistematização: pre-activity, while-activity e postactivity (UNDERWOOD, 1989, 1990). Os resultados deste trabalho apontam
para uma contribuição mais efetiva para o desenvolvimento do aprendiz de
Língua Inglesa para que o mesmo seja capaz de agir no mundo e transformá-lo,
possibilitando a aprendizagem da Língua Inglesa a partir dos elementos
constitutivos de um determinado gênero, como no caso de sinopses de filmes.
Com isso, sua contribuição pode ser significativa não somente para o processo

de aprendizagem da Língua Inglesa, como também para o processo de formação
continuada do próprio professor.

Produção didático-pedagógica
Título: Leitura: Compreensão textual a partir do gênero sinopse de filmes
Tema: Interacionismo Sociodiscursivo
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo, Ensino de Gêneros Textuais,
Sinopse de Filmes
Resumo: Nossa proposta justifica-se na medida em que pode contribuir para
uma maior compreensão de textos em Língua Inglesa por meio de um ensino
com base em gêneros, bem como para o trabalho do professor pela elaboração
de um material de apoio. Por essas razões, esta proposta visa a apresentar uma
sugestão de atividades para a compreensão de alguns gêneros textuais, com
foco no gênero sinopse de filmes para o reconhecimento das características
constitutivas do gênero estudado, considerando a linguagem como prática
social. Para isto, fundamentamos nosso trabalho nas orientações das Diretrizes
Curriculares para o Ensino de Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do
Paraná (2008), nos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo
(ISD) (2008) (BRONCKART, 1999/2003/2007), no ensino de gêneros e
capacidades de linguagem (SCHENEUWLY E DOLZ, 2004: MACHADO E
CRISTOVÃO, 2006; ABREU TARDELLI, 2007). Para tanto, utilizamos um
questionário junto aos alunos do 9º. Ano do Ensino Fundamental sobre os
gêneros a serem estudados no 1º. Ano do Ensino Médio, selecionamos textos
com base neste questionário e sistematizamos aulas, envolvendo três
momentos: pre-activity, while-activity e post-activity. Com isso, acreditamos que
este trabalho pode contribuir não somente para o processo de aprendizagem de
Língua Inglesa, como também para o desenvolvimento do professor.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CELIA MARIA DOMINGUES ROSSATTO
ORIENTADOR: Viviane Aparecida Bagio Furtoso
IES: UEL
Artigo

Título: Um olhar reflexivo sobre a avaliação e seus registros
Tema: Linguística Aplicada.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Ensino. Aprendizagem. Avaliação. Registro.
Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir sobre a avaliação escolar, como
elemento integrador entre o ensino e a aprendizagem, ampliando a concepção
do professor sobre a avaliação, bem como repensando os instrumentos
avaliativos utilizados na escola e como e onde são feitos os registros do
desempenho dos alunos. Caracterizada como uma pesquisa-ação, este estudo
propõe uma planilha de avaliação com o objetivo de sistematizar o registro do
desempenho dos alunos, procurando acompanhar o processo de aprendizagem
do aluno e não apenas o produto.

Produção didático-pedagógica
Título: Um olhar reflexivo sobre a avaliação e seus registros
Tema: Linguística Aplicada.
Palavras-chave:
Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir sobre a avaliação escolar, como
elemento integrador no processo de ensino-aprendizagem, ampliando a
concepção do professor sobre a avaliação, bem como repensando os
instrumentos avaliativos utilizados na escola e como e onde são feitos os
registros do desempenho dos alunos. Utilizando a pesquisa-ação, será
desenvolvida uma planilha de avaliação com o objetivo de sistematizar o registro
do desempenho dos alunos onde o processo de aprendizagem deverá
sobressair-se ao produto.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CELIA SOARES
ORIENTADOR: Carmen Ilma Belincanta Borghi
IES: UEM
Artigo
Título:

O PROFESSOR E OS GÊNEROS DO DISCURSO EM AULAS DE

LÍNGUAS
Tema: Gêneros do Discurso

Palavras-chave: Línguas. Gênero Discursivo. Formação Continuada.
Resumo: Resumo – Este artigo visa apresentar os resultados de um projeto
cujo objetivo foi de colaborar com o processo de formação continuada do
professor do Ensino Público do Estado do Paraná ofertando um curso sobre
gêneros do discurso aos professores de línguas. O ensino de línguas perdurou
por muito tempo calcado nos conteúdos linguísticos com uma concepção de que
língua e gramática são uma coisa só. Porém, ao ensinar a gramática pela
gramática não é garantia de ensinar língua e deslocar o foco da gramática para
os gêneros do discurso. É uma tarefa que demanda tempo e estudo por parte do
professor. As aulas de línguas devem ser um espaço onde professores e alunos
interajam, observando que o discurso está vinculado à história e ao mundo
social. Considerando que é a Diretriz Curricular de Língua Estrangeira Moderna
que orienta o trabalho do professor em sala de aula para o ensino de línguas por
meio dos gêneros do discurso, e para que ele ocorra de maneira efetiva é
necessário embasamento teórico por parte do professor. Acreditamos que a
formação continuada é uma possibilidade de ampliar esta abordagem. Dessa
forma, esse projeto objetiva estudar a literatura que fundamenta a Diretriz
Curricular de Língua Estrangeira Moderna, e propor um curso sobre gêneros do
discurso visando promover a autonomia do professor para a produção do próprio
material didático. Muitas vezes o livro didático adotado não aborda os gêneros
do discurso de acordo com a proposta das DCEs e o professor pode por meio
de sua intervenção reorganizá-lo.

Produção didático-pedagógica
Título: O PROFESSOR E OS GÊNEROS DO DISCURSO EM AULAS DE
LÍNGUAS
Tema: O Professor e os Gêneros do Discurso
Palavras-chave: Línguas; Gênero Discursivo; Formação Continuada.
Resumo: RESUMO
Este projeto visa colaborar com o processo de formação continuada do professor
do Ensino Público do Estado do Paraná ofertando um curso sobre gêneros do
discurso aos professores de línguas. O ensino de línguas perdurou por muito
tempo calcado nos conteúdos linguísticos com uma concepção de que língua e
gramática são uma coisa só. No entanto, ao ensinar a gramática pela gramática

não é garantia de ensinar língua e deslocar o foco da gramática para os gêneros
do discurso é uma tarefa que demanda tempo e estudo por parte do professor.
As aulas de línguas devem ser um espaço onde professores e alunos interajam,
observando que o discurso está vinculado à história e ao mundo social.
Considerando que é a Diretriz Curricular de Língua Estrangeira Moderna que
orienta o trabalho do professor em sala de aula para o ensino de línguas por
meio dos gêneros do discurso, e para que ele ocorra de maneira efetiva em sala
de aula é necessário embasamento teórico por parte do professor, acreditamos
que a formação continuada é uma possibilidade de ampliar esta abordagem.
Dessa forma, esse projeto objetiva estudar a literatura que fundamenta a Diretriz
Curricular de Língua Estrangeira Moderna, e propor um curso sobre gêneros do
discurso visando promover a autonomia do professor para a produção do próprio
material didático. E muitas vezes o livro didático adotado não aborda os gêneros
do discurso de acordo com a proposta das DCEs e o professor pode por meio
de sua intervenção reorganizá-lo.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CELINA DA COSTA SANTOS
ORIENTADOR: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

O GÊNERO E-MAIL: uma proposta para a prática da leitura e escrita

em língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave:

Palavras-chave: Gênero discursivo. E-mail. Sequência

didática.
Resumo:

Este artigo apresenta os resultados obtidos, por meio da

implementação pedagógica norteada pela teoria dos gêneros textuais (Bakhtin,
2003) e pelo procedimento da sequência didática de Dolz & Schneuwly (2004).
O objetivo é averiguar em que aspectos o trabalho com o gênero discursivo email pode ou não contribuir para despertar o interesse do estudante pela leitura,
pela oralidade e pela produção escrita em LI, bem como possibilitar o

desenvolvimento das capacidades de linguagem. Os dados discutidos, oriundos
dos questionários mistos com questões fechadas e abertas, aplicados no início
e no final da pesquisa, das falas interativas das atividades do Grupo de Trabalho
em Rede (GTR), da produção inicial e final do gênero e-mail e do relato dos
alunos, revelam que o gênero e-mail, que se encontra na cultura midiática, não
só se apresentou como uma alternativa positiva para despertar o interesse pela
leitura, pela oralidade e pela produção escrita em Língua Inglesa, mas também
como um meio eficaz para um processo de ensino e aprendizagem melhor e com
mais autonomia.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero e-mail: uma proposta para a prática da leitura e escrita em
Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/ textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave: gênero discursivo; e-mail; sequência didática
Resumo: O professor de línguas necessita conhecer a diversidade de gêneros
que circulam na sociedade, nas diferentes mídias e saber transformá-los em
instrumento de ensino-aprendizagem. Assim, a presente produção propõe à
realização de um trabalho explorando o gênero discursivo E-mail que possibilita
o ensino das práticas discursivas, a compreensão dos diversos usos da
linguagem, a ativação de procedimentos interpretativos e a construção de
significados, com o objetivo de ensinar Língua Inglesa na sala de aula a partir de
práticas significativas de leitura e escrita, visando aprimorar as capacidades de
linguagem dos estudantes por meio do procedimento da sequência didática.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CLECI FATIMA SILVESTRINI
ORIENTADOR: Sanae Jomori
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Música Como Estratégia no Ensino-Aprendizagem em Língua Inglesa
Tema: Aprendendo Língua Inglesa através da música.

Palavras-chave:

“Música”; “Língua Inglesa”; “Motivação”;

“Aprendizagem”;

“DCE”.
Resumo: Este trabalho apresenta a Produção Didático-Pedagógica realizada
na Escola Estadual Irmão Isidoro Dumont- Ensino Fundamental de Itapejara D’
Oeste. Sintetiza o trabalho de pesquisa acerca do Plano Integrado de Formação
Continuada (PDE 2012). O presente estudo objetivou mostrar a importância da
música como estratégia no ensino-aprendizagem em Língua Inglesa (LI) . O
objeto de estudo da LI é a língua pela sua complexibilidade e riqueza, a qual
permite o trabalho em sala de aula com variados textos de diferentes gêneros.
O gênero escolhido para este estudo foi a música. A música apresentou-se
como um ótimo recurso didático para auxiliar na aprendizagem, podendo
transformar aulas pouco prazerosas, em aulas mais atrativas, dinâmicas,
despertando o entusiasmo, motivação, autoestima, concentração, interação
entre professor/estudante, elementos que são essenciais para o sucesso na
aprendizagem de línguas.

Para alcançar tais objetivos foi elaborada uma

Unidade Didática que contemplou 32 h\\a e aplicada com alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental. As atividades propostas na Unidade Didática visaram
motivar os estudantes, facilitar a compreensão, trabalhar o aspecto
cultura/interdiscurso, a variedade linguística, análise linguística, enriquecer o
vocabulário, desenvolvendo atividades de pesquisa, discussão e produção, e
dessa forma, estimular e desenvolver as quatro habilidades de aprendizagem:
listening (audição), reading (leitura), writing (escrita), speaking (oralidade),
ressaltadas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs). O projeto
conseguiu mostrar o quanto a música pode despertar o interesse dos alunos, Os
resultados mostram que a música é uma das estratégias evidentes na
aprendizagem de línguas, podendo ser trabalhada com mais eficácia pelos
educadores.

Produção didático-pedagógica
Título: A música como estratégia de ensino- aprendizagem em Língua Inglesa.
Tema: Aprendendo Língua Inglesa através da música.
Palavras-chave: Língua Inglesa; música; motivação; aprendizagem.
Resumo: O objeto de estudo da Língua Inglesa (LI) é a língua pela sua
complexibilidade e riqueza, a qual permite o trabalho em sala de aula com

variados textos de diferentes gêneros. O gênero escolhido para esta Sequência
Didática (SD) é a música como estratégia de ensino- aprendizagem. A SD
objetiva mostrar o quanto é importante a música como estratégia de ensinoaprendizagem no ensino de LI. A música apresenta-se como um ótimo recurso
didático para auxiliar na aprendizagem, podendo transformar aulas pouco
prazerosas, em aulas mais atrativas, dinâmicas, despertando o entusiasmo,
motivação, autoestima, concentração, interação entre professor/estudante,
elementos que são essenciais para o sucesso na aprendizagem de línguas. Por
esse motivo, as atividades propostas na SD visam motivar os estudantes, facilitar
a compreensão, trabalhar o aspecto cultura/interdiscurso, a variedade
linguística, análise linguística, enriquecer o vocabulário, e dessa forma, estimular
e desenvolver as quatro habilidades de aprendizagem: listening (audição),
reading (leitura), writing (escrita), speaking (oralidade), ressaltadas nas DCEs.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CLOTILDE CORREA GOMES
ORIENTADOR: Tacel Ramberto Coutinho Leal
IES: UEL
Produção didático-pedagógica
Título: Conscientização e Combate ao Preconceito e Discriminação
Tema: Conscientização e Combate ao Preconceito e Discriminação referentes
às questões étnico-raciais, ao machismo, ao feminismo, à discriminação LGBT
e outras, com o intuito de garantir o respeito à diversidade nas relações
interpessoais.
Palavras-chave: Preconceito, Discriminação, Racismo, Homofobia
Resumo: Conscientização e Combate ao Preconceito e Discriminação
referentes às questões étnico-raciais, ao machismo, ao feminismo, à
discriminação LGBT e outras, com o intuito de garantir o respeito à diversidade
nas relações interpessoais, bem como, a implementação das Leis 10.639/03 e
11.645/08. Será realizado através do gênero textual Editorial que permite
provocar uma discussão mais crítica em relação aos temas citados e o trabalho
será pautado nas pesquisas dos educadores Joaquim Dolz, Michèle Noverraz e
Bernard Schneuwly(2004) que apresentam um procedimento para o ensino de

inglês com base em gênero de acordo com os pressupostos do interacionismo
sociodiscursivo a Sequência Didática.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: CONCEICAO VALERIANO ACORDI
ORIENTADOR: Juliana Reichert Assuncao Tonelli
IES: UEL
Artigo
Título: UM NOVO OLHAR PARA O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS
DA AVALIAÇÃO FORMATIVA
Tema: A avaliação da aprendizagem escolar no ensino de língua estrangeira
moderna.
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; avaliação formativa; Ensino de
inglês
Resumo: Estamos vivendo em um mundo globalizado, na era dos avanços
científicos, tecnológicos e dos chamados nativos digitais. Esta realidade exige,
cada vez mais, novas estratégias e práticas docentes não somente no processo
de ensino e da aprendizagem, mas também no processo avaliativo. Sabemos
que, em muitos casos, a avaliação da aprendizagem faz parte da rotina da sala
de aula, como aspecto complementar do processo ensino e aprendizagem.
Todavia, no nosso entendimento, a avaliação deve ser parte central tanto das
atividades dos professores quanto dos alunos. Por entendermos que avaliar é
também proporcionar o desenvolvimento do aluno, nesse trabalho focamos a
avaliação formativa, a qual propõe a observação constante e contínua dos
percursos de aprendizagem, estimulando o apontamento de informações e
pistas relevantes à compreensão de problemas e obstáculos interpostos à
aprendizagem.Portanto, mais que a identificação das dificuldades, a avaliação
formativa tem como resultado a promoção de ajustes e readequações dos
procedimentos de ensino. O presente artigo tem por objetivo 1) revisitar
conceitos de avaliação disseminados na literatura; 2) refletir sobre as atuais
práticas de avaliação, feitas aos nossos alunos do Ensino Fundamental II e; 3)
sugerir possíveis critérios e mudanças na avaliação da aprendizagem de inglês.
Almejamos também investigar o entendimento dos alunos sobre avaliação da

aprendizagem através da implementação do material didático fazendo uso de
questionários; gêneros textuais; atividades orais, escritas e instrumentos
avaliativos pré-estabelecidos, com a intencionalidade de obter avanços no
ensino da língua inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: Revisitando Conceitos Avaliativos: Um novo olhar para o ensino
aprendizagem de LI
Tema: A avaliação da aprendizagem escolar no ensino de língua estrangeira
moderna.
Palavras-chave: Avaliação formativa; Gênero textual Carta e E-mail
Resumo: Este trabalho será voltado aos alunos do 9º ano da Escola Estadual
Nereu Ramos – Ensino Fundamenta lI, na disciplina de Língua Inglesa (LI), com
o tema de estudo Avaliação da Aprendizagem em língua estrangeira (LE). A
justificativa de escolha da referida turma foi em função de estarem concluindo o
Ensino Fundamental e, portanto, esperamos que um trabalho sobre o processo
de avaliação possa melhor conscientizá-los sobre esse processo e o
ensino\\aprendizagem da disciplina, tornando-os mais atuantes e críticos para
iniciar o Ensino Médio. Propomos a “Avaliação Formativa” pela qual o professor
acompanha de perto o aluno, certifica-se das suas aprendizagens, em todos os
momentos identifica o desempenho e dificuldades a fim de orientar, interferir,
motivar para o prosseguimento da sua aprendizagem, retomando o conteúdo
quando necessário, no decorrer do processo ensino/aprendizagem. Objetiva-se
explorar a avaliação não somente ao final de um determinado período, por
exemplo, ao final do bimestre, mas sim ao longo de todo processo. Assim, o
projeto será norteado pelo tema e se utilizará dos gêneros textuais carta e email, procurando tornar a aprendizagem de LI mais significativa e ampliar o
horizonte dos educando, através da proposição de novas formas de avaliar o
ensino da língua e a interação dele no processo avaliativo, por acreditarmos que
o aluno é co-construtor de seu conhecimento.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: DEUZA MACHADO DA CRUZ SILVA

ORIENTADOR: Jose Carlos Aissa
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Gênero Música na Ampliação do Vocabulário da Língua Inglesa
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Música; vocabulário; ensino de inglês.
Resumo:

Resumo - O presente trabalho tem como objetivo compartilhar

pesquisas e alguns resultados de atividade realizadas com o gênero música no
ensino de língua inglesa. Esse gênero se apresenta em vários momentos de
nossas vidas: nos momentos mais alegres e também em situações de
dificuldades; é impossível pensar qualquer cerimônia sem a presença da música.
Ela faz parte do nosso cotidiano, tornar-se uma ferramenta necessária nas
atividades com o gênero do discurso do cotidiano da realidade do aluno. Assim
sendo, por que não usá-la na educação como estratégia de ensino
aprendizagem? Relatar também neste trabalho a necessidade de amenizar
algumas dificuldades apresentadas no ensino da Língua Inglesa. O trabalho com
gênero música, cuja ênfase não ocorre apenas na questão linguística, mas em
todo o contexto envolvido, já que ela é um gênero textual do cotidiano do aluno,
e também de grande importância na vida de todo cidadão, pois a mesma auxilia
na sensação e nas emoções humanas. Vemos que os objetivos pedagógicos
podem ser obtidos com sua utilização no processo ensino-aprendizagem da
língua inglesa. Porém, faz-se necessária uma reflexão dessa proposta para
auxiliar na melhoria dos resultados obtidos na aprendizagem em LEM-Inglês, o
que é o tema desta proposta.

Produção didático-pedagógica
Título: Ampliação do vocabulário através da Música na Língua ninglesa
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave: Música. Vocabulário. Ensino de Inglês
Resumo: O presente para trabalho tem como objetivo compartilhar pesquisas e
alguns resultados de atividade realizadas com o gênero música no ensino de
língua inglesa. Esse gênero se apresenta em vários momentos de nossas vidas:
nos momentos mais alegres e também em situações de dificuldades; é
impossível pensar qualquer cerimônia sem a presença da música. Ela faz parte

do nosso cotidiano, tornando-se uma ferramenta necessária nas atividades com
o gênero do discurso do cotidiano da realidade do aluno. Assim sendo, por que
não usá-la na educação como estratégia de ensino aprendizagem? Relata-se
também neste trabalho a necessidade de amenizar algumas dificuldades
apresentadas no ensino da Língua Inglesa. O trabalho com gênero música, cuja
ênfase não ocorre apenas na questão linguística, mas em todo o contexto
envolvido, já que ela é um gênero textual do cotidiano do aluno, e também de
grande importância na vida de todo cidadão, pois a mesma auxilia na sensação
e nas emoções humanas. Vemos que os objetivos pedagógicos podem ser
obtidos com sua utilização no processo ensino-aprendizagem da língua inglesa.
Porém, faz-se necessária uma reflexão dessa proposta para auxiliar na melhoria
dos resultados obtidos na aprendizagem em LEM-Inglês, o que é o tema desta
proposta.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: DIOMARA SALETE ROSSETTO
ORIENTADOR: NELZA MARA PALLU
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: As histórias em quadrinhos como instrumento de ensino e aprendizagem
da língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos gêneros/textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave:

Língua

Inglesa;Histórias

em

quadrinhos;

Ensino

e

aprendizagem;
Resumo: Na sociedade contemporânea, a aprendizagem da Língua Inglesa se
apresenta como fundamental por fazer parte do contexto social e histórico de
maneira ampla e significativa, considerando a complexidade das relações que
são firmadas por essa sociedade. A partir dessa constatação, o estudo objetivou
fomentar a potencialidade educativa das histórias em quadrinhos, comic strips e
das charges no processo de produção textual na Língua Inglesa, visando sua
utilização de forma contextualizada e significativa na prática docente articulandose a vida cotidiana dos alunos. Fundamentado em revisão bibliográfica e em

intervenções didáticas realizadas em uma turma do sétimo ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Santo Agostinho, esta experiência possibilitou
considerações relevantes sobre a prática docente articulada ao processo de
ensino e aprendizagem da Língua Inglesa, considerando-se as histórias em
quadrinhos potencializadores do processo de ensino e aprendizagem de inglês,
mobilizando a construção e apropriação do conhecimento de maneira
contextualizada, reflexiva e crítica.

Produção didático-pedagógica
Título: As histórias em quadrinhos como instrumento de ensino e aprendizagem
da língua inglesa
Tema: A construção textual na língua inglesa a partir da linguagem usual das
histórias em quadrinhos, comic strips (tiras cômicas) e charges
Palavras-chave: Língua Inglesa; Histórias em quadrinhos; Aprendizagem
significativa.
Resumo: Diante da necessidade de entender o distanciamento existente entre
o conhecimento da Língua Inglesa e a vida cotidiana do aluno, reconhecendo
que a sociedade contemporânea exige saberes contextuais de comunicação que
possibilitem relações mais complexas entre os sujeitos na qual o domínio do
conhecimento da Língua Inglesa se apresenta como fundamental. O presente
projeto explora o gênero histórias em quadrinhos como instrumentos de ensino
e aprendizagem da Língua Inglesa. Objetiva fomentar a relevância desses
instrumentos no processo de apropriação e construção do conhecimento
relacionado à Língua Inglesa, especialmente na produção textual, de maneira
significativa, contextualizada e associada ao dia-dia da prática docente. Acreditase que é necessário entender que a organização social atual esta associada ao
contexto da globalização e que a partir disso as expectativas do projeto centramse na mobilização do pensar crítico sobre o processo de socialização da cultura
pelas instituições sociais, em especial a escola, a fim de se atribuir sentidos à
função e à especificidade da educação enquanto processo social e histórico.
Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica, buscando-se compreender as
relações sociais, históricas e culturais do conhecimento da Língua Inglesa
associado ao cotidiano dos alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental do
Colégio Estadual Santo Agostinho.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: DULCE ASCARI
ORIENTADOR: Izaura Maria Carelli
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Gêneros Textuais uma Nova Abordagem para o Ensino da Língua

Inglesa
Tema: Inglês através do diálogo
Palavras-chave:

Aprendizagem-inglês.

Gêneros

Textuais.

Interação.

Motivação.
Resumo: Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Estrangeira
Moderna (LEM) versam que o ensino deve ser pautado no mundo multilíngue e
multicultural, na compreensão, os gêneros textuais se mostram como uma
ferramenta que pode contribuir para alcançar tais objetivos. Neste artigo, relato
a implementação da proposta didática pedagógica norteada pela integração de
diferentes gêneros textuais. A dificuldade de expressão em LEM na sala de aula
é analisada, considerando os seguintes aspectos: motivação, dificuldades de
assimilação dos conteúdos e interação. O artigo discute uma proposta para o
ensino de língua estrangeira baseada na integração de gêneros, desenvolvido
numa escola pública da cidade de Santa Terezinha de Itaipu, em uma turma de
CELEM do Ensino Médio. As atividades foram desenvolvidas a partir dos
gêneros textuais. Essas atividades foram aplicadas individuais, duplas e em
grupos utilizando-se textos, vídeos e outras atividades diversas. O trabalho com
gêneros foi fundamentado na abordagem sóciointeracionista e, no decorrer das
atividades, verificou-se a reação dos alunos (aceitabilidade, motivação,
interação, socialização), bem como os resultados na assimilação dos conteúdos
trabalhados. Pode-se perceber, com os resultados obtidos, que o gênero textual
utilizado como aspecto lúdico, torna-se um suporte valoroso para um trabalho
bem sucedido em sala da aula.

Produção didático-pedagógica
Título: APRENDER INGLÊS COM DIÁLOGOS. É DIVERTIDO

Tema: Inglês através do diálogo
Palavras-chave: Leitura; Ensino; Gênero de tipologia
Resumo: O presente projeto tem como objetivo apresentar as reflexões iniciais
acerca do diálogo, de sua relação com a oralidade e produção textual, da
realidade escolar, do trabalho com gêneros discursivos/ textuais e da aplicação
de sequências didáticas, em ações focadas na oralidade observando a
pronúncia através dos diálogos e conversações diretas. Este trabalho será
desenvolvido com alunos do CELEM do Ensino Médio da rede pública e tem a
intenção de contribuir para a formação do aluno e a importância da segunda
língua, voltado aos estudos de aspectos dos gêneros discursivos, bem como os
elementos composicionais, temáticos e estilísticos do gênero textual. A partir da
base teórica, os gêneros discursivos textuais são tomados como objeto de
ensino de Língua Estrangeira, uma vez que reflete a interação, a opção pelo
gênero diálogo é relevante, pois permite aos alunos o interesse pelo assunto,
propiciando muitas discussões e questionamentos. Acredita-se que este trabalho
oportunizará aos educandos

envolvidos o desenvolvimento de habilidades

estimulando-os através da oralidade e escrita; a utilização de estratégias para a
produção de diálogos; a leitura com objetivos; conhecimentos que compõem a
estrutura do gênero; bem como o reconhecimento do gênero diálogo frente a
outros.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: EDERLI DA SILVA
ORIENTADOR: Elizandra Fernandes Alves
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O PROGRAMA EDUCATIVO GRATUITO ON-LINE (STORY JUMPER)
COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
Tema: A TECNOLOGIA NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
Palavras-chave: Narrativas de Aventura; Produção; Internet; Story Jumper.
Resumo: Este artigo registra a trajetória da participação da autora em questão
no PDE (Projeto de Desenvolvimento da Educação), a qual desenvolveu uma
Proposta Didático-Pedagógica implementada, posteriormente, no 1º semestre

do ano de 2013, no 9º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Padre
Henrique Vicenzi – EFM, no município de Vitorino – PR. A estrutura do trabalho
didático-pedagógico baseou-se nos moldes da Sequência Didática conforme
entendidas por Schneuwly e Dolz (2004), e teve como principal objetivo a
produção de narrativas de aventura a partir do Programa Educativo Gratuito
Online Story Jumper. O gênero narrativa de aventura foi escolhido por
oportunizar leituras condizentes à faixa etária do público alvo a quem a proposta
se destinou. O dado programa mostrou-se inovador no processo de
aprendizagem, pois por meio dele foi possível trabalhar a autonomia,
interdisciplinaridade e criatividade dos alunos, além de elementos educativos
formais, como a coesão e coerência textual. Os resultados deste processo, que
são vários, é que serão os norteadores do presente trabalho.

Produção didático-pedagógica
Título: O Programa Gratuito Online (Story Jumper) como ferramenta no Ensino
de Língua Inglesa.
Tema: A tecnologia no estudo de Língua Inglesa Moderna
Palavras-chave: narrativas de aventura; produção; internet; Story Jumper.
Resumo: A proposta didático-pedagógica apresentada justifica-se pela
dificuldade encontrada em se trabalhar a produção de texto em Língua Inglesa
de forma que instigue e complete alunos e professores. Geralmente o trabalho
acontece de forma fragmentada, e o professor, não incomum, conclui que seu
trabalho não produziu o resultado final desejado, já que o próprio processo de
construção até a chegada deste ‘fim’ não foi satisfatório. Por isso, a presente
sequência didática, baseada em Schneuwly e Dolz (2004), propõe atividades
concatenadas e que visam, enquanto objetivos: geral - produzir narrativas de
aventura a partir do Programa Educativo Gratuito Online Story Jumper - e
específicos - oportunizar ao aluno o manuseio do computador e do programa em
questão, estimular o interesse do aluno por leituras/pesquisas “virtuais” dentro
do gênero narrativas, levando-o a compreender de forma mais
específica o gênero narrativa de aventura, produzindo-a, ilustradamente, no
website Story Jumper.
O gênero narrativa de aventura foi escolhido por oportunizar leituras condizentes
à faixa etária do público alvo a quem a proposta se destina. O Programa

Educativo Gratuito Online Story Jumper mostra-se inovador no processo de
aprendizagem quanto à produção textual, pois por meio dele é possível trabalhar
a autonomia, a interdisciplinaridade e a criatividade dos alunos, bem como os
elementos estruturais deste tipo de produção, como a coerência e coesão.
Ainda, hoje a tecnologia precisa fazer parte do trabalho pedagógico e é com vias
a esta necessidade que o computador e a Internet são as ferramentas bases da
presente proposta.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: EDNA MARIA WOLSKI DE LIMA
ORIENTADOR: Ana Paula de Castro Sierakowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O inglês no nosso dia a dia: o trabalho, nas aulas de língua inglesa, com
rótulos e embalagens brasileiras que contém estrangeirismos.
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: gênero textual; rótulos e embalagens; estrangeirismos.
Resumo:

Este artigo analisa os resultados do Projeto de Intervenção

Pedagógica intitulado “O Inglês no dia a dia: O trabalho, nas aulas de Língua
Inglesa, com rótulos e embalagens brasileiras que contém estrangeirismo”, com
o objetivo geral de trabalhar o gênero textual rótulos e embalagens brasileiras
que contém estrangeirismos, o qual foi implementado com alunos do 6º ano do
Colégio Estadual José de Anchieta –EFMNP, Santa Maria do Oeste, pois durante
muito tempo observou-se que os educandos não percebiam a importância de
estudar a LEM (Língua Estrangeira Moderna). Muitas vezes, os alunos não são
motivados em casa, são muitos deles crianças que apresentam déficit de
aprendizagem, alunos que vêm de assentamentos, ou da zona rural. Além disso,
poucos deles têm acesso à internet, e, para muitos, o contato com a língua
estrangeira fica muito distante de sua realidade. Também traz o resultado da
unidade didática trabalhada nas aulas, durante a implementação do Projeto, por
meio das ações desenvolvidas.

Produção didático-pedagógica

Título: : O inglês no dia a dia: o trabalho, nas aulas de língua inglesa, com rótulos
e embalagens brasileiras que contém estrangeirismos.
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Gênero textual; estrangeirismos; rótulos e embalagens.
Resumo: O objetivo desta Unidade Didática é trabalhar o gênero textual rótulos
e embalagens, que contém estrangeirismos, de maneira que os alunos
percebam a influência da língua inglesa no seu cotidiano e sintam-se atraídos
em estudar essa língua. As atividades serão desenvolvidas com alunos do 6º
ano do Colégio Estadual José de Anchieta – EFMNP, de Santa Maria do Oeste
PR. Optou-se em estudar o gênero rótulos e embalagens, pois estes estão em
contato direto no cotidiano das pessoas, devido seu grande grau de circulação
social, encontrando-os em casa, supermercados e farmácias. Acredita-se que
esse gênero é de grande influência na vida das pessoas e a escola poderá
utilizar deste recurso para ensinar a língua inglesa a fim de estimular os alunos
a pesquisarem novos vocabulários, observar a influência da língua inglesa no
Brasil.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: EDNEIA GONZAGA NASCIMENTO
ORIENTADOR: Juliana Reichert Assuncao Tonelli
IES: UEL
Artigo
Título: Produções escritas em língua inglesa revelando as histórias de vida do
aluno.
Tema: A didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Produção Escrita; Gênero Textual; Construção da Identidade.
Resumo: O presente artigo busca analisar a relação entre o aprendizado da
língua inglesa (LI) e a construção da identidade do aluno, por meio da interação
no discurso com o outro. O trabalho teve como objetivo, a proposição de
atividades de produção escrita contextualizadas e significativas, as quais
priorizaram o gênero textual “relato de experiências vividas”. Com essa
pesquisa, buscamos evidenciar a importância de tornar as aulas de LI em
momentos significativos para que os alunos possam ampliar o conhecimento

linguístico, bem como contribuir para a construção e valorização da identidade
do aprendiz.

Produção didático-pedagógica
Título: Os escritos em Língua Inglesa relatanto as histórias de vida do aluno.
Tema: A didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave:

Produção

escrita;

discurso;

conhecimento

linguístico;contextualização; construção da identidade
Resumo: O presente estudo busca analisar a relação entre o aprendizado da
língua inglesa (LI) e a construção da identidade do aluno, por meio da interação
no discurso com o outro. A pesquisa tem por objetivo, a proposição de atividades
contextualizadas e significativas, as quais priorizaram o gênero textual “relato de
experiências vividas” para ampliar o conhecimento linguístico em LI, à partir da
produção escrita, bem como contribuir para a construção e valorização da
identidade do aprendiz. Espera-se, com essa pesquisa, que fique evidenciado a
importância de se tornar as aulas de inglês em momentos significativos em que
os alunos possam aprender a LI em situações reais de uso.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ELENICE ABREU CASAVECHIA
ORIENTADOR: WILSILENE RODRIGUES GATTO
IES: UEM
Artigo
Título: Ferramentas tecnológicas na aula de Língua Inglesa
Tema: O potencial das novas tecnologias digitais no ensino aprendizagem de
Língua Inglesa
Palavras-chave: Língua Inglesa. Tecnologia Digital. Ensino.
Resumo: O presente texto, com base em alguns princípios da abordagem
histórico cultural, teve como objetivo estudar o uso das tecnologias digitais no
ensino de Língua Inglesa, com foco específico na aplicação das ferramentas
Webquest e Tumblr como material didático pedagógico. A reflexão iniciou com
provocação e estímulos

aos estudantes, motivando-os para que eles se

comunicassem e aprendessem

a Língua Inglesa, utilizando recursos da

tecnologia, o qual tem relação direta com a sua realidade. A
desencadeada por questões que

análise foi

nortearam avaliar as contribuições da

tecnologia para o aprendizado desta língua, para diagnosticar sua relação com
o conhecimento prévio da mesma e verificamos que uma nova proposta de
metodologia do professor, inserida neste contexto favorece um aprendizado
mais significativo da língua Inglesa. Para tanto, observamos que há a
necessidade de maiores investimentos quanto ao funcionamentos das
tecnologias

educacionais.

Atribuímos

às

ferramentas

tecnológicas

à

possibilidade de um ensino mais atrativo e de qualidade, contribuindo
positivamente para a apropriação rápida e acessível do estudo de línguas dentro
do contexto real do conhecimento.

Produção didático-pedagógica
Título: Ferramentas Tecnológicas Na Aula de Língua Inglesa
Tema: O potencial das novas tecnologias digitais no ensino-aprendizagem de
Língua Inglesa.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Tecnologia digital. Ensino.
Resumo: Este trabalho propõe-se

a provocar no estudante estímulos e

motivação para que ele comunique-se e aprenda a Língua Inglesa, utilizando o
recurso da tecnologia, o qual tem relação direta com a sua realidade,
principalmente a internet, incentivando à pesquisa e autonomia, elementos
norteadores para a promoção da aprendizagem e do desenvolvimento humano.
Com esta proposta, a tecnologia a ser trabalhada é a internet por meio dos
recursos: Blog/Tumblr e Webquest. Parte do conteúdo será os trailers dos filmes
Mirror, Mirror e Snow White and the Huntsman, sobre os quais os alunos terão a
oportunidade de interagir o conteúdo com seus colegas, explorando a língua
estudada. Desta forma, o professor irá mediar

o trabalho dos alunos nas

atividades da Webquest e o acesso dos mesmos aos links de pesquisa em
tempo real das aulas, bem como as postagens e interações virtuais no Tumblr,
a fim de possibilitar maior envolvimento da turma com a Llíngua Inglesa,
resultando em aprendizado significativo.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

PROFESSOR PDE: ELIANE BERNADETE LUCAVEI
ORIENTADOR: Luciane Trennephol da Costa
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Intercâmbio Cultural e a Construção de Identidades na Escola de Campo
Tema: Gêneros Textuais - Correiro Eletrônico
Palavras-chave:

Intercâmbio cultural, construção de identidades, ensino-

aprendizagem.
Resumo: O objeto de estudo deste artigo é o ensino-aprendizagem da Língua
Inglesa, por meio dos recursos tecnológicos, dando relevância à inserção do
aluno no gênero digital e-mail como ferramenta de auxílio às aulas para o contato
direto com a língua-alvo, a fim de ampliar a capacidade comunicativa, bem como
aprofundar e valorizar a cultura dos antepassados, compreender melhor a sua
história, os valores sociais e o papel das línguas na sociedade. Na tentativa de
tornar o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa real, despertando o interesse
pela mesma, a troca e aprimoramento de conhecimentos, oportunizou-se ao
aluno o contato entre os povos europeus pertencentes às etnias que colonizaram
o distrito, contribuindo para a construção de sua identidade. O material didático
desenvolvido foi aplicado em forma de apostilas prevendo o uso de ferramentas
eletrônicas disponíveis no colégio e nas fontes abertas da rede mundial de
computadores. Para a implementação do material,selecionou-se o oitavo ano do
Ensino Fundamental de um Colégio Estadual público paranaense. A aplicação
deste projeto demonstrou que o aprendizado de uma língua torna-se significativo
quando parte-se da realidade do aluno e o conteúdo abordado ultrapassa os
limites da sala de aula, sendo esta um lugar de construção de identidades e de
conhecimentos significativos para o crescimento pessoal, social e profissional
através

da

interação

sociodiscursiva

dos

enunciados

produzidos

e

compartilhados entre os falantes de uma mesma língua.

Produção didático-pedagógica
Título: Intercâmbio Cultural e a Construção de Identidades na Escola de Campo
Tema: Gêneros Textuais – Correio Eletrônico (e-mail)
Palavras-chave: e-mail; construção de identidades; intercâmbio cultural

Resumo: O ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira moderna não
requer apenas um bom embasamento teórico, mas uma metodologia que vá
além dos limites da sala de aula. Que propicie uma vivência prática da língua,
levando a uma aprendizagem significativa que possa atingir os objetivos
propostos pela escola e pela sociedade.
Este trabalho assume a questão sobre o ensino-aprendizagem da Língua
Inglesa como possibilidade do aluno estabelecer contato real com outros povos,
por meio do intercâmbio cultural, propiciando uma oportunidade para o aluno de
aprender e conhecer melhor o seu passado para construção de sua identidade.
O projeto será desenvolvido com alunos pertencentes a várias etnias na escola
de campo, pois percebe-se que muitas vezes esses alunos pela falta de
perspectivas não dão a devida importância ao aprendizado de uma língua
estrangeira.
Frente a este contexto, buscar-se-á promover a aprendizagem e a prática da
Língua Inglesa, dando relevância à inserção do aluno no gênero digital e-mail
como ferramenta de auxílio às aulas para maior contato com a língua-alvo, a fim
de ampliar a capacidade comunicativa, bem como aprofundar e valorizar a
cultura dos antepassados, compreendendo melhor a sua identidade, os valores
sociais e o papel das línguas na sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ELIANE FERNANDA DE AVILA PEDROZO
ORIENTADOR: Aparecida de Jesus Ferreira
IES: UEPG
Artigo
Título: O Gênero Textual Biografia e o Ensino de Língua inglesa
Tema: Gênero Textual Biografia
Palavras-chave: Gênero Textual. Biografia. Língua Inglesa.
Resumo: A produção didático-pedagógica traz como tema “Viagens”, o qual
será abordado pelo gênero textual biografia devido ao interesse e encantamento
causados pela descrição de uma trajetória de vida. Além disso, este gênero
apresenta um papel histórico e social, pois ao mesmo tempo pode influenciar
positivamente o homem ou não. Enfim, sua leitura proporciona uma reflexão no

indivíduo que se espelha ou não em exemplos a serem seguidos, bem como
sobre a coletividade humana e o processo evolutivo da história, em relação do
conhecimento do ser humano x mundo. Existe a dificuldade de compreensão
textual por parte dos educandos na disciplina. A maioria tem dificuldade na leitura
e na interpretação de textos, pois o vocabulário é restrito. Aliás, não entendem o
texto

apenas

identificando

as

palavras

transparentes,

porque

estão

acostumados a traduzi-lo por inteiro. Objetivando propor o gênero textual
biografia como atividade de Língua Inglesa. A sequência didática (SD)

é

baseada no modelo de análise de texto criado por Jean-Paul Bronckart (2012),
e será implementada em uma turma de 3ª série do Ensino Médio. As atividades
propostas utilizando os gêneros textuais, dentro da abordagem comunicativa
serão usadas como instrumentos que auxiliem na comunicação, interpretação e
compreensão da língua inglesa de forma mais significativa e agradável.

Produção didático-pedagógica
Título: Viajando na Biografia
Tema: Gênero Textual Biografia
Palavras-chave: Gênero Textual. Biografia. Língua Inglesa
Resumo: A produção didático-pedagógica traz como tema “Viagens”, o qual
será abordado pelo gênero textual biografia devido ao interesse e encantamento
causados pela descrição de uma trajetória de vida. Além disso, este gênero
apresenta um papel histórico e social, pois ao mesmo tempo pode influenciar
positivamente o homem ou não. Enfim, sua leitura proporciona uma reflexão no
indivíduo que se espelha ou não em exemplos a serem seguidos, bem como
sobre a coletividade humana e o processo evolutivo da história, em relação do
conhecimento do ser humano x mundo. Existe a dificuldade de compreensão
textual por parte dos educandos na disciplina. A maioria tem dificuldade na leitura
e na interpretação de textos, pois o vocabulário é restrito. Aliás, não entendem o
texto

apenas

identificando

as

palavras

transparentes,

porque

estão

acostumados a traduzi-lo por inteiro. Objetivando propor o gênero textual
biografia como atividade de Língua Inglesa. A sequência didática (SD)

é

baseada no modelo de análise de texto criado por Jean-Paul Bronckart (2012),
e será implementada em uma turma de 3ª série do Ensino Médio. As atividades
propostas utilizando os gêneros textuais, dentro da abordagem comunicativa

serão usadas como instrumentos que auxiliem na comunicação, interpretação e
compreensão da língua inglesa de forma mais significativa e agradável.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ELOIZA HELENA DE PAULA DARIO
ORIENTADOR: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

CONTOS DE FADAS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE

LÍNGUA INGLESA: uma prática possível.
Tema: Gêneros discursivos

gêneros/textuais,

leitura, produção

textual e

oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Língua Inglesa. Leitura. Contos de fadas.
Resumo: Neste trabalho apresentamos alguns dos resultados advindos da
pesquisa desenvolvida em aulas de inglês, com estudantes do 6º ano do Ensino
Fundamental da Rede Pública, durante a implementação pedagógica como parte
do programa PDE 2012. A proposta pretendeu verificar a hipótese de que o
gênero conto de fadas é um dos estilos literários de preferência dos estudantes
pertencentes a esta faixa etária, bem como se é possível mantê-los motivados
por meio do material didático utilizado com vistas a tornar o aprendizado de LI
não só possível, mas também agradável. Para isso, nos apoiamos nos
construtos teóricos advindos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica do
Estado do Paraná (2008), fundamentada nos pressupostos teóricos de Bakhtin
(1997), de Marcuschi (2005) e de Dolz & Schneuwly (2004). No tocante ao
gênero em foco, contos de fadas, tomamos como suporte a proposta de
Bettelheim (2002). Os dados foram gerados a partir do material, no formato de
unidade didática, com atividades preparadas com intuito de desenvolver as
práticas discursivas de escrita, leitura e oralidade por meio do gênero conto de
fadas, dos questionários, dos relatos dos professores e estudantes. Os
resultados da pesquisa apontam que o ensino com base em gêneros pode
promover avanços significativos em termos de aprendizagem e também propiciar
a interação a partir dos diferentes instrumentos de mediação. Além disso, os
resultados demonstram que a hipótese a respeito do gosto e preferência pelo

gênero não foi confirmada, mas que isso não impediu a realização da proposta
e nem interferiu na aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: CONTO DE FADAS COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE
LÍNGUA INGLESA
Tema: O uso do gênero Conto de Fadas nas práticas de leitura em aulas de
Língua Inglesa
Palavras-chave: leitura, conto de fadas, inglês
Resumo: Justificativa: Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de reflexão e
superação de um problema que vem sendo manifestado na sala de aula, com
mais evidência na escola pública, sobre a dificuldade que o aluno tem em realizar
leituras, principalmente na Língua Inglesa. A leitura em sala normalmente não
se dá de forma prazerosa, o aluno não se permite envolver pelas emoções,
sentimentos, opiniões e criticidade, mas vê-se numa leitura instrumentalizada,
obrigatória, de cunho avaliativo. Objetivo: Desenvolver uma proposta de trabalho
para o ensino de Língua Inglesa a partir da leitura crítica de contos de fadas.
Metodologia: As estratégias de ação apresentadas neste projeto partem das
leituras de dois contos de fadas na língua estrangeira: “Little Red Riding Hood”
e “The Three Little Pigs and the Bad Wolf”, utilizando recursos multimídia tais
como, vídeo, projetor de mídia, textos impressos, livros paradidáticos e outros.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ELYANE CHRISTINE COLOMBAROLI
ORIENTADOR: ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

O Gênero Biografia como Instrumento Motivador para o

desenvolvimento da leitura em Língua Estrangeira Moderna - Inglês
Tema: LEM - Língua Inglesa
Palavras-chave:
didática

Biografia; Gênero; Capacidades Linguísticas; Sequência

Resumo:

O presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados da

implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica – PDE, intitulado: “O
Gênero Biografia como Instrumento Motivador para o Desenvolvimento da
Leitura em Língua Estrangeira Moderna – Inglês”. A proposta teve como objeto
de estudo o gênero biografia, para a elaboração de uma sequência didática,
partindo dos pressupostos teóricos da proposta de sequência didática realizada
por Dolz e Schneuwly (2004). Neste contexto, a finalidade de todo o trabalho foi
a de contribuir para o ensino de Língua Inglesa no Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), Estado do Paraná, no primeiro semestre
de 2013, como também propor reflexões sobre os resultados apresentados, os
quais revelam uma aprendizagem significativa, dentro de situações reais de uso
da língua para o desenvolvimento de suas diferentes capacidades de linguagem,
levando em consideração o contexto de produção, a função enunciativa e a
organização linguística do gênero.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero biografia como instrumento motivador para o desenvolvimento
da leitura em Língua Estrangeira Moderna - Inglês.
Tema: Gêneros discursivos e a prática de leitura
Palavras-chave: Gênero; Biografia; Capacidades Linguísticas; Unidade
Didática.
Resumo: Esta Sequência Didática é resultado do Projeto de Intervenção
Pedagógica intitulado: “O Gênero Biografia como Instrumento Motivador para o
desenvolvimento da Leitura em Língua Estrangeira Moderna – Inglês”, cujos
objetivos são: identificar nos contextos de ensino um gênero que se espera que
os alunos dominem no decorrer do ano letivo para o desenvolvimento de suas
diferentes capacidades de linguagem; realizar análises linguístico-discursivas do
gênero selecionado e; colaborar para ação didática de professores de LE. Tem
como elemento norteador o gênero Biografia. Em um primeiro momento, serão
trabalhadas as especificidades do gênero e, posteriormente, por meio de partes
de dados biográficos sobre a vida de cinco personalidades, serão propostas
atividades, organizadas em sete módulos, a partir dos pressupostos teóricos da
proposta de sequência didática realizada por Dolz e Schneuwly.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ESTHER BEATRIZ DE VASCONCELLOS PEDROSO
ORIENTADOR: Alessandra da Silva Quadros Zamboni
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná
Artigo
Título:

WELCOME TO ENGLISH: a língua inglesa através do dia a dia do

educando
Tema: APRENDIZADO DE VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS
DO USO DO LÚDICO E DO CONTEXTO DO DIA-A-DIA DOS EDUCANDOS
Palavras-chave: lúdico, aprendizado, língua inglesa, ensino fundamental
Resumo: Este artigo apresenta a síntese do projeto de intervenção intitulado
Aprendizado da Língua Inglesa Através do Lúdico e do Contexto do Dia a Dia
dos Educandos, desenvolvido no 7º ano do ensino Fundamental do Colégio
Estadual José Bonifácio - Paranaguá, Pr. O projeto tem como meta apresentar
a contribuição do lúdico, utilizando o vocabulário do dia a dia do educando no
ensino/aprendizagem de Língua Inglesa. Para o trabalho aqui apresentado, o
corpus é constituído da análise feita das atividades desenvolvidas durante a
aplicação do projeto. Como metodologia de pesquisa elegeu-se a pesquisa
qualitativa (OLIVEIRA, 1999), a pesquisa etnográfica (GIL, 2010) e a pesquisaação (ANDALOUSSI, 2004). O nosso olhar sobre o que foi apresentado pautouse nas considerações e reflexões dos seguintes autores: (BAKHTIN, 2006;
JORDÃO, 2007 e LEFFA, 2000) no que se refere à Língua como discurso. Ao
término da aplicação do projeto constatou-se a relevância do ensino da língua
inglesa através de atividades lúdicas utilizando as palavras do dia a dia do
educando como contribuição para a aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: APRENDIZADO DE VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS
DO USO DO LÚDICO E DO CONTEXTO DO DIA-A-DIA DOS EDUCANDOS
Tema: APRENDIZADO DE VOCABULÁRIO EM LÍNGUA INGLESA ATRAVÉS
DO USO DO LÚDICO E DO CONTEXTO DO DIA-A-DIA DOS EDUCANDOS
Palavras-chave: vocabulário; lúdico; contexto do aluno

Resumo: Esta unidade didática tem como justificativa a importância, na
atualidade, da aprendizagem da língua Inglesa, já que é utilizada como meio de
comunicação internacional. O objetivo é motivar o aluno do ensino fundamental
ao aprendizado da língua inglesa, e para isso será utilizado o contexto no qual
ele está inserido, contribuindo desta forma com o processo ensino/
aprendizagem. Para tal, será trabalhado o vocabulário encontrado no dia a dia
do aluno, nas embalagens, nas propagandas, na informática, nas músicas, etc,
servirá como

meio motivador, demonstrando a importância do lúdico,

contextualizado no ambiente em que o aluno está inserido, a fim de que ele
possa perceber a língua como um processo em constante transformação,
envolvendo-o na observação das palavras, buscando seu significado, a fim de
ampliar seu vocabulário, bem como aprender os aspectos culturais e linguísticos
de forma lúdica.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: FATIMA APARECIDA CARDOSO
ORIENTADOR: Silvio Tadeu de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA VIDA ESCOLAR A PARTIR DO

COTIDIANO DOS ALUNOS
Tema: Gênero discursivo nas práticas de leitura, escrita e oralidade, no ensino
de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Estratégias diversificadas; Leitura; Ensino;
Aprendizagem
Resumo: As Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Estrangeira
Moderna (PARANÁ, 2008, p.47) apontam ser importante que o sujeito não
somente conheça, mas também se aproprie e compreenda as regras do discurso
específico da comunidade de falantes da língua alvo. Outra vantagem da
aprendizagem do inglês é poder ter o acesso na aquisição de conhecimento da
língua materna de milhares de pessoas no mundo, suas culturas, costumes,
crenças, regionalismos, gírias, etc. e poder fazer um paralelo com a língua
Portuguesa. É preciso, então, usar estratégias de ensino diversificadas,

adequando-se ao nível socioeconômico dos alunos, motivando-os para as aulas
sem cultivar a imagem de que alunos da rede pública não precisam ou não são
capazes de aprender outra língua. A língua portuguesa utilizada no Brasil desde
a sua colonização foi formada a partir de aquisições da língua africana e da
língua tupi, o inglês contribuiu também, assim como outras línguas, que para
aqui vieram com os imigrantes, que além de enriquecer a nossa língua provocou
um grande distanciamento da língua portuguesa de Portugal. Sendo feito uma
tentativa de reaproximação com as novas regras ortográficas de 2009. A
aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode e vai contribuir no
desenvolvimento integral do letramento do aluno, pois só ocorre se cada um tiver
a oportunidade de usar a língua inglesa oralmente.

Produção didático-pedagógica
Título: ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA VIDA ESCOLAR A PARTIR DO
COTIDIANO DOS ALUNOS
Tema: Gênero discursivo nas práticas de leitura, escrita e oralidade, no ensino
de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Estratégias diversificadas
Resumo: As Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Língua Estrangeira
Moderna (PARANÁ, 2008, p.47) apontam ser importante que o sujeito não
somente conheça, mas também se aproprie e compreenda as regras do discurso
específico da comunidade de falantes da língua alvo. Outra vantagem da
aprendizagem do inglês é poder ter o acesso na aquisição de conhecimento da
língua materna de milhares de pessoas no mundo, suas culturas, costumes,
crenças, regionalismos, gírias, etc. e poder fazer um paralelo com a língua
Portuguesa. É preciso, então, usar estratégias de ensino diversificadas,
adequando-se ao nível socioeconômico dos alunos, motivando-os para as aulas
sem cultivar a imagem de que alunos da rede pública não precisam ou não são
capazes de aprender outra língua. A língua portuguesa utilizada no Brasil desde
a sua colonização foi formada a partir de aquisições da língua africana e da
língua tupi, o inglês contribuiu também, assim como outras línguas, que para
aqui vieram com os imigrantes, que além de enriquecer a nossa língua provocou
um grande distanciamento da língua portuguesa de Portugal. Sendo feito uma
tentativa de reaproximação com as novas regras ortográficas de 2009. A

aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode e vai contribuir no
desenvolvimento integral do letramento do aluno, pois só ocorre se cada um tiver
a oportunidade de usar a língua inglesa oralmente.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: GHISLAINE KLAYN DA SILVA
ORIENTADOR: Paulo Humberto Porto Borges
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Ditos e Mal Ditos: desconstruindo conceitos nos ditos, provérbios e

frases de efeito.
Tema: Gêneros discursivos\\textuais, leitura, produção textual e oralidade em
sala de aula.
Palavras-chave: Cultura. Luta de classes. Ditos Populares. EJA\\MST
Resumo:

Na observância durante a prática pedagógica sobre a falta de

interesse e a dificuldade do educando-EJA em ler, escrever, falar, entender a
necessidade de se apropriar de novos conhecimentos,inclusive o da Língua
Inglesa, decidiu-se organizar e aplicar um trabalho entorno dos Ditos Populares,
Provérbios e Frases de efeito. O destino desse trabalho foi no Acampamento 7
de Setembro do MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, por
meio da APED-ação pedagógica descentralizada, tendo como escola-sede o
CEEBJA prof.ª Joaquina Mattos Branco, em Cascavel-Pr. A didática
desenvolvida seguiu um roteiro de leitura-análise-ação, com explicações e
atividades, enfocando expressões corriqueiras, presentes em nossa Língua
Materna e na Língua Inglesa, carregadas de construções argumentativas,
explícitas ou implícitas. Pretendeu-se com essa atividade colaborar para
formação de seres críticos capazes de perceber a linguagem como forma ativa
de ação sobre o mundo, dotada de intencionalidade (KOCH,2000), e também
reforçar no educando a relevância analisar os discursos presentes ao longo da
História da Humanidade.Por meio dessas falas e ditas, muitas vezes, sem a
devida reflexão. Através da realização da intervenção pedagógica, chegou-se a
compreensão que, ao término desse trabalho, os educandos apresentavam-se
mais críticos e conscientes de que há muita intencionalidade por trás dessas

falas e que a escolhas das mesmas depende da intenção e da posição de quem
as usa.

Produção didático-pedagógica
Título: OS DITOS E OS NÃO DITOS: DESCONSTRUINDO CONCEITOS
Tema: Análise dos dircursos implícitos nos enunciados populares nas aulas de
Língua Inglesa.
Palavras-chave: Discurso; Ditos Populares; Cultura; EJA/MST.
Resumo: Este trabalho é parte integrante da intervenção pedagógica, a qual
será realizada junto ao EJA/MST, no entorno de Cascavel, Paraná, no ano de
2013. O objetivo destes estudos visa desconstruir alguns conceitos nos
discursos de ditos populares em Língua Inglesa e Portuguesa, discursos esses
que estão inseridos na cultura dos povos que se expressam através dessas
línguas, analisando os textos orais e escritos em que tais enunciados se
constroem, suas mais variadas formas e culturas, e que se prestam, na maioria
das vezes, a reproduzir o status quo. Manutenção e ruptura são dois lados da
mesma moeda no tocante aos ditados populares e a outras expressões que
tiveram sua origem na cultura oral dos povos. Tais discursos são atualizados
pelas representações artísticas e configuram um fazer político, pretende-se
então, projetar e identificar esses mitos como forma de manutenção de poder.
Para Gramsci (1989) a consciência é formada a partir do processo social no qual
o agente está inserido. Ou seja, o sujeito existe e é considerado apenas como
coletividade, assim, esse sofre a influência das concepções formadas a partir da
ideologia das classes dominantes.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: GISELLE FABRICIO CARNEIRO VIEIRA
ORIENTADOR: Antonio Joao Teixeira
IES: UEPG
Artigo
Título: A fotografia como alternativa para desenvolver a oralidade em inglês.
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Oralidade;Fotografia;Família;Interação

Resumo: São muitos os desafios em sala de aula e trabalhar a oralidade em
língua inglesa é um desafio grandioso, mediante salas lotadas e falta de
motivação. Por isso é de suma importância que o professor procure trabalhar a
oralidade de uma forma mais próxima da realidade vivida pelo aluno, buscando
promover situações de ensino-aprendizagem que tornem as aulas interessantes
e produtivas para que todos os envolvidos desenvolvam competências
comunicativas, ou seja, habilidades de usar a língua de maneira efetiva para
comunicar-se. Diante disso, este artigo foi elaborado a partir da necessidade de
trabalhar a oralidade através de fotografias e realidades do cotidiano do
educando, buscando deste modo a interação, contextualização e construção do
conhecimento centrado na atividade contextualizada, através do gênero textual
fotografia e da mediação do professor. Os resultados evidenciaram que o
trabalho com a unidade didática pôde contribuir para ampliar a aprendizagem e
compreender que todo discurso cumpre um papel histórico e cultural.

Produção didático-pedagógica
Título: A FOTOGRAFIA COMO ALTERNATIVA PARA DESENVOLVER A
ORALIDADE EM INGLÊS.
Tema: Língua Estrangeira Moderna - Inglês
Palavras-chave: Ensino Fundamental;Fotografia;Ensino de Inglês;Língua
Estrangeira Moderna
Resumo: Esta unidade didática foi elaborada para o sétimo ano do Ensino
Fundamental no Colégio Estadual Altair Mongruel e contém atividades diversas,
tendo como direcionamento o trabalho com a oralidade por meio de atividades
motivadoras que propiciem uma maior interação entre os alunos e o professor,
conforme orientações das Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira
Moderna para o Ensino Fundamental. As atividades sugeridas nesta unidade
didática objetivam o trabalho com a oralidade por meio de fotografias, biografias,
pequenos diálogos e atividades escritas. O objetivo maior desta proposta
configura-se em tornar as aulas de Língua Estrangeira Moderna mais
interessantes buscando um ambiente facilitador da aprendizagem de inglês,
mapeando em vários momentos a identidade do aluno por meio de fotografias,
auxiliando assim uma interação entre alunos- professor- língua inglesa. E, para
atender esse objetivo geral traçamos outros mais específicos dirigidos aos

alunos, tais como:praticar e desenvolver a pronúncia, entonação, expressão
corporal, gestual e outros; desenvolver a prática de leitura de imagens(fotos);
expressar-se por meio de questões criadas a partir de fotos; desenvolver a
capacidade de falar em público;melhorar e ampliar o vocabulário; relacionar
conteúdos pragmáticos entre si;vivenciar experiências de comunicação em
inglês, refletindo no dia a dia, nos costumes e na maneira de agir e
interagir;construir conhecimento e utilizar a linguagem nas situações de
comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua materna; despertar
uma reflexão sobre valores(família).Propomos ainda, a produção de um álbum
com formato de diário que oportunizará ao aluno por em prática o que estudou e
aprendeu.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: GLACI TEREZINHA SCHNEIDER
ORIENTADOR: Aparecida Feola Sella
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Produção escrita escolar em língua inglesa, mediada pelo ambiente

virtual de aprendizagem - Moodle
Tema: A Linguística Aplicada e a Didática do ensino da Língua Estrangeira
Moderna
Palavras-chave: Escrita; Interação; Mediação; Ambiente Virtual – Moodle.
Resumo: Apresentam-se, neste estudo, discussões sobre a produção escrita
escolar, em língua inglesa, resultante de pesquisa-ação desenvolvida durante a
implementação de projeto pedagógico aplicado em um Colégio público do
Estado do Paraná. O objetivo foi ensinar o funcionamento dos elementos
argumentativos na produção escrita em língua inglesa e foi desenvolvido com
alunos de 1º ano do Ensino Médio (turmas A e B), sujeitos da pesquisa. O aporte
teórico da Semântica Argumentativa e das Teorias do Ensino de Língua Inglesa
orientaram a elaboração do material didático utilizado nas aulas e as discussões
aqui apresentadas, que se voltam para o uso de operadores argumentativos
como forma de impor posicionamentos do produtor do texto. Nas estratégias de
ação propostas, foi considerada, na perspectiva crítica de linguagem, a produção

coletiva de conhecimentos ocorrida por meio do desenvolvimento de atividades
de pesquisa, discussões e produção final que teve como suporte as ferramentas
tecnológicas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem – Moodle, cuja
utilização permitiu verificar que esses recursos podem possibilitar, aos alunos do
Ensino Médio, usos pedagógicos de espaços virtuais, como ferramentas
possibilitadoras de escrita de textos, em diferentes gêneros textuais e, na língua
inglesa, foco da presente pesquisa.

Produção didático-pedagógica
Título: O PROCESSO DA ESCRITA ESCOLAR, EM LÍNGUA INGLESA,
MEDIADO

PELO

PROFESSOR

E

PELO

AMBIENTE

VIRTUAL

DE

APRENDIZAGEM - MOODLE
Tema: A (re)escrita argumentativa, em língau inglesa,entre alunos do Ensino
Médio
Palavras-chave: escrita; interação; mediação; ambiente virtual – moodle
Resumo: Nesta Unidade Didática propomos estudo sobre a produção escrita de
textos argumentativos, em língua inglesa, a partir da interação e mediação entre
os participantes do projeto, em ambiente virtual de aprendizagem. Recorreu-se
à Semântica Argumentativa e à Linguística Textual para discutir a constituição
da argumentação e o funcionamento de elementos linguísticos no texto. Quanto
aos encaminhamentos

pedagógicos propostos,

considera-se, em

uma

perspectiva sócio-interacionista da linguagem, a produção coletiva de
conhecimentos e o desenvolvimento de atividades por meio de discussões,
pesquisas, produções e experienciação, tendo como ferramenta tecnológica,
principalmente, um ambiente virtual de aprendizagem, neste caso, o Moodle
(Modular

Object-Oriented

Dynamic

Learning

Environment),

objetivando

proporcionar, ao aluno do Ensino Médio, conhecimentos sobre usos
pedagógicos desses espaços virtuais como ferramentas possibilitadoras de
escrita de textos, em diferentes gêneros textuais, em língua inglesa, foco deste
trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: HELENA FRANZOIA LOUZADA

ORIENTADOR: Carmen Ilma Belincanta Borghi
IES: UEM
Artigo
Título: O Inglês no cotidiano e sua aplicação prática dentro da sala de aula de
língua estrangeira.
Tema: Globalização e o ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Inglês. Cotidiano. Sala de aula.
Resumo: O presente projeto tem o intuito de refletir sobre o inglês no cotidiano
e sua aplicação prática dentro de sala de aula com alunos desmotivados, sem
interesse por uma segunda língua, muitos vezes por problemas sociais. Assim,
objetiva-se trabalhar atividades pedagógicas que envolva a oralidade, a leitura e
a escrita de palavras inglesas vivenciadas no dia a dia desses alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: O INGLÊS NO COTIDIANO E SUA APLICAÇÃO PRÁTICA DENTRO DA
SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula
Palavras-chave: cotidiano;inglês;sala de aula
Resumo: O presente projeto tem o intuito de refletir sobre o inglês no cotidiano
e sua aplicação prática dentro de sala de aula com alunos desmotivados, sem
interesse por uma segunda língua, muitos vezes por problemas sociais. Assim,
objetiva-se trabalhar atividades pedagógicas que envolva a oralidade, a leitura e
a escrita de palavras inglesas vivenciadas no dia a dia desses alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: IANA MARA STEUERNAGEL
ORIENTADOR: NELZA MARA PALLU
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

O LIVRO DIDÁTICO PÚBLICO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA:

subsídio para uma formação crítica

Tema: Análise e utilização de materiais e livros didáticos, mais especificamente,
do livro didático Links, 9º. ano, no processo de ensino e aprendizagem de inglês,
privilegiando a abordagem crítica do discurso.
Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Inglês. Pedagogia Crítica. Livro
Didático. Suporte Pedagógico.
Resumo: Este artigo, vinculado às atividades concernentes ao Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE), é norteado por estudos de autores críticos,
que evidenciam a língua inglesa como língua franca, utilizada por povos que se
apropriam dela para difundir seu conhecimento entre as demais nações, numa
esfera globalizada, caracterizada pelo multiculturalismo crítico. Buscou-se
estabelecer uma conexão sociocultural entre o aluno e o mundo, fundamental
nas relações entre o sujeito, sua cultura e identidade. Sob essa perspectiva foi
elaborado um Caderno Pedagógico com encaminhamentos metodológicos e
atividades práticas, com estratégias de leitura, oralidade e escrita, a partir de três
unidades do livro didático público de Língua Inglesa, Links – English for Teens.
De forma eminente, há sugestões de atividades conectando músicas às
temáticas

trabalhadas.

As

unidades

selecionadas

abrangem

temas

socioculturais constituindo aspectos multiculturais pertinentes ao público-alvo: o
adolescente. Esta produção, pautada no livro como subsídio didático para
reforçar a prática docente, foi implementada nas turmas de nonos anos do
Ensino Fundamental do Colégio Marilis Faria Pirotelli. As ações foram
partilhadas, além do colegiado, entre professores de diversas regiões do Paraná
no Grupo de Trabalho em Rede (GTR). O processo de ensino e aprendizagem,
desenvolvido a partir do meio, do universo crítico do aluno, favorece sua
compreensão como cidadão cosmopolita, ao mesmo tempo em que torna o
aprendizado de inglês mais significativo.

Produção didático-pedagógica
Título: Conexões Didático-Pedagógias para o Ensino de Inglês: Análise e
Utilização do Livro Didático Links – English for Teens
Tema: Análise e utilização de materiais e livros didáticos, mais especificamente,
do livro didático Links - English for Teens, 9º. ano, no processo de ensino e
aprendizagem de inglês, privilegiando a abordagem crítica do discurso.

Palavras-chave: Ensino e Aprendizagem de Inglês; Conexão Sociocultural;
Livro Didático
Resumo: Norteado pela Pedagogia Crítica, esta produção visa contribuir para a
formação do aluno como cidadão cosmopolita, através do processo de ensino e
aprendizagem da Língua Inglesa, pautado na análise do livro didático Links –
English for Teens, 9º. ano do Ensino Fundamental e seus métodos de
abordagem, assim como a ampliação de sugestões de estratégias de leitura,
oralidade e escrita. Observamos a coerência dos conteúdos presentes nas
unidades temáticas com o público adolescente ao abordar assuntos pertinentes
a esta fase, estabelecendo assim, conexão sociocultural, pois o ensino deve
pautar-se nas relações entre o sujeito, sua cultura e identidade com o mundo,
possibilitando-lhe, desta forma, melhorar sua realidade através da compreensão
do processo que o leva ao conhecimento. Buscamos o embasamento de teóricos
cuja abordagem crítica visa direcionar a aprendizagem da língua inglesa como
língua franca, a qual deixa de pertencer apenas a países que a utilizam como
língua oficial e passa a ser utilizada por todos os povos que apropriam-se dela
para difundir seu conhecimento entre as demais nações,

numa esfera

globalizada, cuja tendência é o deslocamento de identidades isoladas para
constituírem-se em um universo culturalmente híbrido, caracterizado pelo
multiculturalismo. Para concretizar esta conexão, apresentamos neste caderno
pedagógico sugestões de encaminhamentos metodológicos e atividades
práticas a partir de temas que compõem as unidades do livro didático em
questão.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: IRACI LEOTERIO TAVARES
ORIENTADOR: MARILEUZA ASCENCIO MIQUELANTE
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: O GÊNERO BIOGRAFIA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE
LEITURA E ESCRITA EM LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos, gêneros/textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula

Palavras-chave: Gênero discursivo.Sequência didática.Biografia.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os dados obtidos durante o
processo de aplicação de uma sequência didática que teve como foco o estudo
do gênero discursivo biografia. Para tanto, nos ancoramos teoricamente em
Bronckart (1999), Schneuwly & Dolz (2004), Cristovão (2007 e 2008), Vygotski
(2008), Bakhtin (1981) e nas DCE - Diretrizes Curriculares Estaduais - (2008). A
análise e discussão dos dados tomaram como base um questionário misto,
portfólios, relatos dos alunos e dos professores participantes do Grupo de
Trabalho em Rede – GTR, os quais indicam que a utilização dos gêneros
discursivos como instrumentos de ensino pode potencializar o conhecimento do
aluno no que diz respeito ao desenvolvimento das práticas de leitura, oralidade
e escrita consideradas essenciais para o ensino de língua. Há indícios também
de que a opção pelo procedimento da sequência didática trouxe contribuições
significativas para a melhoria do ensino e aprendizagem de Língua Inglesa,
mostrando-nos que um trabalho com base em gêneros textuais possibilita ir além
do uso do texto como pretexto para o ensino de aspectos linguísticos, tornando
o processo de ensino e aprendizagem de Língua Inglesa mais efetivo. Em suma,
os resultados demonstram que o ensino norteado pelos gêneros discursivos, por
meio da sequência didática, se apresenta como um caminho possível e capaz
de instrumentalizar os alunos com as ferramentas que precisam para agir no
mundo em que vivem.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero biografia como ferramenta para o ensino de leitura e escrita em
língua inglesa
Tema: Gêneros discursivos, gêneros /textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Gênero.Sequência Didática.Biografia.
Resumo: O trabalho com gênero biografia será desenvolvido na perspectiva da
abordagem de gêneros textuais que, nesse novo contexto, se apresenta como
uma das possibilidades para a realização do ensino das práticas discursivas de
leitura, escrita e oralidade de forma significativa. O mesmo tem como objetivo
ampliar o universo de compreensão dos usos da linguagem, da valorização dos
processos interpretativos e da construção de significados, por meio do

procedimento da sequência didática, a qual visa o desenvolvimento das
capacidades de linguagem dos estudantes.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: IRANILDE ANDRADE DURAES
ORIENTADOR: Leonardo Neves Correa
IES: UEL
Artigo
Título: Digital Storytelling no ensino de inglês para crianças: o papel motivador
da tecnologia.
Tema: As ferramentas midiáticas e suas potencialidades:produção de atividades
pedagógicas.
Palavras-chave: novas tecnologias; letramento digital; ensino-aprendizagem;
narrativa digital.
Resumo: Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (2008), o
trabalho com a Língua Estrangeira Moderna deve se
diversidade de gêneros textuais,

fundamentar na

buscando aumentar a compreensão dos

diversos usos da linguagem, através de atividades que contemplem as quatro
habilidades que efetivam o discurso que são: writing, listening, speaking and
reading. Este estudo tem como finalidade a ampliação das ferramentas para a
efetivação do processo ensino-aprendizagem em Língua Inglesa, por intermédio
das atividades embasadas no referencial Sociointeracionista tanto de ensinoaprendizagem quanto de concepção de linguagem, sendo que esta, neste
trabalho, está calcada no referencial do Interacionismo Sociodiscursivo,
propondo um trabalho com base no

gênero digital \" Digital Storytelling\"

(narrativa digital, em português) e \"Fairytale\" (conto de fadas), buscando
propiciar um espaço de desenvolvimento do letramento digital e da
instrumentalização do aluno para o uso de novas tecnologias no aprendizado de
uma língua estrangeira. Tendo em vista que os nossos alunos são provenientes,
em sua maioria, de classe média alta e que quase todos têm acesso aos
recursos tecnológicos, é que pensamos no desenvolvimento deste projeto.\"
Digital Storytelling \"é um termo relativamente novo, que descreve a prática das
pessoas comuns que utilizam as ferramentas digitais para contar sua \"história\".

Os resultados indicaram que a contação de história digital e os contos de fadas
propiciam grande interesse e participação dos alunos nas atividades propostas
e na assimilação dos conteúdos por serem trabalhados de maneira lúdica,
tornando a aprendizagem mais significativa e prazerosa.

Produção didático-pedagógica
Título: Having Fun With Digital Storytelling
Tema: As ferramentas midiáticas e suas potencialidades:produção de atividades
pedagógicas.
Palavras-chave: Tecnologia; gêneros digitais; letramento digital;inclusão social.
Resumo: De acordo com as Diretrizes Curriculares (PARANÁ, 2008) a escola
deve usar metodologias que priorizem diferentes formas de ensinar, de aprender
e de avaliar. Dessa maneira, entendemos que a tecnologia pode ser uma
ferramenta facilitadora e mediadora na formação de cidadãos que deverão
produzir, usar e interpretar as novas linguagens do mundo atual, diminuindo
assim, as desigualdades sociais e fazendo parte de uma política educacional de
inclusão e emancipação humana e social (MORAN, 2009).Quando o aluno
sente-se parte integrante fundamental do processo, ele adquire condições para
enfrentar a sua realidade torna-se um agente transformador da sua história
social, econômica e política. Sendo assim, torna-se nossa responsabilidade,
enquanto professores, integrarmos a tecnologia à nossa prática pedagógica,
para propiciarmos a nossos alunos um espaço de participação em que ele possa
se engajar ativamente, apropriando-se de novas práticas sociais mediadas pelo
uso das mídias tecnológicas. Para tanto, neste material buscamos, por
intermédio das atividades embasadas no referencial Sociointeracionista tanto
de ensino-aprendizagem quanto de concepção de linguagem, sendo que esta,
neste trabalho, está calcada no referencial do Interacionismo Sociodiscursivo,
propondo um trabalho com base em gêneros digitais, no intuito de propiciar um
espaço de desenvolvimento do letramento digital e da instrumentalização do
aluno para o uso de novas tecnologias no aprendizado de uma língua
estrangeira. Este material terá como foco o ensino de Língua Inglesa para alunos
do 6º ano durante o primeiro semestre do ano de 2013.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: IZABELLE D'AQUINO CONTADOR
ORIENTADOR: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA
IES: UFPR
Artigo
Título:

O gênero notícia como ferramenta do processo ensino-aprendizagem

em Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: leitura;notícia;língua inglesa
Resumo: As práticas de ensino de língua estrangeira transitaram por muitas
abordagens e estruturações curriculares até adequarem-se à relevante
importância que transpusesse a decodificação dos símbolos e passasse à
análise crítica dos textos através da compreensão e reflexão dos mesmos. O
estudo gramatical, outrora tão exigido nos espaços escolares hoje está
relacionado ao entendimento e deve estar subordinado ao conhecimento
discursivo e às reflexões lingüísticas. A leitura é um processo de atribuição de
sentidos e por meio dela os leitores são capazes de estabelecer relações entre
cultura, língua, contextos, ideologias e procedimentos interpretativos. Para que
isto ocorra, o ato de leitura deve ser motivador, revelador de novas ideias e
formador de opiniões. O projeto propõe o uso do gênero notícia como ferramenta
do processo ensino-aprendizagem em Língua Inglesa na Educação de Jovens e
Adultos no Ensino Médio. Para tanto, será utilizado material autêntico em língua
inglesa publicado na revista Maganews, ano 13, nº 66 de 2012 que traz, em sua
maioria, notícias relacionadas às atualidades brasileiras. O intuito do projeto é
aproximar o leitor da língua inglesa utilizando textos com temáticas que lhe sejam
conhecidas e consequentemente lhe causem maior interesse.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero notícia como ferramenta do processo ensino-aprendizagem em
Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio.
Tema: Ensino e aprendizagem da leitura.
Palavras-chave: leitura;notícia;língua inglesa
Resumo: As práticas de ensino de língua estrangeira transitaram por muitas
abordagens e estruturações curriculares até adequarem-se à relevante

importância que transpusesse a decodificação dos símbolos e passasse à
análise crítica dos textos através da compreensão e reflexão dos mesmos. O
estudo gramatical, outrora tão exigido nos espaços escolares hoje está
relacionado ao entendimento e deve estar subordinado ao conhecimento
discursivo e às reflexões lingüísticas. A leitura é um processo de atribuição de
sentidos e por meio dela os leitores são capazes de estabelecer relações entre
cultura, língua, contextos, ideologias e procedimentos interpretativos. Para que
isto ocorra, o ato de leitura deve ser motivador, revelador de novas ideias e
formador de opiniões. O projeto propõe o uso do gênero notícia como ferramenta
do processo ensino-aprendizagem em Língua Inglesa na Educação de Jovens e
Adultos no Ensino Médio. Para tanto, será utilizado material autêntico em língua
inglesa publicado na revista Maganews, ano 13, nº 66 de 2012 que traz, em sua
maioria, notícias relacionadas às atualidades brasileiras. O intuito do projeto é
aproximar o leitor da língua inglesa utilizando textos com temáticas que lhe sejam
conhecidas e consequentemente lhe causem maior interesse.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JANES DE FATIMA DA SILVA
ORIENTADOR: Raquel Cristina Mendes de Carvalho
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Dramatização como Ferramenta Pedagógica no Ensino da Oralidade
em Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Oralidade; prática; dramatização; Língua Inglesa.
Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever uma intervenção pedagógica
realizada com alunos do terceiro ano de Formação de Docentes do Colégio
Estadual “José Armim Matte” -EFMNP, voltada para o trabalho com a prática da
oralidade em Língua Inglesa (LI). Propôs-se estratégias de ensino e
aprendizagem com técnicas de oralidade para estimular e motivar os alunos a
praticá-la, apresentando-lhes atividades dinâmicas, promovendo a participação,
levando-os a desenvolver sua competência comunicativa no seu processo de

aprendizagem. A aplicação deste trabalho foi a partir de trechos de filmes
previamente selecionados, onde os alunos deveriam, após assisti-los, discutir
questões pertinentes à educação e indisciplina na sala de aula, e realizar as
atividades propostas para desenvolverem a prática auditiva, e produzirem textos
representando o cotidiano escolar, para serem dramatizados usando a Língua
Inglesa como língua-alvo. A avaliação foi realizada no decorrer dos trabalhos,
tendo como principal objetivo levar o aluno a desenvolver sua competência
comunicativa e o gosto pela Língua Inglesa. O resultado foi positivo, ficando claro
que diferentes técnicas e estratégias de ensino são possíveis de serem aplicadas
aprimorando a aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: A Dramatização como Ferramenta Pedagógica no Ensino da Oralidade
em Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Oralidade; Prática; Dramatização
Resumo: A Língua Inglesa sempre ocupou destaque no cenário mundial, sendo
a mais utilizada em todos os campos. A escolha do tema surgiu a partir da
observação e constatação da dificuldade que os aprendizes apresentam no
momento de praticar a oralidade, sendo esta pouco enfatizada e trabalhada,
mesmo considerada uma das abordagens mais importantes no desenvolvimento
da aprendizagem de uma língua estrangeira. Portanto, propõe-se neste trabalho
de pesquisa, buscar meios para estimulá-los a praticá-la. Buscar-se-á também
despertar neles a curiosidade e o entusiasmo, tornando-os abertos e motivados
a aprender, criando situações voltadas a comunicação em situações naturais do
cotidiano escolar. A partir disso surgiu a proposta de se trabalhar com
encenações para que os aprendizes desenvolvam a oralidade a partir de
atividades lúdicas, tornando a aula mais dinâmica, estimulando-os e motivandoos a aprendizagem. O projeto será aplicado em Chopinzinho, no Colégio
Estadual José Armim Matte – EFMNP, NRE – Pato Branco, com aprendizes do
3º ano ”A” de Formação de Docentes, no período vespertino. Dividir-se-ão em
grupos e cada grupo pensará em uma situação voltada ao cotidiano de sala de
aula e desenvolverá um texto para mais tarde dramatizá-lo e apresentá-lo
usando sempre a língua Inglesa com língua-alvo.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JECYLENA DURSKI
ORIENTADOR: Anelise Copetti Dalla Corte
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

A música como instrumento de produção de sentido: expressões

idiomáticas e componentes culturais.
Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Música; Expressões idiomáticas.
Resumo: Este artigo trata-se de um trabalho com expressões idiomáticas a
partir da música nas aulas de inglês, visando mobilizar a produção de sentido no
educando. O professor de inglês, muitas vezes, encontra dificuldades em
transformar suas aulas em instrumento de produção de sentido para o aluno.
Sabe-se que o aprendizado de algo só acontece quando o sujeito encontra
significado no objeto a ser aprendido. Para que isso aconteça, é necessário que
esse objeto seja colocado o mais próximo possível do educando, através de uma
linguagem acessível e interessante. Assim, acredita-se que um trabalho com as
expressões idiomáticas por meio da música possa despertar o interesse dos
alunos para o aprendizado de inglês, bem como pela cultura de seus falantes,
visto que a música tem uma linguagem dinâmica, capaz de envolver os
indivíduos em qualquer etapa de suas vidas. Com o objetivo de comprovar tal
ideia, realizou-se a pesquisa bibliográfica e a elaboração de atividades, que
deram origem ao presente trabalho. Para a obtenção de dados para análise,
produziu-se uma unidade didática, que foi aplicada a uma turma de 8º ano do
Ensino Fundamental. Os resultados obtidos por meio da análise da participação
e desenvolvimento dos alunos durante a implementação das tarefas permitiram
uma reflexão acerca do assunto.

Produção didático-pedagógica
Título: A música como instrumento de produção de sentido: expressões
idiomáticas e componentes culturais.

Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Língua Inglesa. Música. Expressões idiomáticas.
Resumo: A presente produção didática pedagógica tem por objetivo mobilizar a
produção de sentido no educando, partindo de um trabalho com expressões
idiomáticas por meio da música nas aulas de inglês. O professor de inglês,
muitas vezes, encontra dificuldades em transformar suas aulas em instrumento
de produção de sentido para o aluno. Sabe-se que o aprendizado de algo só
acontece quando o sujeito encontra significado no objeto a ser aprendido. Para
que isso aconteça, é necessário que esse objeto seja colocado o mais próximo
possível do educando, através de uma linguagem acessível e interessante.
Assim, acredita-se que um trabalho com as expressões idiomáticas através da
música possa despertar o interesse dos alunos para o aprendizado de inglês,
bem como pela cultura de seus falantes, visto que a música tem uma linguagem
dinâmica, capaz de envolver os indivíduos em qualquer etapa de suas vidas,
promovendo seu desenvolvimento.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JOANA DA APARECIDA DOS SANTOS VAZ
ORIENTADOR: Raquel Cristina Mendes de Carvalho
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Propaganda Publicitária E O Ensino Da Língua Inglesa: Um Caminho
A Percorrer.
Tema: A linguagem da propaganda publicitária no Ensino de Língua Inglesa.
Palavras-chave: Mídia Vídeo. Propaganda Publicitária. Língua Inglesa. Análise
do Discurso.
Resumo: Este artigo busca mostrar, por meio de uma investigação qualitativa,
contemplando a leitura, oralidade e a escrita, o trabalho de ensino e
aprendizagem com o gênero propaganda publicitária. O estudo objetivou
evidenciar a importância de aprender a língua inglesa (LI) e como ela está
presente no cotidiano escolar, social e profissional, conceituando a sua
importância no Brasil. Pretendeu-se, também, estimular o desenvolvimento da
leitura crítica da linguagem verbal e não verbal, por meio da análise do discurso

da propaganda publicitária, e o uso da mídia vídeo no contexto escolar. Como
base teórica, buscou-se aportes nos estudos de Brito et al (2005), Dionísio
(2005), Fernandez et al (2009), Halliday (2004), Jordão e Fogaça (2007), Lima
(2009) entre outros, bem como as Diretrizes Curriculares do Ensino do Estado
do Paraná (2008). Como resultado da implementação do projeto inicial, com
alunos do 3º ano do Ensino Médio, no Colégio Estadual Dr. João Ferreira Neves
de Palmital Paraná, constatou-se que foi satisfatório e que os participantes
produziram as propagandas publicitárias em LI, que foram gravadas em vídeo,
valorizando a produção escrita bem como a linguagem oral na língua estrangeira.

Produção didático-pedagógica
Título: A Propaganda Publicitária e o Ensino da Língua Inglesa: um caminho a
percorrer.
Tema: A linguagem da propaganda publicitária no Ensino de Língua Inglesa.
Palavras-chave: Mídia Vídeo. Propaganda Publicitária. Língua Inglesa. Análise
do Discurso.
Resumo: Este estudo será realizado por meio de uma investigação qualitativa,
contemplando a leitura, oralidade e a escrita, trabalhando com o gênero
propaganda publicitária, bem como evidenciando a importância de aprender a
língua inglesa (LI) e como ela está presente no cotidiano escolar, social e
profissional, conceituando a sua importância no Brasil. A partir da
implementação do presente projeto, pretende-se estimular o desenvolvimento da
leitura crítica da linguagem verbal e não verbal, por meio da análise do discurso
da propaganda publicitária, e o uso da mídia vídeo no contexto escolar. Com
base no aporte teórico de Brito et al (2005), Dionísio (2005), Fernandez et al
(2009), Jordão e Fogaça (2007), Lima (2009) entre outros, bem como as
Diretrizes Curriculares do Ensino no Estado do Paraná (2008), esse trabalho
será realizado no primeiro semestre de 2013, com alunos do Ensino Médio e dos
Cursos Profissionalizantes de Informática, Secretariado e Administração, em
contra turno, perfazendo um total de 32 horas aula, no Colégio Estadual Dr. João
Ferreira Neves de Palmital Paraná. Os participantes serão selecionados pelos
professores regentes dos cursos supracitados, a partir do interesse e
disponibilidade dos alunos. Como resultado da implementação pretende-se que
os participantes construam uma propaganda publicitária em LI, que será gravada

em vídeo, a fim de valorizar tanto a produção escrita como a oral na língua
estrangeira.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JOSE ADILSON LEITE RIBEIRO
ORIENTADOR: KATIA ELISA PRUS PINHO
IES: UTFPR
Artigo
Título: UM POSSÍVEL OLHAR PARA A ORALIDADE NA LÍNGUA INGLESA
Tema: A utilização

de diálogos, como instrumento didático no ensino-

aprendizagem de inglês.
Palavras-chave:

Palavras-Chave: Oralidade; Língua Inglesa; Pronúncia;

Diálogos.
Resumo: O estudo visou o tema oralidade tendo como objetivo implementar
uma metodologia pedagógica voltado ao ensino da língua inglesa. Essa foi
aplicada aos alunos do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual
Humberto A. Castelo Branco, localizado em Pinhais - Paraná. Essa proposta
apresentada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do Paraná
visava melhorar o ensino da Língua Estrangeira Moderna (Inglês) propiciando
aos educandos que se apropriassem da mesma como bem cultural,
possibilitando a interação e inserção social, uma vez que o Inglês é considerado
uma língua universal. Portanto, pretendeu-se uma relação de diálogos com
temas diversos que possibilitasse a interação dos alunos e do professor com
base no ensino-aprendizagem amparada em práticas pedagógicas progressistas
tais como: leitura, diálogo, exposição de trabalhos, ilustração, exercícios e
pesquisas que englobassem a língua Inglesa. Dessa forma, verificou-se maior
interesse e comprometimento dos alunos no aprendizado e do professor na
apresentação do conteúdo da Língua Inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: A oralidade, por meio de diálogos, no ensino da Língua Inglesa
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.

Palavras-chave: Diálogo, Oralidade, Pronúncia
Resumo: A finalidade de desenvolver este trabalho se faz mediante a
aplicabilidade da língua inglesa a ser ensinada aos alunos do Ensino
Fundamental do 6º ano do Colégio Estadual Humberto de A. Castelo Branco.
Pretende-se nesse estudo uma relação de diálogos que propicie a interação dos
alunos e do professor do ensino aprendizagem amparado em práticas
pedagógicas progressistas tais como: leitura escrita, exposição de trabalhos,
pesquisas, entre outras que enfatizam a Língua Inglesa. Essa proposta
apresentada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) do PR tem
como finalidade melhoraro ensino da Língua Inglesa(LEM) visando que os
alunos se apropriem da mesma como bem cultural, que possibilite a interação e
inserção social, uma vez que o Inglês é considerado uma língua universal.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JOSEANE DOS SANTOS CHAGAS
ORIENTADOR: Valeria de Fatima Vaz Boni
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciêcias e Letras de União d
Artigo
Título: Integrando o Gênero Home Page às aulas de Língua Inglesa
Tema: Tecnologia
Palavras-chave: internet; Homepage; Aluno.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo pensar o uso da nomenclatura
de palavras da língua inglesa nas redes de relacionamentos virtuais,
homepages. O acesso à internet exige um cidadão mais participativo, entretanto,
ele deve ser muito mais consciente do que quer dizer cada nomenclatura que
utiliza. O sentido da pesquisa foram os alunos do 9ª. Ano do ensino fundamental.
A pesquisa foi realizada com prática em laboratórios de informática, com o
objetivo de analisar o aluno e o contato com a rede de computadores. Com isso
foi alcançado bons resultados, como: interesse pela prática ao tema e reflexão
quanto ao uso do mesmo formando opinião critica sobre o tema.

Produção didático-pedagógica
Título: Integrando o Gênero Home Page às aulas de Língua Inglesa

Tema: Tecnologia
Palavras-chave: Home Page , gênero textual,Midiático
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem por objetivo estudar diferentes
gêneros textuais encontrados nas esferas sociais de circulação, sendo na esfera
Midiática e o Gênero Textual propriamente dito Home Page. Através da mudança
cultural que vem ocorrendo em nossa sociedade, precisa-se rever a necessidade
do povo em sua forma de comunicar-se socialmente através destas formas
podemos também abordar temas atuais e com relevância aos nossos dias. Sabese que o ensino de línguas não devera ser restrito aos livros didáticos e sim
devera estar disponível em outros recursos como nos dicionários, CDs, pendrive
,TVs, DVs e Internet. Ainda encontramos muitas vantagens e desvantagens
nestes recursos. Encontramos variados termos e estruturas de home Page. A
proposta deste projeto será a elaboração e o conhecimento de uma home Page
bem como de como se constrói alguns gêneros midiáticos. De acordo com a
proposta do tema, trabalharemos o Gênero Textual Home Page, envolvendo o
assunto formação de diferentes gêneros midiáticos. Queremos ainda incentivar
aos alunos o conhecimento das diferentes características que formam textos da
esfera de circulação midiática.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JULIANE BAGGIO
ORIENTADOR: Silvio Tadeu de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: Língua inglesa e tecnologia: uma combinação que pode dar certo.
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa, tecnologia, computador, alunos, professor
Resumo: O tema escolhido destaca o papel do computador e suas ferramentas
no processo de ensino–aprendizagem, ampliando a variação das atividades que
poderão ser desenvolvidas, tanto pela parte discente quanto docente, criando
situações favoráveis para a aprendizagem. Diante das exigências do mundo
globalizado, faz-se necessário a contextualização das atividades, envolvendo e
utilizando as tecnologias como recurso inovador. As pessoas se comunicam,

falam e ouvem informações, trazem linguagens que estão presentes na cultura
e que são fundamentais para o desenvolvimento de cada indivíduo. O espaço
escolar também oferta diversos tipos de informações, e o professor deve
escolher e utilizar os recursos tecnológicos, analisando o contexto em que está
inserido.

Além disso, deve-se considerar que os alunos são diferentes e devem

receber estímulos diferentes. Assim, as tecnologias devem ser vistas como
recursos didáticos, possibilitando ao professor a realização da sua intervenção
didático–pedagógica, visando o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. É
importante ressaltar que, na sala de aula, o professor é a peça principal na
mediação do uso das tecnologias de informação e comunicação, podendo, assim
contribuir para uma aprendizagem significativa, crítica e transformadora na
construção do conhecimento. Dessa forma, o âmbito escolar deve estar
preparado para acompanhar as mudanças, possibilitando a construção de uma
instituição educacional capaz de atender as mudanças digitais que poderão
acontecer.

Produção didático-pedagógica
Título: Língua Inglesa e Tecnologia: uma combinação que pode dar certo.
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Tecnologia; alunos; professor; computador; blog
Resumo: Esta Unidade Didática proporciona uma experiência pedagógica, por
meio de um ambiente virtual em Língua Inglesa, o blog, para que professor e
alunos, de forma colaborativa e interativa, possam explorar e vivenciar situações
que desenvolvam conhecimentos. Por meio do blog, o professor poderá
apresentar aos alunos um amplo material de apoio e pesquisa, promover
discussões, divulgar trabalhos, dispor pequenas frases, alguns vídeos,
cruzadinhas, imagens, links na web, cartoons contribuindo dessa forma, para o
processo de aprendizagem discente. O blog é uma ferramenta virtual que se bem
usada, pode se transformar numa grande aliada da educação, proporcionando
momentos lúdicos de aprendizagem, uma vez que o blog é uma página da
internet que possibilita a publicação de informações variadas, promovendo o
acesso dos alunos com a devida orientação do professor. O aluno, em se
tratando de computador, já apresenta um grande interesse e para que os
objetivos sejam alcançados, o professor deverá conduzir as aulas com

motivação, abrindo um elo de interação entre ele e seus alunos. As novas
tecnologias não geram novas soluções para antigos desafios. No entanto,
segundo Valente, “o computador pode enriquecer ambientes de aprendizagem
onde o aluno, interagindo com os objetos desse ambiente, tem chance de
construir o seu conhecimento e a partir daí a contextualização virá de maneira
natural. O uso das TICs nas aulas de Língua Inglesa abre inúmeras
possibilidades de aprendizagem. O computador é, sem dúvida, um grande foco
de interesse dos alunos e o professor pode tirar proveito desse recurso não
apenas como uma ferramenta para acesso à internet mas também, fazer uso
para os recursos off line que o computador oferece como o editor de texto, o
Power Point entre outros.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: JULIETA MARIA CARTELLI SIMON
ORIENTADOR: Ana Paula de Castro Sierakowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: A Música Infantil na Aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: músicas infantis. língua inglesa.
Resumo: O presente artigo analisa os resultados do Projeto de Intervenção
Pedagógica intitulado A Música Infantil na Aprendizagem da Língua Inglesa, sob
o tema “O uso da música infantil como motivação para a aprendizagem dos
conteúdos da Língua Inglesa nas séries iniciais do ensino fundamental II”. Para
tanto, aplicou-se uma Unidade Didática a fim de trabalhar o inglês nas aulas
através da música para motivar o aluno, pois é grande o déficit no interesse pela
aprendizagem de uma língua estrangeira. As atividades foram desenvolvidas
com alunos do 6º ano do Colégio Estadual José de Anchieta – EFMNP, de Santa
Maria do Oeste PR. Os conteúdos foram trabalhados por meio da referida
unidade didática utilizando músicas infantis que contemplaram a leitura, a
oralidade e a escrita bem como os aspectos lingüísticos envolvidos em suas
letras. Finalizando o projeto, os alunos produziram uma música e a apresentaram

em sala de aula e em outras turmas para demonstrar a importância da música
na aprendizagem do inglês.

Produção didático-pedagógica
Título: A Música Infantil na Aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: Gênero textual
Palavras-chave: Música; língua inglesa; motivação; aprendizagem.
Resumo: O presente trabalho tem como proposta a música infantil em inglês
inserida nos conteúdos das aulas, para motivar o aluno, pois é grande o déficit
no interesse pela aprendizagem de uma língua estrangeira. O projeto será
desenvolvido no Colégio Estadual José de Anchieta em Santa Maria do Oeste
no primeiro semestre de 2013, em um 6º ano, com os seguintes conteúdos:
cumprimentos, cores e partes do corpo. Esses serão trabalhados por meio de
uma unidade didática utilizando músicas infantis que contemplarão a leitura, a
oralidade e a escrita bem como os aspectos linguísticos envolvidos em suas
letras. Finalizando o projeto, os alunos produzirão uma música e apresentarão
em sala de aula e em outras turmas para demonstrar a importância da música
na aprendizagem do inglês.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: KARINA LOBO PEDROSO
ORIENTADOR: Dilma Heloisa Santos
IES: UEPG
Artigo
Título: Significando a Língua Inglesa por meio das novas tecnologias
Tema: A tecnologia no Ensino da Língua Inglesa
Palavras-chave: Tecnologia. Ensino/aprendizagem. Motivação. Língua Inglesa
Resumo:
Este trabalho apresenta resultados conclusivos do projeto de formação
continuada do professor da rede pública do Estado do Paraná - Programa de
Desenvolvimento Educacional (PDE). Tem por objetivo disponibilizar a
implementação do projeto Significando a Língua Inglesa por meio das novas
tecnologias, realizado no Colégio Estadual João Paulo II – Ensino Fundamental

e Médio, na cidade de Arapoti, com a turma do 9º Ano B. Priorizou-se o uso do
computador e outras tecnologias no desenvolvimento das atividades proposta
numa sequência didática, com o tema Festividades. Propôs-se com esse
trabalho verificar se o uso de práticas diferenciadas contribui para a melhora do
processo ensino-aprendizagem e pudemos perceber uma melhor predisposição
do professor e do aluno em buscar esse conhecimento. Observou-se nos alunos
uma melhor interação com as tecnologias e o respeito pelas diferentes formas
culturas

Produção didático-pedagógica
Título: Significando a Língua Inglesa por meio das novas tecnologias
Tema: A tecnologia no Ensino da Língua Inglesa
Palavras-chave: Motivação; Tecnologia; Aprendizagem
Resumo: Quando os alunos chegam à escola, observa-se o interesse e a
motivação em aprender a Língua Inglesa, porém com o passar dos anos, tornamse desmotivados e desinteressados. A produção dessa sequência didática deuse

pela

necessidade

de

melhorar

esse

processo

de

motivação

e

consequentemente da aprendizagem. O objetivo desse trabalho é motivar nosso
aluno através de atividades com o uso das diversas tecnologias que já fazem
parte do cotidiano do aluno, priorizando as habilidades de leitura e a escrita. O
tema abordado durante esse processo será festividades e manifestações
culturais, com foco na importância de se conhecer e valorizar a própria cultura e
de outros povos, respeitando as individualidades. O uso criativo das tecnologias
propiciará além de uma aprendizagem mais agradável e efetiva, uma
proximidade maior entre professor/aluno. A aplicação desta sequência didática
se dará por meio de pesquisas no laboratório de informática, buscando
informações em diversos sites na Internet, confecção e apresentação de slides,
troca de e-mail e postagens no Facebook.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LAURA SINKOC DE ASSIS
ORIENTADOR: CARLA FABIANA BARCARO
IES: UEL

Artigo
Título:

Healthy food!

A receita é: Aprender inglês por meio de receitas

culinárias. The recipe is: learning English through recipes
Tema: Atividades de Língua Estrangeira Moderna para o ensino de Jovens e
Adultos (EJA) contemplando os gêneros textuais
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; Educação para jovens e adultos;
Gênero Receita culinária.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar a implementação do
projeto intitulado “Healthy food! A receita é: Aprender inglês através de receitas
culinárias” e relatar os resultados alcançados no processo de ensino e
aprendizagem de língua inglesa dentro de uma escola de jovens e adultos.
Ancoramos nossa proposta de ensino sobre os pressupostos teóricometodológicos do Interacionismo Sóciodiscursivo (ISD) proposto por Bronckart
(2009) e na abordagem de sequencias didáticas (SD) disseminados por Dolz e
Schneuwly (2004). O gênero textual contemplado no estudo foi a Receita
culinária, sendo que diversos vídeos, imagens e textos escritos foram utilizados
para que pudéssemos alcançar nosso objetivo de promover as capacidades
linguísticas relacionadas a esse gênero. Os resultados apontam que o uso do
gênero textual Receita culinária tem sua relevância em sala de aula, pois conduz
o aluno a uma aprendizagem contextualizada e atraente. Foi possível constatar,
também a dificuldade enfrentada pela professora-pesquisadora em relação ao
domínio dos pressupostos eleitos e os efeitos que o contexto adverso da EJA
exerce no aprendizado do aluno.

Produção didático-pedagógica
Título: Healthy food!

A receita é: Aprender inglês por meio de receitas

culinárias. The recipe is: learning English through recipes
Tema: Atividades de Língua Estrangeira Moderna para o ensino de Jovens e
Adultos (EJA) contemplando os gêneros textuais
Palavras-chave: sequência didática,;ensino de produção escrita;gênero textual
instrutivo “receita culinária”.
Resumo: Esta produção pedagógica tem por objetivo principal a implementação
de atividades pedagógicas de produção escrita, por meio do gênero textual
instrutivo “receita culinária\". Analisando a importância que tem sido atribuída

para a implementação de inovações no ensino de línguas estrangeiras, no nosso
caso, a língua inglesa (LI), nos valeremos da construção de sequências
didádicas, de acordo com as teorias de Joaquim Dolz, Michele Noverraz e
Bernard Schneuwly para contextualizar os conteúdos e ensinar a expressão oral
e escrita por meio de contextos de produção precisos, efetuando atividades ou
exercícios múltiplos e variados, assim, tornar a aprendizagem mais significativa,
ampliando

as

possibilidades

de

aprendizagem

do

aluno

e

de

sua

participação/inclusão social. Nas aulas de LI os conteúdos mais próximos à
realidade dos alunos serão priorizados fazendo com que os mesmos
compreendam melhor a constituição e as funções do gênero estudado. Ao
analisarmos os gêneros textuais com base nas sequências didáticas , objetivase considerar os aspectos variados do uso da língua, revelando suas funções
linguísticas desempenhadas na sociedade, sendo assim, forte aliada para
compreensão dos gêneros. Os gêneros, por refletirem linguisticamente, seja na
sua estrutura fonológica, gramatical ou semântica, o sistema da língua em
funcionamento, são tomados como fonte valiosa por revelarem as intenções, via
linguagem verbal, feitas entre sujeitos que podem vir a ser bastante produtivas
e reveladoras para o estudo da LI.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LEDA APARECIDA DA CRUZ
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo
Título: O gênero propaganda na sala de aula
Tema: Tecnologias no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Propaganda; Tecnologia; Informação; Educação
Resumo:

O acesso à educação, emprego, moradia, saúde, alimentação,

segurança e lazer são condições indispensáveis para a construção de uma
sociedade justa e igualitária, onde todos tenham seus direitos e valores
preservados, garantindo assim uma vida digna. A escola deve ter por objetivo
transformar conceitos, atitudes e conhecimentos oriundos do senso comum,
proporcionando uma reflexão crítica de mundo para a formação de cidadãos

conscientes de seus deveres e direitos. O ambiente escolar deve ser um espaço
que possibilite a interação de saberes e a socialização dos mesmos, valorizando
as diversas manifestações culturais, bem como a diversidade. As novas
tecnologias de informação e comunicação são uma inegável realidade no
cenário da educação mundial contemporânea. O que se pergunta é: Como
utilizar essas tecnologias a serviço do enriquecimento do processo ensinoaprendizagem de língua inglesa na rede pública de ensino?. Nosso objetivo
neste

trabalho

foi

trabalhar

de

forma

diferenciada

e

levar

um

ensino/aprendizagem de língua inglesa mais interessante e significativo,
utilizando o gênero textual propaganda, como meio de motivação para que os
alunos se interessassem pela aprendizagem da língua e, principalmente que
percebessem que a Língua estrangeira (LE) tem importância em suas vidas e
está presente no seu dia-a-dia, e para que o aluno fizesse uma ligação do que
está sendo estudado com o meio onde vive.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero Propaganda na sala de aula
Tema: Tecnologias no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Propagandas; Lingua Inglesa; Aprendizagem.
Resumo: O presente projeto tem o intuito de refletir sobre a temática do gênero
propaganda, sua utilização, as vantagens de se trabalhar esse tema em sala de
aula, já que ela se defini como propagação não simplesmente de produtos, mas
de princípios e teorias. Verificou-se que na composição da propaganda por meio
de seus elementos essenciais tem o objetivo de reforçar a marca que está
comunicando, onde as cores, logomarcas, slogans, uso de personagens, são
algumas das estratégias que ajudam a atrair a tenção do consumidor. Constatouse a importância de se trabalhar a propaganda em sala de aula, enriquecendo a
matéria, no caso a de Língua Inglesa, fazendo com que os educandos percebam
que existe uma linguagem visual, apelativa, artística que pode ser muito útil em
seu processo de ensino aprendizagem, desenvolvendo o raciocínio e olhar
crítico, motivando-os a criar e também incentivando o hábito da leitura. Enfim, o
projeto se apresenta relevante, refletindo através de estudos e práticas a
importância de se utilizar as tecnologias, sobretudo a propaganda à serviço do
enriquecimento do processo de ensino aprendizagem na rede pública de ensino.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LEILA APARECIDA PESCAROLO
ORIENTADOR: Silvio Tadeu de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

Aquisição de vocabulário por meio da elaboração de um dicionário

ilustrado
Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Vocabulário; dicionário ilustrado; ensino-aprendizagem.
Resumo:

Este artigo descreve o estudo realizado no Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE, referente ao Projeto de Intervenção
Pedagógica, realizado na área de Língua Estrangeira Moderna – Inglês, como
principal objetivo investigar sobre aquisição de vocabulário com proposta de
poder tornar o processo ensino-aprendizagem mais atraente e eficiente, através
da elaboração de um dicionário ilustrado confeccionado pelos próprios alunos
tentando amenizar a grande dificuldade encontrada pelos alunos em memorizar
novos vocábulos, que são tão necessários para o desenvolvimento das mais
diversas

atividades

dentro

da

Língua.

Utilizando

atividades

bastante

diversificadas juntamente com as tecnologias como maneira de motivá-los e
tornar o processo ensino-aprendizagem mais interessante.

Produção didático-pedagógica
Título: Aquisição de vocabulário por meio da elaboração de um dicionário
ilustrado
Tema: A Didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Vocabulário; Ensino-aprendizagem; Dicionário; ilustração
Resumo: A finalidade dessa Unidade Didática, é tornar a aquisição de novos
vocábulos da Língua inglesa mais eficiente e atraente através da elaboração do
dicionário ilustrado, confeccionado pelos próprios alunos, pois quando relacionase o lúdico as atividades, tanto na escrita como na oralidade, o processo pode
tornar-se mais interessante e eficaz, envolvendo e despertando maior
entusiasmo ao aprendizado da língua-alvo. Penso que a realização das

atividades para aquisição de novos vocábulos, envolvendo a utilização de
imagens ou desenhos e mediadas pelo uso do computador, poderá tornar o
processo de ensino-aprendizagem mais significativo e real. Pois os próprios
alunos criando seu dicionário ilustrado, se sentirão mais valorizados e
motivados.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LEONEIDE LUZIA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Alessandra da Silva Quadros Zamboni
IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná
Artigo
Título: PARANAGUÁ IN ENGLISH: O aprendizado da Língua Inglesa de forma
significativa num contexto histórico, geográfico e cultural.
Tema: O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA DE FORMA SIGNIFICATIVA
NUM

CONTEXTO

HISTÓRICO,

GEOGRÁFICO

E

CULTURAL

DE

PARANAGUÁ
Palavras-chave:

Ensino.

Aprendizagem.

Língua

Estrangeira.

Interdisciplinaridade.
Resumo:

Este artigo apresenta os resultados do projeto de intervenção

intitulado “Paranaguá in English”, desenvolvido em uma escola pública do litoral
paranaense. O objetivo deste trabalho é refletir sobre o projeto e a aplicação do
mesmo. Para o trabalho aqui apresentado, o corpus é constituído de análise das
atividades desenvolvidas durante o projeto. A metodologia empregada foi a
pesquisa qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2006), etnográfica (ANGROSINO,
2009) e pesquisa-ação (THIOLLENT, 2008). O meu olhar sobre “Ensino da
Língua Estrangeira” pautou-se nas considerações de JORDÃO (2012) e LEFFA
(1988). Com relação a “Língua”, embasei-me em BECKER (2009), e em
BAKHTIN (1988) e sobre motivação e o lúdico no ensino amparei-me em
BROWN (2000). Ao término da aplicação do projeto, constatei que os objetivos
propostos foram alcançados.

Produção didático-pedagógica

Título: PARANAGUÁ IN ENGLISH
Tema: O APRENDIZADO DA LÍNGUA INGLESA DE FORMA SIGNIFICATIVA
NUM

CONTEXTO

HISTÓRICO,

GEOGRÁFICO

E

CULTURAL

DE

PARANAGUÁ
Palavras-chave: Paranaguá, Language, English, History.
Resumo: O aprendizado de uma língua estrangeira se faz necessário nos dias
de hoje, sendo que a língua inglesa tornou-se a língua de comunicação usada
em todo o mundo. Assim, esta Unidade Didática propõe atividades que
contemplam o aprendizado da língua inglesa usando os aspectos históricos e
culturais da cidade de Paranaguá, levando o aluno a aprimorar seus
conhecimentos em uma língua estrangeira e, ao mesmo tempo, conhecer mais
sobre a cidade onde vive.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LOIVA HECKESFELD BOTH
ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: Quadrinhos: O lúdico que envolve e motiva a aprendizagem da língua
Inglesa
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Multimodalidade; HQS; Bullying.
Resumo: Este artigo trata do resultado de um projeto aplicado com os alunos
da primeira (1ª) série A do Ensino Médio do Colégio Estadual Álvaro Natel de
Camargo, na cidade de Espigão Alto do Iguaçu – PR, no ano de 2013, período
esse em que a autora do trabalho é também a professora – titular da disciplina
de língua Inglesa. A temática que originou a pesquisa foi o Bullying, problema
esse que ocorria com frequência nessa turma. Para trabalhar a questão com
mais naturalidade fez-se o uso do gênero textual histórias em quadrinhos
visando através desse gênero textual discursivo mais lúdico despertar o
interesse dos educandos pela língua estrangeira de forma mais agradável e
dinâmica para fazer o enfrentamento do problema.

Produção didático-pedagógica
Título: Quadrinhos: o lúdico que envolve e motiva a aprendizagem de uma
segunda língua- Inglês.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Motivação; Multimodalidade; Histórias em quadrinhos; Bullying
Resumo: As Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino de
Língua Estrangeira Moderna propõe um ensino que contemple o acesso aos
mais diversos discursos sociais produzidos a partir das experiências humanas,
visando assim a inclusão social dos educandos que são excluídos por não
possuírem esses conhecimentos linguísticos. Percebendo a necessidade de
tornar as aulas mais atraentes propomos trabalhar com histórias em quadrinhos,
gênero esse que envolve ao mesmo tempo a linguagem verbal e imagética, por
isso são mais atraentes aos alunos. Almeja-se proporcionar um aprendizado
mais dinâmico e envolvente estudando o polêmico tema bullying tão presente
hoje também na realidade escolar

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LOURDES CIVIDINI
ORIENTADOR: Janice Ines Nodari
IES: UFPR
Artigo
Título:

GÊNEROS DISCURSIVOS E O INTERACIONISMO SÓCIO-

DISCURSIVO NAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DAS AULAS DE INGLÊS
Tema: Gêneros Discursivos
Palavras-chave:

Gêneros discursivos; sequências didáticas; interacionismo

sócio-discursivo
Resumo:

Este artigo apresenta parte dos resultados do PDE (Projeto de

Desenvolvimento Educacional), sobre o uso de sequências didáticas (SDs),
pautando-se nos gêneros discursivos para o ensino de Língua Estrangeira
Moderna (LEM) no Ensino Médio, desenvolvido na escola pública. A proposta
discute e analisa algumas Sequências Didáticas (SDs) na perspectiva do

interacionismo

sócio-discursivo

(ISD),

do

ponto

de

vista

de

alguns

pesquisadores, tais como Miller (1984), Swales (1990), Schneuwly & Dolz
(1998), Bronckart (1999), Bazerman (2005, 2006, 2007), entre outros.

A

pesquisa teve por objetivos: levar um grupo de professores à reflexão sobre as
práticas de sala de aula e sobre o processo de ensino-aprendizagem; e viabilizar
um leque de atividades interativas através de SDs com base nos gêneros
discursivos, tendo a língua como prática social. A proposta apontou resultados
relevantes e coerentes através das ações de linguagem, oportunizando aos
estudantes desenvolverem uma visão mais crítica e reflexiva acerca da
aprendizagem de Língua Inglesa. Entretanto, observou-se que para o futuro as
SDs aplicadas necessitam de reajustes, principalmente em relação às atividades
atreladas às capacidades linguístico-discursivas. Os resultados levam-nos a
concluir o quão importante é a formação de grupos de estudos de professores
de LEM para compartilhar suas experiências e elaborar materiais didáticos, entre
outros.

Produção didático-pedagógica
Título: Gêneros discursivos na aula de inglês como prática de Letramento
Tema: Gêneros discursivos
Palavras-chave: Interacionismo-sociodiscursivo; gênero discursivo; sequência
didática; letramento
Resumo: Alguns dos problemas que encontramos no contexto público de ensino
de inglês são as aulas lineares, os saberes prontos e descontextualizados, a falta
de material de apoio, turmas superlotadas, indisciplina, alunos desmotivados,
etc. Este caderno pedagógico, composto de cinco unidades didáticas, propõe
atividades na perspectiva de Bronckart (1999),Schneuwly & Dolz (1998), Swales
(1990), alicerçada no

interacionismo sócio-discursivo (ISD). As unidades

propostas serão desenvolvidas com dois grupos distintos: um de professores, o
qual tem como objetivos levar os professores a refletir sobre as práticas de sala
de aula; compartilhar experiências; possibilitar metodologias com os diferentes
gêneros discursivo-digitais que se encontram no suporte tecnológico, com
reflexão e discussão com algumas leituras. O outro grupo será composto por
alunos, e a proposta de trabalho tem como objetivos: viabilizar um leque de
atividades interativas com os gêneros textuais a serem trabalhados no espaço

midiático com aprendizes da língua inglesa; ampliar os conhecimentos
discursivos e linguísticos, apontando características, organizações, propósitos
comunicativos, e os aspectos que os gêneros compõem que se encontram nas
diversas mídias; levar o aluno a aprender percepções de mundo; permitir que o
aluno reconheça através do uso da língua estrangeira os seus propósitos através
dos recursos oferecidos pela tecnologia rumo ao letramento.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LOURDES DE LIMA MAZINI
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo
Título: Leitura crítica: uma análise do gênero textual em língua inglesa
Tema: Leitura Crítica em Gêneros Textuais na Língua Inglesa
Palavras-chave: Leitura crítica; gênero textual; análise textual; prática social.
Resumo: Este artigo apresenta a implementação do projeto de intervenção
pedagógico intitulado Leitura Crítica: uma análise do gênero textual em língua
inglesa, como parte do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).
Ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED), aos
professores da Rede Pública do Estado. Um dos grandes desafios da educação
atualmente é desenvolver a prática da leitura no educando, uma vez que a
mesma é a base para construção do conhecimento e interação entre o sujeito, o
outro e a sociedade. Nosso material didático-pedagógico foi desenvolvido com
os gêneros textuais, textos informativos, textos verbais e não verbais com a
elaboração de sequências didáticas com estratégias para prática de leitura e
atividades planejadas e sistematizadas com análise linguístico-discursiva e
também para desenvolver a leitura como prática social. O projeto foi
implementado no 9º ano do Ensino fundamental no Colégio Primo Manfrinato na
cidade de Cianorte. Neste projeto, propusemos uma intervenção pedagógica por
meio de gênero dentro da perspectiva sociointeracionista e das teorias de leitura
crítica em Língua Inglesa, proporcionando condições para que os alunos
pudessem construir significados e posicionassem diante do que foi lido,
ampliando sua capacidade interpretativa e discursiva, abrangendo o tema social

obesidade. Essa temática proporcionou aos alunos reflexões e a um
posicionamento crítico diante dessa questão social. Nossa proposta contribuiu
para um processo de interação social e formação do sujeito crítico.

Produção didático-pedagógica
Título: LEITURA CRÍTICA: UMA ANÁLISE DO GÊNERO TEXTUAL EM
LÍNGUA INGLESA.
Tema: Leitura Crítica em Gêneros Textuais na Língua Inglesa.
Palavras-chave: Leitura crítica;gênero textual;análise;prática social.
Resumo: Nesta proposta propõe-se uma produção Didático-Pedagógica por
meio de gênero textual dentro da perspectiva sociointeracionista e das teorias
de leitura em Língua Inglesa, desenvolvendo no educando competências para
uma leitura crítica. Dando ao aluno possibilidades e condições para que possa
construir significado na aprendizagem de uma língua estrangeira, ampliando sua
capacidade interpretativa e discursiva com acesso a diversos textos com
linguagem verbal e não verbal e imagético; a fim de desenvolver a leitura como
prática social, tornando o ensino produtivo e reflexivo onde o aluno aprenda a
posicionar-se diante do que foi lido, dando estruturas para agir de maneira
consciente e crítica na sociedade em que está inserido. Assim, será
desenvolvida uma unidade didática com a elaboração de uma sequência com
atividades de leitura e análise com textos abrangendo o tema social obesidade,
levando o aluno a reflexão e a um posicionamento crítico diante dessa questão
social. Dessa forma, com a implementação do material didático na sala de aula,
espera proporcionar aos alunos meios para que sejam leitores questionadores,
contribuindo assim, para um processo de interação social e formação do sujeito
crítico.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LUCIANE CARVALHO DOS SANTOS NOROSCHNY
ORIENTADOR: REGINA CELIA HALU
IES: UFPR
Artigo

Título:

O emprego de ferramentas de criação de slides e de pesquisas na

internet como apoio para a aprendizagem de inglês: uma proposta colaborativa
Tema: O emprego de ferramentas de criação de slides e de pesquisas na
internet como apoio para a aprendizagem de inglês: uma proposta colaborativa
Palavras-chave: Tecnologia, letramento crítico, pós-método
Resumo: Dentro de um referencial baseado no letramento crítico e no pósmétodo, o presente artigo traz o relato de uma proposta colaborativa de
aprendizagem de língua inglesa na educação básica. Essa proposta buscou
explorar a facilidade que a atual geração possui em se relacionar com as várias
formas de mídias e tecnologias que surgem a cada instante. Procurei utilizar
esse conhecimento em práticas educativas através das quais atuei como
orientadora dos alunos em sua busca de tópicos instigantes para a realização de
apresentações com o uso de ferramenta de criação de slides. As atividades
envolveram o desenvolvimento de um olhar critico por parte dos alunos quanto
ao uso de recursos da internet, observando a importância de buscar sites
confiáveis para ter embasamento nos debates, resultando em uma melhor
interação com os colegas sobre suas pesquisas e suas reflexões.

Produção didático-pedagógica
Título: O emprego de ferramentas de criação de slides e de pesquisas na
internet como apoio para a aprendizagem de inglês: uma proposta colaborativa
Tema: O emprego de ferramentas de criação de slides e de pesquisas na
internet como apoio para a aprendizagem de inglês: uma proposta colaborativa
Palavras-chave: Tecnologia, letramento crítico,pós-método
Resumo: Os alunos associarão o conhecimento em informática, que esta
inserida em sua rotina diária, provocando a reflexão do uso deste conhecimento
em práticas educativa. O objetivo deste projeto é instigar os alunos, dentro de
um referencial baseado no letramento crítico, a lidar com situações que permitam
o desenvolvimento de sua capacidade crítica. O meio tecnológico escolhido
como suporte para o desenvolvimento dessas atividades são os programas de
criação de slides, que permitem aos alunos mostrar sua pesquisa aos colegas e
abrir suas temáticas para debate com a turma. Os slides produzidos oferecem
ainda a possibilidade de expor estes trabalhos por eles criados em um blog ou
em um site da escola. A interferência do professor, seguindo o pós método, seria

quanto aos sites de busca e alguma dúvida na confecção dos textos e dos slides,
porém esta deverá ser sutil para que eles busquem e defendam seus
argumentos com a maior segurança possível, oportunizando um momento de
exteriorizar sua criatividade construindo e expondo ideias sobre o assunto
pesquisado

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LUCIMAR CRISTINA FARINHA SOARES
ORIENTADOR: Silvio Tadeu de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

ORALIDADE UMA NOVA VISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA

APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos, leitura,produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: oralidade, tema, foco, discurso
Resumo: O objetivo da pesquisa é descrever os resultados obtidos do projeto
de pesquisa cujo tema é: “Oralidade uma nova visão para o desenvolvimento da
aprendizagem da Língua Inglesa\". A unidade didática que se tornou objeto de
estudo neste trabalho foi realizada durante o primeiro semestre do presente ano
letivo, sendo aplicado no segundo ano do ensino médio, no município de Santo
Antônio da Platina envolvendo 26 alunos de período da manhã no colégio
Estadual Dr. Ubaldino do Amaral EFM, tendo como núcleo a cidade de
Jacarezinho. Durante o desenvolvimento da unidade didática e o foco sobre a
importância da oralidade no ensino de LEM, com a influência da abordagem
baseada no discurso, ressaltando-se a perspectiva de Bakhtin (1988) citado por
Paraná (2008), que concebe a língua como discurso e como espaço de produção
de sentidos. Para tanto, foram utilizados instrumentos didáticos, desde vídeos,
músicas, e alguns elementos contidos nos gêneros textuais e esferas de
circulação, finalmente chegando ao teatro, compondo assim pequenos trechos
da obra de Shakespeare que foram encenadas pelos alunos, a música também
foi explorada, sendo ensaiada e apresentada por um aluno da turma.

Produção didático-pedagógica

Título: Oralidade,uma nova visão para o desenvolvimento da Aprendizagem de
Língua Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: objetivo,oralidade,motivação,interação
Resumo: Esta Produção Didático-Pedagógica tem como objetivo,desenvolver a
oralidade em sala de aula de forma motivadora e divertida, buscando os recursos
tecnológicos e apoiando-se ma interação dos alunos para que eles possam se
expressar em inglês.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LUCIMAR TECCHIO
ORIENTADOR: KARINE MARIELLY ROCHA DA CUNHA
IES: UFPR
Artigo
Título: Pra quem sempre estava no to be
Tema: Gêneros discursivos, Leitura, Produção Textual e Oralidade Em Sala de
Aula
Palavras-chave: Leitura; Readers; Compreensão; Vocabulário
Resumo:

A leitura em língua inglesa é um instrumento facilitador da

aprendizagem da língua alvo. O uso de readers para atingir tal objetivo mostrouse de grande ajuda conforme nos foi possível comprovar ao utilizar-nos deste
viés para desenvolver o processo de ensino aprendizagem da língua inglesa com
alunos do nono ano noturno. Percorremos este caminho lendo progressivamente
quatro readers: The Flood, An American host family, Grandpa e In the dark. Por
meio do trio before - reading, while - reading e after – reading e auxiliadas por
atividades em grupo, músicas, vídeos motivacionais, e uso de dicionário,
pudemos observar que expor os alunos ao input de readers é um caminho de
crescimento e aquisição de uma segunda língua levando-nos a concordar com
Krashen em sua teoria de que aprendemos em ambiente onde recebermos
quantidade suficiente de insumo. Suficiente para haver compreensão e ao
mesmo tempo para dar um passo a mais progredindo e assimilando a nova
língua em situação de incentivo de autoconfiança, mantendo o filtro afetivo baixo.

Produção didático-pedagógica
Título: READ AND LEARN MORE
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA
Palavras-chave: Readers, vocabulary, comprehension.
Resumo: A leitura não tem sido muito prestigiada entre nossos adolescentes.
Certas de que a leitura tem poder formador e transformador apostamos num
projeto que alie leitura e aprendizagem levando aos alunos quatro readers: The
flood, An American host family, Grandpa e In the dark, todos da Richmond
publishing/ Moderna. Para que essa proposta se efetive pretendemos oferecer
subsídios de leitura e consequentemente de escrita e fala da língua inglesa,
focando na compreensão de textos, colaborando para que o aluno se
instrumentalize na técnica de ler e se insira cada vez mais no processo de
construção de sentidos e da cidadania. Verificaremos quanto a leitura dos
readers pode contribuir na aprendizagem do inglês, na ampliação do
vocabulário, na efetivação da leitura como prática, na autonomia da leitura numa
língua estrangeira e no conhecimento linguístico e cultural. A fim de aproximar
os leitores do material citado serão desenvolvidas atividades motivacionais,
objetivando atrair e despertar o interesse dos alunos. Utilizaremos o conhecido
trio da leitura de readers: before reading, while reading, after reading. Esperamos
que os alunos percebam que são capazes de ler e compreender um reader, e
que esse seja um fator desencadeante de maior confiança, autoafirmação e
insumo para novas leituras.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: LUCINEIA DE CASSIA FERRACIOLI
ORIENTADOR: Fernanda Machado Brener
IES: UEL
Artigo
Título: AUTONOMIA CONSTRUÍDA POR MEIO DA LEITURA
Tema: Lingua estrangeira moderna ingles

Palavras-chave:

Leitura Instrumental, Estratégias de Leitura, Ensino,

Autonomia.
Resumo: A leitura instrumental é uma ferramenta importante para o processo
ensino-aprendizagem e a produção de intervenção didática com ênfase nas
estratégias de leitura pode ser uma alternativa para auxiliar em tal processo. O
objetivo deste artigo é analisar a implementação da produção didática Autonomia
Construída por Meio da Leitura que foi elaborada dentro do programa de
formação continuada para professores da rede pública do Estado do Paraná –
PDE/2012 (Programa de Desenvolvimento Educacionalaplicada no curso
Formação de Docentes, série final). Os instrumentos de análise incluíram a
aplicação de provas e simulados baseados nas provas da UEL dos anos 2009,
2010, 2011 e 2012 por meio das anotações dos alunos.A utilização das
estratégias de leitura selecionadas foi observada durante a sua aplicação e
verificamos o desenvolvimento de habilidades de leitura em língua inglesa (L.I.).
A interação entre as estratégias, a compreensão dos textos e a relação
texto/leitor/conhecimento se destacou durante a aplicação.

Produção didático-pedagógica
Título: Autonomia construída por meio da leitura
Tema: LEM - Inglês
Palavras-chave: Estratégias, leitura,autonomia,inglês, instrumental
Resumo: O objeto da intervenção pedagógica visa aplicar estratégias de leitura
no 3º Ano do Ensino Médio com o objetivo de tornar os alunos mais autônomos
no processo ensino-aprendizagem. Variadas formas de leitura lhes são exigidas
no contexto escolar em todas as áreas afins. De modo mais amplo, a leitura é o
passaporte para a obtenção de bons resultados nos vestibulares, e visamos aqui
o vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Desenvolver
estratégias de leitura para superar as dificuldades em língua estrangeira
moderna – Inglês nas séries finais do ensino médio. Para tanto, a realidade será
escrutinada a partir da aplicação da atividade diagnóstica. Será aplicada no
primeiro semestre de 2013, com tema comportamento juvenil, através de
gêneros textuais diversos. Considerar-se-á as experiências prévias do aluno,
níveis de conhecimentos acadêmicos individuais, abordagem do docente,
encaminhamentos metodológicos,

necessidade de atividades em grupos,

vocabulário de apoio, tempo destinado à aplicação da intervenção pedagógica
e as marcas linguísticas dos gêneros bem como locais de circulação dos
mesmos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA MIQUELINO
ORIENTADOR: Maria Virginia Brevilheri Benassi
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título:

FONÉTICA E FONOLOGIA: SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O

ENSINO E APRENDIZAGEM DE LINGUA INGLESA A PARTIR DE UMA
PESQUISA COLABORATIVA
Tema: Investigação sobre o tema Linguística aplicada e a aprendizagem da
Língua Estrangeira Moderna. Fundamentos teóricos e práticos da Fonética,
Fonologia, sintaxe e semântica da Língua Estrangeira Moderna e suas
implicações no ensino.
Palavras-chave: Fonética – Fonologia – Pronúncia – Abordagem Comunicativa
Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar os resultados obtidos do
processo de implementação do projeto de intervenção pedagógico sobre
fonética e fonologia. O trabalho foi elaborado durante o primeiro ano do
Programa de Desenvolvimento Educacional 2012, e foi desenvolvido numa
escola Pública da cidade de Andirá – Paraná. A tarefa está alicerçada na
necessidade de desenvolver uma prática pedagógica voltada para a
compreensão, comunicação e utilização da palavra quanto à pronúncia e o
contexto em que está inserida. Dessa forma, desenvolveu-se uma Sequência
Didática sobre o Gênero Textual Entrevista, contemplando os aspectos
mencionados anteriormente, bem como a estrutura do gênero textual a fim de
que aconteça apropriação das partes composicionais e elementos textuais que
o caracteriza. Insere-se também o trabalho interdisciplinar com as disciplinas de
Ciências e Língua Portuguesa com o intuito de melhor contextualização e
entendimento do conteúdo apresentado. A metodologia utilizada contou com
material impresso e também uso de fontes tecnológicas, uma vez que as

atividades envolvem o processo comunicativo. Conclui-se que o uso do material
impresso e recursos mediáticos, na disciplina de Língua Inglesa, contribuíram
para que o ensino e aprendizagem acontecessem de forma a chamar a atenção
dos alunos para aspectos do idioma que até então eles ainda não tinham tido
contado, proporcionando tarefas diferenciadas do cotidiano, trazendo para sala
de aula dinamicidade, fazendo com que a aprendizagem seja significativa no
âmbito escolar

Produção didático-pedagógica
Título: Fonética (Phonetic) e Fonologia (Phonology): suas contribuições para o
ensino e aprendizagem de Língua Inglesa a partir de uma Sequência Didática
(Phonetic and Phonology: their contributions to teaching and learning of English
Language from a Didactic Seq
Tema: Investigação sobre o tema Linguística aplicada e a aprendizagem da
Língua Estrangeira Moderna. Fundamentos teóricos e práticos da Fonética,
Fonologia, sintaxe e semântica da Língua Estrangeira Moderna e suas
implicações no ensino.
Palavras-chave: Fonética (Phonetic). Fonologia (Phonology). Pronúncia
(Pronunciation).

Abordagem

Comunicativa

(Communicative

Approach).

Sequência Didática (Didactic Sequence).
Resumo: Com intuito de colaborar para o ensino e aprendizagem de Língua
Inglesa, no âmbito comunicativo, nos aspectos Fonéticos, Fonológicos e
Semânticos é que esse projeto está embasado. Justifica-se pelo ensejo de
propiciar o estudo, conhecimento e entendimento dos parâmetros Fonéticos e
Fonológicos para a prática pedagógica, bem como a compreensão e utilização
da palavra quanto à pronúncia e o contexto em que está inserida. Propõe-se
desenvolver uma Sequência Didática sobre o Gênero Textual Entrevista
contemplando os aspectos mencionados e também a estrutura do gênero a fim
de que ocorra a apropriação das partes composicionais, elementos textuais que
o caracteriza. Insere-se também o trabalho interdisciplinar com Ciências e
Língua Portuguesa para melhor contextualização, culminando com o trabalho
final de produção do gênero estudado. Propõese desenvolver metodologias,
materiais e atividades impressas, mas também contar com a colaboração dos
meios tecnológicos. Dessa forma, ao trabalhar o IPA (International Phonetic

Alphabet), agregado às atividades comunicativas, considerando-se o gênero
textual entrevista no sucesso da aprendizagem eficaz e apropriada.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARCIA REGINA REMPEL
ORIENTADOR: Franciely Goncalves Cardoso
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Adquirir Conhecimento em Língua Inglesa através da Leitura da Obra

Otelo de William Shakespeare.
Tema: Leitura de gêneros discursivos, produção de textos e oralidade.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Otelo; Teatro; Aprendizagem;
Resumo:

Este trabalho objetiva contribuir com o processo de ensino-

aprendizagem na língua inglesa partindo da obra de Otelo de Willian
Shakespeare, por meio de discussões e da representação teatral. E também
buscar uma metodologia diferenciada para os alunos do Ensino Médio. Isso
envolve atividades propostas que reconheçam a importância da produção
cultural na Língua Inglesa oferecendo e apresentando uma oportunidade de uso
dialogado e encenado. E assim, fazer crescer a capacidade da leitura crítica e
expressão oral. Na leitura da mesma existem mais informações do que foram
relatadas em palavras e no decorrer das atividades os educandos
desenvolveram a comunicação em Língua Inglesa. Ainda eles puderam ter
aguçado o nível de sensibilidade quanto às características da Língua
Estrangeira. A metodologia foi baseada a princípio em uma pesquisa
bibliográfica e documental, a fim de recolher dados sobre o tema em estudo e
responder a problemática apresentada. Como a língua inglesa está cada vez
mais no dia a dia dos alunos, na internet, nas revistas, nas músicas, na TV, nos
jogos e em várias outras atividades da nossa rotina, buscou-se com a obra Otelo,
por meio da dramatização, levar o aluno ao lúdico, por meio da arte, de uma
forma humana, alegre e divertida. Após o trabalho realizado constatou-se uma
motivação maior partindo dos educandos em relação a aprendizagem da língua
inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: Adquirir conhecimento em Língua Inglesa através da leitura da obra
Otelo, de William Shakespeare.
Tema: Leitura de gêneros discursivos, produção de textos e oralidade.
Palavras-chave: Língua Inglesa; aprendizagem; teatro; literatura.
Resumo: Esta unidade didática tem como finalidade trabalhar a língua inglesa
partindo da obra de Otelo, de Willian Shakespeare, por meio de discussões e da
representação teatral. Busca-se apresentar uma metodologia diferenciada visto
que a língua inglesa está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Na internet,
nas revistas, nas músicas, na TV, nos jogos e em várias outras atividades da
nossa rotina, por isso, precisamos seduzir nossos educandos, envolvendo-os no
processo de aprendizagem da língua inglesa, com mais motivação e
comprometimento. A unidade didática terá duração de 32 aulas, sendo
desenvolvida com alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Pe.
Réus – Ensino Fundamental e Médio – Pérola D’oeste. A metodologia utilizada
envolve: leitura e análise da fundamentação teórica e das produções realizadas
pelos alunos, bem como dos resultados das apresentações do teatro. O objetivo
é estimular a aprendizagem dos alunos por meio da literatura e encenação da
peça Otelo. Este trabalho se justifica tendo em vista o desinteresse dos alunos
que durante as aulas ficam alheios aos conteúdos repassados, reclamam e não
se interessam em adquirir conhecimentos da disciplina, argumentando que não
precisam deles paras suas vidas. Por isso, oferecemos uma metodologia
diferenciada através de outras culturas, acreditando que assim desperte um
interesse maior em estudar melhor a Língua Inglesa. Dessa forma, pode-se dizer
que o trabalho com o teatro leva o aluno ao lúdico, por meio da arte, de uma
forma humana, alegre e divertida.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARGARETE DOS SANTOS BARBOSA
ORIENTADOR: Juliana Reichert Assuncao Tonelli
IES: UEL
Artigo

Título:

O USO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DA

ESCRITA DO GÊNERO EPISTOLAR CARTA PESSOAL EM LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos

gêneros/textuais,

leitura, produção

textual e

oralidade em sala de aula
Palavras-chave: “Sequência Didática (SD)”, “ensino de produção escrita em
LI”, “gênero epistolar “carta pessoal”“.
Resumo:

Este artigo tem por objetivo principal apresentar resultados de

implementação de atividades pedagógicas de produção escrita, por meio do
gênero textual epistolar “carta pessoal”. Analisando a importância que tem sido
atribuída para a implementação de inovações no ensino de línguas estrangeiras,
no nosso caso, a língua inglesa (LI), valeremos da construção de unidades
didáticas, com base nas 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).
Optou-se pelo estudo e produção do gênero proposto para desenvolver em um
primeiro 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 orientada pelas Diretrizes Curriculares Estaduais
de Língua Estrangeira Moderna da Educação Básica.

Produção didático-pedagógica
Título: O USO DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DA
ESCRITA DO GÊNERO EPISTOLAR CARTA PESSOAL EM LÍNGUA INGLESA
Tema: Gêneros discursivos

gêneros/textuais,

leitura, produção

textual e

oralidade em sala de aula
Palavras-chave: “Sequência Didática (SD)”, “ensino de produção escrita em LI”,
“gênero epistolar “carta pessoal”“.
Resumo: Este projeto tem por objetivo principal a implementação de atividades
pedagógicas de produção escrita, por meio do gênero textual epistolar “carta
pessoal”. Analisando a importância que tem sido atribuída para a implementação
de inovações no ensino de línguas estrangeiras, no nosso caso, a língua inglesa
(LI), valeremos da construção de unidades didáticas, com base na perspectiva

sistêmico-funcional para contextualizar os conteúdos e, assim, tornar a
aprendizagem mais significativa, ampliando as possibilidades de aprendizagem
do aluno e de sua participação/inclusão social. Nas aulas de LI os conteúdos
mais próximos à realidade dos alunos serão priorizados fazendo com que os
mesmos compreendam melhor a constituição e as funções do gênero epistolar
“carta pessoal”. Ao analisarmos os gêneros textuais com base na gramática
sistêmico-funcional (GSF), objetiva-se considerar os aspectos pragmáticos do
uso da língua, revelando suas funções linguísticas desempenhadas na
sociedade, sendo assim, forte aliada para compreensão dos gêneros. Os
gêneros, por refletirem linguisticamente, seja na sua estrutura fonológica,
gramatical ou semântica, o sistema da língua em funcionamento, são tomados
como fonte valiosa por revelarem as intenções, via linguagem verbal, feitas entre
sujeitos. As relações entre gêneros e abordagem funcionalista podem vir a ser
bastante produtivas e reveladoras para o estudo da LI.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA DE JESUS SOUSA POSSO
ORIENTADOR: Maria Izabel Rodrigues Tognato
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: O GÊNERO ORAL MÚSICA PELA COMPREENSÃO ORAL E TEXTUAL
COMO POSSÍVEL INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
INGLESA.
Tema: Generos discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de Gêneros Textuais;
Gênero Oral Música.
Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um trabalho
de intervenção pedagógica realizada no ensino de Língua Inglesa, como parte
de um programa de formação continuada oferecido pela Secretaria de Educação
do Paraná (SEED), o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE). Tratase de uma proposta com o gênero oral música com a finalidade de contribuir
para a aprendizagem da Língua Inglesa por meio de atividades de compreensão

auditiva, bem como de compreensão textual de letras de música. Para tanto,
nosso trabalho fundamenta-se na perspectiva para o ensino de línguas
estrangeiras apresentado nas Diretrizes Curriculares para o ensino de Línguas
Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) (2008), nos pressupostos
teórico-metodológicos

do

Interacionismo

Sociodiscursivo

(ISD)

(2008)

(BRONCKART, 1999/2003/2007), bem como no ensino de línguas com base em
gêneros e capacidades de linguagem (SCHNEUWLY E DOLZ, 2004: MACHADO
E CRISTOVÃO, 2006: ABREU TARDELLI, 2007). Esta proposta foi desenvolvida
em uma turma do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública do interior do
Paraná, com duração de 32 aulas, por meio de uma sistematização de aulas
envolvendo três momentos: pre-activity, while-activity e post-activity. Os
resultados apontam para a possibilidade de uma aprendizagem mais significativa
e um maior desenvolvimento do aprendiz de Língua Inglesa, além uma
contribuição também significa para o desenvolvimento do próprio professor.

Produção didático-pedagógica
Título: O genero oral música pela compreensão oral e textual como possível
instrumento de aprendizagem de língua inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Interacionismo Sociodiscursivo; Ensino de Gêneros Textuais;
Gênero Oral Música
Resumo: Considerando a necessidade de se motivar as aulas de língua
estrangeira na escola pública, o objetivo deste trabalho é o de apresentar uma
proposta com o gênero oral música com a finalidade de contribuir para a
aprendizagem da língua inglesa por meio de atividades de compreensão auditiva
como de compreensão textual de letras de música. Para a realização deste
trabalho, fundamentamos nossos estudos na perspectiva para o ensino de
línguas estrangeiras apresentado nas Diretrizes Curriculares para o ensino de
Línguas Estrangeiras Modernas do Estado do Paraná (DCE) (2008), nos
pressupostos

teóricos

do

Interacionismo

Sociodiscursivo

(ISD)

(2008)

(BRONCKART, 1999/2003/2007), bem como no ensino de línguas com base em
gêneros e capacidades de linguagem (SCHENEUWLY E DOLZ, 2004:
MACHADO E CRISTOVÃO, 2006: ABREU TARDELLI, 2007). Esta proposta

desenvolvida em uma turma do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública
do interior do Paraná, com duração de 32 aulas, por meio de uma sistematização
de aulas envolvendo três momentos: pre-activity, while-activity e post-activity.
Assim, acreditamos que este projeto pode contribuir não somente para o
processo de aprendizagem do aprendiz de Língua Inglesa, como também para
o desenvolvimento do professor desta disciplina.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA DO CARMO DA SILVA RAMOS
ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

OBJETOS DIGITAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E LEITURA: UM

ELO PEDAGÓGICO
Tema: A utilização dos Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem aplicado à
leitura e compreensão de texto em Língua Inglesa
Palavras-chave:

Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem; leitura; meio

ambiente; Língua Inglesa.
Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar o processo de utilização
dos Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem (ODEA) aplicado à leitura e
compreensão de textos em Língua Inglesa com a finalidade de despertar no
aluno, o gosto e o interesse pela leitura e compreensão de textos em Língua
Inglesa, possibilitando que, como leitores, possam utilizar as informações
específicas do texto como suporte de reflexão e ação para a formação do
cidadão atuante na sociedade. A metodologia será desenvolvida através da
pesquisa bibliográfica que se utilizará da leitura de diferentes gêneros textuais
(músicas, filmes, videoclipes, vídeos de propagandas, etc.) com o tema
norteador “Meio Ambiente: o impacto causado pelo homem e pelas novas
tecnologias

na

sociedade

atual”;

proporcionado

atividades

reflexivas,

significativas e prazerosas de leitura e compreensão de texto em LI aos alunos.
Será utilizada para a realização das atividades em sala de aula uma Sequência
Didática abrangendo os gêneros textuais acima supracitados e fazendo uso dos
Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem nas aulas de inglês no 9º ano do

Ensino Fundamental. Este trabalho ainda tem como propósito associar a
tecnologia existente na escola à prática pedagógica como mecanismo de
mudança, utilizando-a como suporte na ação pedagógica e no ensinoaprendizagem do educando.

Produção didático-pedagógica
Título: Produção de uma utilização dos Objetos Digitais de EnsinoAprendizagem aplicado à leitura e compreensão de texto em Língua Inglesa
Sequência Didática dos Gêneros:
Tema: A utilização dos Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem aplicado à
leitura e compreensão de texto em Língua Inglesa
Palavras-chave: Tecnologia; música/filme; sequência didática; produção.
Resumo: O Ensino da Língua Inglesa através de música/filme permite
contextualizar e dar sentido à aprendizagem do aluno. Além de promover a
interação também é fonte de prazer. A música está relacionada com a vida do
homem, com suas diversas formas de agir, pensar e com as manifestações
culturais. Os objetivos são: Estimular o interesse dos alunos pela disciplina de
Língua Inglesa; Despertar nos alunos o gosto pela leitura por meio do gênero
música/filme, com o tema norteador “Meio ambiente”, proporcionado atividades
reflexivas e significativas. A metodologia utilizada para a realização das
atividades em sala de aula será uma sequência didática com o gênero
música/filme, com a utilização de Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem
(vídeos/videoclipes) nas aulas de Inglês no 9º ano do Ensino Fundamental. Tem
como propósito associar a tecnologia à prática pedagógica, como mecanismo de
mudança, utilizando-a como suporte na ação pedagógica e no ensinoaprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA EDILEUSA SANTIAGO FRARE
ORIENTADOR: Janice Ines Nodari
IES: UFPR
Artigo

Título: O USO DE FÁBULAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
EM AULAS DE INGLÊS
Tema: ENSINO DA LÍNGUA INGLESA E PRÁTICAS DE LEITURA
Palavras-chave: VALORES ÉTICOS, INVERSÃO, CONDUTA
Resumo: O projeto de implementação visou introduzir o trabalho com fábulas
no ensino da Língua Inglesa. Este trabalho é um grande desafio para o professor
de LEM, pois além de ter que lidar com a rejeição que alguns estudantes
demonstram de aprender uma nova língua, o professor também lida com a
inversão de valores éticos que passou a ser uma constante na sociedade atual.
De qualquer forma, a fábula é um gênero textual que tem o poder de prender a
atenção, de entreter e de deixar um ensinamento de conduta através de sua
mensagem. Enfim, trabalhar com fábulas em inglês na sala de aula é uma
excelente alternativa para superar a rejeição dos alunos, pois trata-se de uma
narrativa curta, dinâmica, reflexiva, e normalmente de temática bastante
conhecida pelos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de fábulas no processo de ensino-aprendizagem em aulas de
inglês
Tema: Ensino de língua e práticas de leitura.
Palavras-chave: prática de leitura; fábulas; questões morais e éticas
Resumo: Ao incorporar fábulas no processo de ensino-aprendizagem de Língua
Estrangeira Moderna (LEM), possibilita-se trabalhar o conhecido (fábula) com o
desconhecido (LEM), oportunizando maior interação do público-alvo com os
conteúdos de sala de aula. Também é inerente à fábula o trabalho com questões
morais e éticas, tão necessárias ao desenvolvimento do ser humano e à
sociedade retratada nos meios de comunicação. A leitura é uma fonte viva de
conhecimentos, sendo assim, determinados textos poderão ter conotações
diferentes, e em diferentes épocas de nossa vida. Baseando-se nisso, mesmo
que o aluno já tenha tido contato com algum tema que será apresentado durante
a aplicação do projeto, existirá uma grande possibilidade desses textos não
terem sido lidos em inglês. Dessa forma, podemos justificar que o objetivo
principal desta pesquisa é entrelaçar o desenvolvimento da prática de leitura por

meio de fábulas e o aprendizado da língua inglesa, permitindo que a aula de
inglês aconteça cumprindo seus objetivos linguísticos e educativos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA LUCIA LUBINA DIERKA
ORIENTADOR: Anelise Copetti Dalla Corte
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O Lúdico como Estratégia para motivar o Aprendizado da Língua Inglesa
Tema: A Didática do Ensino da Língua Inglesa
Palavras-chave: Lúdico. Aprendizado. Língua Inglesa.
Resumo: O uso de elementos lúdicos no ensino da língua inglesa se torna
fundamental para que o aprendizado seja mais real e mais interessante, pois o
aluno aprenderá a ter disciplina, interesse e organização. Com esse trabalho,
pretendemos destacar o lúdico como estratégia para motivar o aprendizado da
língua inglesa. Por meio de pesquisas bibliográficas, da intervenção feita na
escola com a aplicação do material didático produzido pelo professor
pesquisador e análise da situação, notamos que as atividades lúdicas, além de
estimularem os estudantes a aprender, são essenciais para todas as etapas de
desenvolvimento. Pois, além do educando conseguir compreender melhor todo
o processo do ensino de Língua Inglesa, ele também tem um desenvolvimento
maior tanto na questão dos conteúdos quanto na troca de informações e opiniões
com seus colegas fazendo com que haja socialização. Por isso o uso do lúdico
se torna interessante e muito proveitoso em relação à aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: O Lúdico como Estratégia para motivar o Aprendizado da Língua Inglesa
Tema: A Didática do Ensino da Língua Inglesa
Palavras-chave: Lúdico; Aprendizado; Língua Inglesa
Resumo: Esta Unidade Didática tem por finalidade a contribuição para o ensino
da Língua Inglesa no 8ºano do Ensino Fundamental, tendo como objetivo propor
formas de atuação a partir da utilização de atividades centradas em elementos
lúdicos como jogos, adivinhas, brincadeiras. Esse trabalho será desenvolvido em

oito unidades, explorando o tema “alimentação”, as quais contemplam os
elementos lúdicos para auxiliar no processo de aquisição do conhecimento e
contribuir na aprendizagem do aluno, oportunizando o desenvolvimento de
atitudes de cooperação e respeito para com o outro, motivando a socialização e
o interesse dos educandos pela aprendizagem da Língua Inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA LUIZA DA SILVA
ORIENTADOR: Carmen Ilma Belincanta Borghi
IES: UEM
Artigo
Título: LIVRO DIDÁTICO: COMO ADAPTAR SEUS TEXTOS NO ENSINO DE
LÍNGUAS ATRAVÉS DA METODOLOGIA DOS GÊNEROS TEXTUAIS
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave:

Ensino; Línguas; Metodologias; Sequências Didáticas;

Gêneros Textuais.
Resumo: Resumo - Este artigo tem por objetivo apresentar uma pesquisa cujo
objetivo foi instrumentalizar o professor do ensino básico de LEM, e Língua
Portuguesa a adequar textos do livro didático para o ensino de línguas, por meio
dos gêneros textuais, seguindo as propostas metodológicas, denominadas
sequências didáticas dos autores Dolz, Noverraz e Schneuwly. A pesquisa
incluiu estudos teóricos, com o intuito de promover reflexões sobre a proposta
das DCEs e estabelecer uma associação entre esta proposta teórica e o uso
das sequências didáticas. Houve também uma parte prática, e uma oficina de
adaptação de textos de livros didáticos, para orientar os professores de línguas
a transformar conceitos teóricos em aulas práticas aplicando-se as metodologias
estudadas. Espera-se que o professor, conhecendo as orientações das DCEs,
sobre a importância do ensino de gêneros, e aplicando as metodologias das
sequências didáticas em sala de aula, consiga alcançar melhores resultados no
ensino de línguas.

Produção didático-pedagógica

Título: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DAS DIRETRIZES
CURRICULARES DO PARANÁ: ADAPTAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE LÍNGUAS POR MEIO DOS GÊNEROS TEXTUAIS.
Tema: Metodologia de Ensino
Palavras-chave:

LEITURA;

METODOLOGIA;

ENSINO

DE

LÍNGUAS;

GÊNEROS TEXTUAIS; LIVRO DIDÁTICO
Resumo: Este é um material pedagógico direcionado para professores de
línguas. Têm por objetivo promover reflexões sobre a proposta de ensino de
gêneros que se encontra nas DCEs, estabelecer uma junção entre a proposta
teórica deste documento e das metodologias didatizadas de ensino de gêneros
por meio da sequência didática dos autores Schnewly, Dolz e Noverraz.
O material consta de uma parte teórica com textos que abordam; objeto de
ensino, análise linguística, sequência didática, e as formas de avaliação exigidas
para esse tipo de ensino. Há também uma parte prática, momento em que se
propõe uma modesta oficina de adaptação de textos de livros didáticos,
aplicando-se a metodologia estudada.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA SALETI DIAS
ORIENTADOR: ELIANE SEGATI RIOS REGISTRO
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: GÊNERO MÚSICA DRAMATIZADA: uma proposta de reconhecimento
e desenvolvimento das capacidades de linguagem, em detrimento da leitura
compreensiva do texto
Tema: Gêneros discursivos, gêneros textuais, leitura, produção textual e
oralidade em sala de aula
Palavras-chave: música-dramatizada; capacidades linguísticas; aprendizagem
Resumo: O presente artigo foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas e
intervenções pedagógicas visando contribuir com o desenvolvimento e a
melhoria do processo ensino e aprendizagem da prática discursiva de leitura em
língua inglesa nas escolas públicas paranaenses. A partir desse contexto,
considera-se o reconhecimento, e (des) (re) construção das capacidades de

linguagem do texto/gênero música- dramatizada , no 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Rubens Lucas Filgueiras-EFM , no município
de Uraí-Paraná. O cenário escolhido busca exemplificar os problemas que a
escola pública vem atravessando com o desenvolvimento da Língua Estrangeira
Moderna – inglês nesse ano escolar, bem como a desmotivação dos alunos em
relação aos estudos dessa, fruto das dificuldades de aplicação das propostas
defendidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), e pelas Diretrizes
Curriculares Estaduais de Língua Estrangeira Moderna (2008). As intervenções
foram construídas à luz de teorias sociointeracionistas, em especial, de Bakhtin
(2000), Bronckart (2009), e Vygotsky (1987) . Para buscar sanar tais problemas,
o trabalho se concretizou em construção de uma Unidade Didática, mediada pela
proposta de Sequência Didática de Dolz e Schneuwly (2004) , com o
desenvolvimento de etapas como Apresentação da situação relativa ao gênero,
conteúdos, implementação, produção Inicial dos alunos para sondagem de
conhecimentos e reconhecimento do gênero , de módulos com atividades
direcionadas aos objetivos e conhecimentos propostos e de produção final dos
alunos para observação de resultados, avaliação e autoavaliação do processo.
Os resultados demonstraram a mudança de comportamento dos alunos diante
da atividade de leitura dentro e fora da escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Aprendendo inglês no 6º ano com música dramatizada
Tema: Gêneros discursivos,leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Música Dramatizada;Capacidades Linguísticas; Aprendizagem
Resumo: Tendo em vista que o processo educativo ainda está prioritariamente
preso ao paradigma educacional tradicional, e neste sentido, as aulas de língua
inglesa estão cada vez mais sem significado, sem sentido para os alunos, o
objetivo da elaboração desta unidade didática é de proporcionar, aos
professores e alunos desta língua, novos caminhos para a efetivação do
processo ensino e aprendizagem de leitura na mesma, no 6º ano do Ensino
Fundamental, por meio da metodologia de sequência didática de Schneuwly;
Dolz (2010), que subsidia a construção da unidade, que trabalha com o
desenvolvimento das capacidades de linguagem do gênero música dramatizada,
gênero selecionado para este trabalho.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIA SUZANA TOMPOROVSKI
ORIENTADOR: Sanae Jomori
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

Ensino de Língua Inglesa: motivação e criticidade através de um

mergulho na cultura country americana.
Tema: Palavras-chaves: Cultura country. Motivação. Criticidade. Unidade
Didática. Língua Inglesa.
Palavras-chave: Cultura country; Motivação; Criticidade; Unidade Didática;
Língua Inglesa
Resumo: O principal objetivo deste trabalho foi tentar reverter o quadro de
desmotivação, nas aulas de Língua Inglesa, nos anos finais do Ensino
Fundamental da Escola Pública. Para isso, foram propostas atividades
diversificadas a fim de despertar a motivação e a criticidade com relação à
cultura country americana. O público alvo foram os alunos dos nonosanos, da
manhã e da tarde do Colégio Estadual Teotônio Vilela – EFM, em Campina do
Simão, estado do Paraná. Para quebrar a desmotivação e a monotonia das aulas
foi elaborada uma Unidade Didática, utilizando o gênero letra de música country
bem como atividades lúdicas e também gramaticais das mais variadas. A UD foi
trabalhada de março a julho de 2013 e o trabalho final foi a produção de um
videoclip.O resultado foi satisfatório pois o questionário aplicado após a
implementação do projeto demonstrou que as atividades agradaram aos alunos
os

quais

já

estão

cansados

de

aulas

de

inglês,

com

atividades

descontextualizadas

Produção didático-pedagógica
Título: ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: MOTIVAÇÃO E CRITICIDADE
ATRAVÉS DE UM MERGULHO NA CULTURA COUNTRY AMERICANA
Tema: Resgate da motivação dos alunos
Palavras-chave:

motivação;

significativa; videoclips

criticidade;

cultura

country;

aprendizagem

Resumo: A motivação e o interesse são fundamentais para que haja
aprendizado. Os alunos entram no 6º ano com muita vontade de aprender inglês
pois para a maioria deles, o contato formal com esta LEM ainda é novidade. O
passar do tempo faz com que esta motivação vá diminuindo e eles se tornam
apáticos e desinteressados e isto atinge o seu auge quando eles estão no oitavo
ou nono anos. Independente do motivo que possa gerar esta desmotivação, fazse necessário reverter este quadro tão preocupante. A proposta desta Sequência
Didática é tornar as aulas atraentes, com aprendizagem significativa, através de
letras de música country, e desta maneira ser um meio de resgatar a vontade de
aprender dos alunos.

Assim os alunos terão a oportunidade de entrar em

contato com uma cultura diferente da deles, analisar a influência desta na sua
própria e ao mesmo tempo trabalhar a oralidade, a leitura e a escrita e manusear
ferramentas tecnológicas como o laboratório de informática e a TV pendrive.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARILDA GONCALVES DE FREITAS
ORIENTADOR: Juliana Reichert Assuncao Tonelli
IES: UEL
Artigo
Título:

O GÊNERO ENTREVISTA COMO PONTO DE PARTIDA PARA O

ENSINO-APRENDIZAGEM DE INGLÊS
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: sequência didática, entrevista, capacidades de linguagem,
interacionismo sociodiscursivo
Resumo: Este artigo tem como objetivo relatar algumas ações envolvidas na
aplicação de uma sequência didática (SD) com o gênero textual entrevista e
explorar o ensino-aprendizagem de inglês a partir de atividades escritas que
desenvolvam no aluno as capacidades de linguagem desejáveis para que o
aprendiz possa agir no mundo na e por meio dessa língua estrangeira. Além
disto, objetivamos aprimorar nossa própria prática pedagógica partindo de uma
concepção de gramática que assume o texto como ponto de partida para o
ensino em uma visão que concebe a gramática como parte do objeto escrito.

Para esse estudo nos baseamos nos referenciais teóricos do interacionismo
sociodiscursivo (Bronckart, 2003); sequência didática (SD) (Dolz, Noverraz e
Schneuwly, 2004); modelo didático de gênero (MDG); e a entrevista (Hoffnagel,
2007), entre outros.

Produção didático-pedagógica
Título: O Gênero Textual Entrevista como ponto de partida para o ensinoaprendizagem de Inglês
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: “capacidades de linguagem”; “entrevista”; “gênero textual”.
Resumo: O presente projeto tem como principal objetivo explorar o ensinoaprendizagem de inglês a partir de atividades escritas que desenvolvam no aluno
as capacidades de linguagem desejáveis para que o aprendiz possa agir no
mundo na e por meio dessa língua estrangeira. Além disto, por meio deste
projeto objetivamos aprimorar nossa própria prática pedagógica partindo de uma
concepção de gramática que assume o texto como ponto de partida para o
ensino em uma visão que concebe a gramática como parte do objeto escrito.
Espera-se que seja intensificada a busca pelo conhecimento e a valorização das
competências do aluno incentivando-o a enfrentar desafios e ultrapassar os
obstáculos que se colocam no processo em tela. Assim, o ponto de partida será
um estudo teórico e indicar caminhos que possam proporcionar ao aluno uma
aprendizagem significativa por meio de interações entre professor/aluno,
aluno/aluno, onde o papel do professor seja o de mediador do processo de
aprendizagem da língua inglesa, contribuindo para a formação global do aluno
tornando-o crítico quanto ao seu papel de cidadão que se emancipa, transforma
a sociedade e a si mesmo.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARILEIDE MESQUITA DA SILVA CASAGRANDE
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo

Título: APRENDER ENSINANDO: ALUNOS PROFESSORES E A AQUISIÇÃO
DA LÍNGUA INGLESA
Tema: Estudo da Linguística e da Linguística Aplicada.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Defasagem. Monitoria. Supervisão
Resumo: No presente artigo apresentamos os resultados de uma proposta
desenvolvida no contexto do Programa de Desenvolvimento Educacional do
Paraná (PDE). Nosso trabalho foi desenvolvido com alunos do oitavo ano do
ensino fundamental, de um colégio estadual de Maringá que apresentavam
defasagem na aprendizagem de conteúdos de Língua Inglesa dos anos
anteriores, ou seja, sexto e sétimo anos respectivamente. Nossa proposta foi
desenvolvida com oficinas no contra turno onde os conteúdos da sexta e sétima
séries foram trabalhados em diferentes atividades como leituras, composições,
jogos e atividades gramaticais. Os alunos com melhor desempenho foram
preparados para serem monitores durante essas oficinas e ajudar os colegas
que apresentavam dificuldade. Nosso objetivo com essa proposta foi
proporcionar oportunidade aos alunos com dificuldades de aprendizagem nas
aulas de língua inglesa de assimilarem os conteúdos das séries anteriores e
também aos monitores aprenderem ensinando.

Produção didático-pedagógica
Título: Aprender Ensinando: Alunos Professores e a Aquisição da Língua
Inglesa
Tema: Estudo da Linguística e da Linguística Aplicada.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Defasagem. Monitoria. Supervisão
Resumo: Este projeto apresenta uma proposta de trabalho focada em um
trabalho diferenciado com alunos do oitavo ano que apresentam deficiência de
aprendizagem de conteúdos de Língua Inglesa relacionados a anos anteriores,
ou seja, sexto e sétimo anos respectivamente. Neste sentido, a proposta de criar
um trabalho em grupo que envolva os conteúdos que são essenciais, e que no
entanto, não foram assimilados, mas que são importantes para a sequência dos
novos conteúdos que fazem parte do oitavo ano. Sendo assim,

diferentes

atividades por meio de leituras, composições, jogos, atividades gramaticais em
grupos serão desenvolvidas, por meio das quais alunos com mais facilidades de
retenção trabalharão conteúdos defasados com alunos com menos facilidades

sob a supervisão do professor. Espera-se que com um trabalho de monitoria
direcionado e focado aos alunos com dificuldades, estes possam apresentar
mais facilidade em seguir seus estudos e consequentemente apresentar uma
aprendizagem satisfatória.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARILZA VANZELA
ORIENTADOR: Alexandre Stein
IES: UEL
Artigo
Título: O ensino da Língua Inglesa, por meio de análise e produção de cartazes,
numa perspectiva de incentivo às práticas de civilidade.
Tema:

Gêneros

discursivos,

gêneros/textuais,leitura,

produçãotextual

e

oralidade em sala de aula.
Palavras-chave: Civilidade. Aprendizagem. Conscientização. Autopercepção
Resumo: O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento
do projeto intitulado “O ensino da Língua Inglesa por meio de análise e produção
de cartazes numa perspectiva de incentivo às práticas de civilidade” sua
implementação e os resultados alcançados no processo de ensino e
aprendizagem de língua inglesa. Consiste numa proposta para o ensino de
Língua Inglesa embasada em gêneros textuais, utilizando o quadro teóricometodológico do interacionismo sociodiscursivo (ISD) proposto por J. P.
Bronckart e pesquisadores da equipe de Didática das Línguas da Universidade
de Genebra (BRONCKART, 2009; SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). O gênero
textual contemplado é o cartaz, mas, também foi feito uso de diversos vídeos,
imagens e outros gêneros textuais para concretização dos objetivos.

Produção didático-pedagógica
Título: O ensino da Língua Inglesa por meio de análise e produção de cartazes
numa perspectiva de incentivo às práticas de civilidade.
Tema: Língua Estrangeira Moderna - Inglês
Palavras-chave: Gênero textual , civilidade , cidadania, cartaz

Resumo: Este projeto tem por objetivo principal a implementação de atividades
pedagógicas de produção escrita, por meio do gênero textual cartaz.
Devido aos problemas que estamos enfrentando nas escolas com a falta de
formação básica de civilidade e cidadania foi montado esse material para as
aulas de Língua Inglesa buscando inovações no ensino de línguas estrangeiras,
no nosso caso, a língua inglesa (LI). Os educadores Joaquim Dolz, Michèle
Noverraz e Bernard Schneuwly (2004) apresentam um procedimento para o
ensino de línguas baseado em gêneros. Eles propõem que sejam criados
contextos de produções precisos, além da efetuação de atividades ou exercícios
múltiplos e variados em situações de comunicações diversas para o
aprimoramento dos alunos. È nesse contexto que a produção didática foi
elaborada. Os objetivos que pretendemos atingir sãos os de reforçar as atitudes
necessárias para estar inserido no mundo contemporâneo; propor reflexões
sobre as ações praticadas no cotidiano; utilizar a LEM como motivação para a
consciência crítica a respeito do papel das línguas na sociedade contemporânea;
reconhecer as expressões de civilidade e a importância da Língua Inglesa na
sociedade e realizar linguisticamente objetivos específicos em situações de
práticas sociais.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARINEIA ANALIA DE LIMA
ORIENTADOR: Alba Krishna Topan Feldman
IES: UEM
Artigo
Título:

A

INFLUÊNCIA

DA

MÚSICA

NO

PROCESSO

ENSINO-

APRENDIZAGEM NA LÍNGUA INGLESA
Tema: A música como instrumento de aprendizagem da Língua Inglesa.
Palavras-chave: Aluno; Aprendizagem; Inglês; Música.
Resumo: O presente estudo objetiva analisar a música como facilitadora no
ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira em sala de aula e sua influência
sobre o comportamento do aluno. Pelo fato de que a música está presente em
nosso dia-a-dia, pode ser usada para desenvolver várias estratégias de
aprendizagem, transformando-se em um instrumento de eficácia pelos

educadores. Para alcançar os objetivos almejados e conseguir as informações e
dados necessários, num primeiro momento foi aplicado um questionário sobre a
influência da música no ensino da língua inglesa aos alunos do 8º e 9º Anos. Em
seguida, foram desenvolvidas atividades estruturadas a partir de vídeo com
músicas inglesas e letras das mesmas, a princípio selecionadas pelo professor,
e, depois, pelos próprios alunos. Após os dados levantados, observou-se que é
possível reunir dentro de uma mesma situação o divertir-se e o aprender através
da música não apenas como passatempo, mas sim objeto de grande valia na
aprendizagem do educando. Pois a música traz momentos de harmonia e
reflexão ao ser humano. Para tal embasamento utilizou-se como metodologia
pesquisa bibliográfica abordando autores e estudiosos que tratam sobre a
temática.

Produção didático-pedagógica
Título: Título: A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NO PROCESSO ENSINOAPRENDIZAGEM NA LÍNGUA INGLESA
Tema: A música como instrumento de aprendizagem da Língua Inglesa.
Palavras-chave: Música, Ensino-aprendizagem, Língua Inglesa
Resumo: O objetivo deste trabalho é destacar a influência da música no
processo de ensino-aprendizagem na língua Inglesa fazendo um trabalho de
intervenção pedagógica com alunos do 8º e 9º ano do Colégio Estadual Duque
de Caxias - Ensino Fundamental e Médio, refletindo sobre a música e o poder
que ela exerce como elemento contribuinte para o desenvolvimento da
inteligência e a sua integração com o ser. A importância da escolha do tema se
deu devido à necessidade em desenvolver no aluno o gosto pela língua inglesa,
já que muitos não sentem prazer em aprendê-la por falta de incentivo, ou até
mesmo por acharem muito difícil. Sendo assim, a utilização da música na
educação auxiliará na percepção, estimulando a memória e a inteligência. A
pesquisa foi desenvolvida através da metodologia de um estudo de campo sendo
do tipo transversal, descritiva e exploratória, de abordagem qualitativa. Enfim, se
manifesta um trabalho interessante e esclarecedor na medida em que demonstra
a importância da utilização de metodologias diferenciadas principalmente nas
aulas de inglês, despertando maior interesse do educando.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARISA DE FATIMA SANDRI
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo
Título: O ensino da língua inglesa por meio de gêneros textuais.
Tema: A influência da língua inglesa na língua materna.
Palavras-chave: leitura;gênero textual;motivação
Resumo: O presente artigo descreve os resultados obtidos no decorrer da
implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica, realizado no Colégio
Estadual Flauzina Dias Viégas Ensino Fundamental e Médio com alunos do
primeiro e segundo anos do Ensino Médio, do período vespertino, da cidade de
Paranavaí, Paraná. O objetivo do projeto foi mostrar ao educando como o inglês
está presente no seu dia-a-dia por meio de músicas, jogos, internet e peças de
vestuário e também motivar o aluno para o ensino/aprendizagem de língua
inglesa, desenvolvendo sequências didáticas baseadas no gênero textual, texto
informativo. O gênero textual escolhido, gênero textual texto informativo, foi
devido à preocupação com a dificuldade de produção e interpretação textual dos
alunos, por não conseguirem localizar informações explícitas nos textos e, ou
identificar o conteúdo lido sem auxílio do dicionário. Por serem textos que fazem
parte da realidade do cotidiano dos alunos é de suma importância a escola
trabalhar preparando o aluno para atuar efetivamente na realidade em que vive.

Produção didático-pedagógica
Título: O ensino da língua inglesa por meio de gêneros textuais.
Tema: A influência da língua inglesa na língua materna.
Palavras-chave: leitura;gênero textual;motivação
Resumo: O presente trabalho refere-se à Produção Didático-Pedagógica que
faz parte do PDE – Programa de Desenvolvimento Educacional, ofertado pela
Secretaria de Estado da Educação do Paraná, aos professores da Rede Pública
do Estado. Ele foi elaborado com base no Projeto de Intervenção Pedagógica “O
ensino de língua inglesa por meio de gêneros textuais”, que pretende motivar o
aluno para o ensino/aprendizagem de língua inglesa, desenvolver sequências

didáticas baseadas no gênero textual, texto informativo e trabalhar estratégias
de leitura para que ele consiga compreender e interpretar textos. O gênero
textual escolhido foi devido à preocupação com a dificuldade de produção e
interpretação textual dos alunos, por não conseguirem localizar informações
explícitas nos textos informativos e, ou identificar o conteúdo no texto lido. Por
serem textos que fazem parte da realidade do cotidiano dos educandos é de
suma importância a escola trabalhar preparando o aluno para atuar efetivamente
na realidade em que vive.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARISELE ANTUNES BATISTA
ORIENTADOR: Raquel Cristina Mendes de Carvalho
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

INGLÊS E MÚSICA: uma proposta lúdica para uma aprendizagem

significativa
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa. Gênero textual. Afetividade. Música. Análise
do discurso.
Resumo: O presente artigo é resultado da experiência vivenciada em sala de
aula durante a aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica, que teve como
intenção utilizar a música como instrumento de apoio nas aulas de inglês. O
Projeto de Intervenção teve como objetivos identificar no aluno, o gosto, o prazer,
o interesse e o entusiasmo pelo aprender; oportunizar através da música,
situações de aprendizagem relevantes e interessantes da língua inglesa e
proporcionar aos alunos momentos de interação, socialização e criatividade.
Para embasar esse estudo, referências de Jeandot (1997), Paiva (2009), Oliveira
(2009), Vendramini (2006), Silva (2009), Scheyerl (2009), Hagemeyer (2008),
Santos e Pauluk (2012), bem como as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica (PARANÁ, 2008). Para condução do estudo optou-se pela elaboração e
aplicação de uma Unidade Didática composta de atividades de compreensão e
produção de língua inglesa. Os resultados foram verificados através da análise
das atividades realizadas, sendo identificados pontos positivos e negativos na

implementação do projeto. No decorrer do desenvolvimento do referido projeto,
constatou-se que atividades envolvendo a música, trazem um bom resultado
para o processo ensino-aprendizagem, considerando-se que ainda há muito que
se percorrer nos caminhos educacionais buscando melhorias na qualidade da
educação, em especial no ensino de língua estrangeira.

Produção didático-pedagógica
Título: Inglês e música: uma proposta lúdica para uma aprendizagem
significativa
Tema: A música como elemento motivador no ensino de língua inglesa.
Palavras-chave: Língua inglesa; Gênero textual; Afetividade; Análise do
discurso
Resumo: Considerando os muitos desafios e dificuldades enfrentados pelos
professores em sala de aula, o presente projeto de intervenção na escola tem
como intenção analisar, refletir e buscar novos caminhos para amenizar tais
problemas enfrentados, bem como resgatar a importância da disciplina de língua
inglesa no contexto escolar e social. A partir do gênero textual letra de música,
objetiva-se utilizar a música como elemento motivador nas aulas de inglês, bem
como, identificar no aluno o gosto, o prazer, o interesse e o entusiasmo pelo
aprender uma língua estrangeira; oportunizar através da música, situações de
aprendizagem relevantes e interessantes da língua inglesa; proporcionar aos
alunos momentos de interação, socialização e criatividade. Com base na análise
do discurso, e no ensino de língua inglesa, os alunos do 2º ano do Ensino Médio,
serão convidados a analisar o contexto da letra da música “Have you ever seen
the rain?” e a partir desse contexto relacioná-lo com experiências de vida de sua
realidade cotidiana. Como resultado da implementação, será solicitado aos
alunos a produção de uma paródia com base nos aspectos trabalhados sobre a
letra da música e recursos linguísticos utilizados durante as aulas.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIVONE CANELLO MARI
ORIENTADOR: Franciely Goncalves Cardoso
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: Adquirir Conhecimento em Língua Inglesa por meio da Leitura da Obra
Hamlet, de William Shakespeare, com o Auxílio do Cinema
Tema: Uso da Literatura e Cinema no ensino-aprendizagem de LEM - Inglês
Palavras-chave: Conhecimento; Leitura; Escrita;
Resumo: O presente artigo de cunho teórico prático tem por objetivo apresentar
reflexões iniciais do uso da Literatura e Cinema, buscando novas estratégias de
ensino-aprendizagem para um melhor desenvolvimento pessoal por meio do
cinema e leitura de Clássicos em sala de aula no Ensino Médio. A leitura de
Clássicos da Literatura Inglesa, no caso Hamlet de William Shakespeare,
ajudará a desenvolver a leitura crítica e reflexiva frente aos temas apresentados
no livro. O aluno utilizar-se-á das leituras feitas para posteriormente usar e
praticar a Língua Inglesa escrita que o ajudará, tornando-se mais crítico e
participativo no ambiente que está inserido buscando, assim, atender a demanda
da sociedade brasileira com mais conhecimento da língua estrangeira. Para isso,
faz-se necessário um trabalho diferenciado proporcionando a partir de temas
presentes na obra, debates e atividades que promoveram o conhecimento e o
domínio de um vocabulário mais amplo, além de reconhecer a importância da
produção cultural na Língua Inglesa, oferecendo ao educando oportunidades de
ampliar o conhecimento, pois é mostrado em sala de aula realidades distante
que ao mesmo tempo se torna moderna com uma notória relevância do poeta
inglês para os estudos literários. Ao analisar a Implementação Pedagógica, por
se tratar de língua Inglesa, interpretar, analisar e compreender o que leram não
foi fácil, mas com a utilização do filme, obtivemos um bom resultado, pois as
imagens auxiliaram na compreensão bem como estimulou os alunos a
aprendizagem durante as atividades propostas.

Produção didático-pedagógica
Título: Adquirir Conhecimento em Língua Inglesa Através da Leitura da Obra
Hamlet, de William Shakespeare, com o auxílio do Cinema.
Tema: Uso da Literatura e Cinema no ensino-aprendizagem de LEM - Inglês.
Palavras-chave: conhecimento; leitura; escrita.
Resumo: O presente trabalho de Implementação Pedagógica tem por objetivo
apresentar reflexões iniciais sobre o uso da Literatura e Cinema, buscando novas

estratégias de ensino-aprendizagem para um melhor desenvolvimento pessoal
por meio do cinema e leitura de clássicos em sala de aula do Ensino Médio. A
leitura de clássicos da literatura inglesa, no caso, Hamlet, de William
Shakespeare, ajudará a desenvolver a leitura crítica e reflexiva frente aos temas
apresentados no livro. O aluno utilizar-se-á das leituras feitas para
posteriormente usar e praticar a língua inglesa escrita que o ajudará tornar-se
mais crítico e participativo no ambiente em que está inserido buscando, assim,
atender a demanda da sociedade brasileira com mais conhecimento da língua
estrangeira.

Para

isso,

faz-se

necessário

um

trabalho

diferenciado,

proporcionando, a partir de temas presentes na obra, debates e atividades que
promoverão o conhecimento e o domínio de um vocabulário mais amplo, além
de reconhecer a importância da produção cultural na língua inglesa, para
oferecer ao educando oportunidades de ampliar o conhecimento, ao mostrar em
sala de aula realidades distantes, mas que ao mesmo tempo se tornam
modernas, com uma notória relevância, a partir da obra do poeta inglês para os
estudos literários.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIZA CIRINO
ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

O uso de vídeo como instrumento de motivação nas aulas de Língua

Inglesa
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa; vídeo; tecnologia; materiais autênticos.
Resumo:

O presente artigo apresenta uma sistematização dos estudos

realizados durante a participação no Programa de Desenvolvimento Educacional
– PDE. Destaca a preocupação em reacender o gosto pela Língua Inglesa nos
estudantes do 9º ano, do Ensino Fundamental. Aborda as análises teóricas que
serviram como suporte para fundamentar a produção dos materiais
desenvolvidos ao longo do programa, como o Projeto de Intervenção
Pedagógica, o qual enfatizou o uso do gênero audiovisual vídeo, tendo a

Educação no Trânsito como tema para enfocar o uso da língua Inglesa; e a
Unidade Didática que foi produzida e implementada fazendo uso da tecnologia
presente na escola. Aponta as considerações realizadas acerca da importância
do uso de materiais autênticos e da necessidade de incorporar os recursos
tecnológicos às aulas de Língua Inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: O uso de vídeo como instrumento de motivação nas aulas de Língua
Inglesa
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia; Ensino; Inglês; Vídeo.
Resumo: Vivemos em uma sociedade mediada pela crescente expansão
tecnológica, em todas as suas esferas. A escola não poderia permanecer alheia
a essas transformações. É necessário capacitar os profissionais envolvidos para
tentar aproximá-los do contexto do aluno que já nasceu em meio a essa
tecnologia e a usa de forma muito natural.
Diante desse panorama, é imprescindível que o ensino de Língua Inglesa
também se aproprie das novas tecnologias com o objetivo de mediar, fortalecer
e contribuir para uma efetiva aprendizagem da língua estrangeira, além de
reacender o gosto, o interesse e a motivação dos alunos pelo estudo da mesma.
A metodologia utilizada nessa Unidade Didática concilia o ensino do Inglês com
o uso de recursos tecnológicos, em várias etapas de um trabalho realizado com
o gênero audiovisual: vídeo. O assunto enfocado nos vídeos é “educação no
trânsito”, por ser considerado de suma importância para o contexto atual.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIZETE BALDIN SENKOVSKI
ORIENTADOR: NELZA MARA PALLU
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Abordagem lúdico dialógica como instrumento no ensino-aprendizagem
de língua inglesa

Tema: A importância da oralidade, aliada a aspectos lúdicos, na perspectiva do
ensino-aprendizagem de língua inglesa
Palavras-chave: Pensar e Fazer Pedagógico; Abordagem lúdico-discursiva;
Aulas de inglês; Interação; Oralidade.
Resumo:

Objetiva-se neste artigo, apresentar algumas reflexões sobre os

trabalhos realizados através do projeto intitulado “Abordagem lúdico-dialógica
em situações do cotidiano como instrumento no ensino-aprendizagem de língua
inglesa”, no decorrer do Programa PDE. Buscou-se, durante toda a fase de
participação no Programa, e especificamente nos momentos de aplicação do
projeto, salientar a importância de trabalhar a oralidade nas aulas de língua
inglesa aliada a aspectos lúdicos, com o objetivo de possibilitar a interação entre
os alunos, em situações reais e inseridas em seu cotidiano. Compreende-se que
as estratégias voltadas aos interesses e motivações dos alunos são essenciais
atualmente, tendo em vista as inovações no campo da informática e tecnologias
em geral, as quais se tornam, a cada dia, fator de grande relevância na formação
de cidadãos globais emancipados. Acredita-se que por meio de atividades
permeadas pela praticidade embasadas por abordagens dialógicas, seja
possível levar os aprendizes de língua inglesa a uma melhor compreensão sobre
o que está sendo trabalhado em sala de aula, favorecendo assim o processo de
ensino-aprendizagem, pois nesta condição os estudantes serão capazes de
atuar com mais responsabilidade na sociedade em que vivem. Este pensar e
fazer pedagógico estão refletidos neste trabalho.

Produção didático-pedagógica
Título: Abordagem lúdico-dialógica em situações do cotidiano como instrumento
no aprendizado de inglês
Tema: A importância da oralidade, aliada a aspectos lúdicos, na perspectiva do
ensin-aprendizagem de língua inglesa
Palavras-chave: abordagem lúdico-discursiva; interação; oralidade.
Resumo: Busca-se, neste trabalho, salientar a importância de trabalhar a
oralidade nas aulas de língua inglesa aliada a aspectos lúdicos, a fim de
possibilitar a interação entre os alunos, em situações reais e inseridas em seu
cotidiano. Vale ressaltar que as estratégias de ensino voltadas aos interesses e
motivações dos alunos são extremamente essenciais nos dias atuais, tendo em

vista as inovações no campo da informática e tecnologias em geral, as quais
tornam-se, a cada dia, fator de grande relevância na formação de cidadãos,
proporcionando-lhes o desenvolvimento científico e tecnológico, o qual, por sua
vez, potencializa o trabalho cooperativo e colaborativo chegando ao
desenvolvimento reflexivo, social e emancipatório. Acredita-se que por meio de
atividades imbuídas de praticidade seja possível levar os aprendizes de língua
inglesa a uma melhor compreensão sobre o que está sendo trabalhado em sala
de aula, favorecendo assim, o processo de aprendizagem, pois nessa condição
os estudantes serão capazes de atuar com mais responsabilidade na sociedade
em que vivem.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARIZETE DEBORTOLI RUPP
ORIENTADOR: NELZA MARA PALLU
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A TRANSDISCIPLINARIDADE DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO
DO CAMPO
Tema: OS TEMAS GERADORES AMBIENTAIS CONTEMPORÂNEOS NA
EDUCAÇÃO DO CAMPO SOB A ABORDAGEM DOS GÊNEROS TEXTUAIS
PARA A PROMOÇÃO DE UMA TRANSDISCIPLINARIDADE COM A LÍNGUA
INGLESA.
Palavras-chave:

Língua Inglesa. Transdisciplinar. Educação do Campo.

Gênero Textual. Meio Ambiente.
Resumo:
A Língua Inglesa torna-se necessária diante da realidade mundial. O crescente
desenvolvimento globalizado exige a aquisição de uma língua eficiente de
comunicação que possa unir todos os países e as culturas. Estudar a língua
inglesa significa crescimento, desenvolvimento e melhores condições de
avanços e mudanças tecnológicas, contribuindo para a vida cidadã do indivíduo.
Para que isto se concretize, a aquisição da língua inglesa precisa ser algo
prazeroso, que resulte em aprendizado de significados e que possa contribuir
coma cultura existente de uma comunidade. Neste sentido, a língua inglesa deve

estar engajada no discurso linguístico do aprendiz, lhe dando a oportunidade de
participar e poder agir no mundo social. O artigo discute uma educação
transdisciplinar, através de práticas didáticas diferenciadas realizadas na
disciplina de Língua Inglesa, com alunos do 3º Ano do Ensino Médio Técnico em
Agroecologia. O trabalho prioriza a abordagem comunicativa oral e visual,
conciliando o gênero textual fotografia e temas geradores ambientais voltados a
educação do campo, que contribuem para a motivação e o desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos. Constatou-se, durante a proposição do projeto,
participação efetiva nas atividades contextualizadas, concluindo que, a Língua
Inglesa nos tempos contemporâneos, não deve estar dissociada de temas
socialmente relevantes. Na proposição de uma educação dialética, a Língua
Inglesa deve ser trabalhada o mais próximo possível da realidade existente do
aluno, priorizando a linguagem dos envolvidos e contribuindo para a formação
geral do educando.

Produção didático-pedagógica
Título: A TRANSDISCIPLINARIDADE DA LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO
DO CAMPO
Tema:

OS

TEMAS

GERADORES

AMBIENTAIS

TRABALHADOS

NO

CONTEXTO DO ALUNO NA LÍNGUA INGLESA
Palavras-chave: Transdisciplinaridade;Educação do Campo;Temas geradores
Ambientais;Língua Inglesa franca;
Resumo: O projeto tem por finalidade colocar em prática a interdisciplinaridade
entre
a língua inglesa e temas geradores Ambientais na Educação do Campo. Partindo
do pressuposto de que : os fatos do cotidiano aliados aos conteúdos sistêmicos
resultam numa aprendizagem mais significativas e relevantes. O inglês neste
sentido passa a ser um instrumento que contribui , prazerosamente , no
desenvolvimento prático da aprendizagem e num viver mais sustentável.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARLENE RODRIGUES MOTA
ORIENTADOR: Alba Krishna Topan Feldman

IES: UEM
Artigo
Título:

“Gênero Textual: “Poetry”: a leitura em língua inglesa com sabor de

poesia”
Tema: Poetry: o ensino de poesia nas aulas de Língua Inglesa
Palavras-chave: Leitura, Poesia, Literatura em Língua Inglesa
Resumo: Este artigo apresenta e discute os resultados da aplicação do uso da
poesia no ensino de língua inglesa com atividades trabalhadas em uma
sequência didática para incentivar as práticas de leitura e as habilidades
interpretativas na Língua Inglesa, proporcionando expectativas quanto à melhora
no ato de leitura e levando o aluno a familiarizar-se com os textos poéticos na LI
para que ampliem seus limites culturais por meio da língua. O que se espera é
que o aluno receba ferramentas para explorar o gênero “poetry” de uma maneira
simples e eficaz, despertando assim, o interesse do discente na aprendizagem
de inglês como segunda língua. Com este projeto por meio do GTR, enfatizo
também, a importância em instrumentalizar o professor para o ensino da
literatura, especialmente do gênero textual poesia. Por meio da aplicação da
sequência didática, pôde-se observar uma melhora na leitura e interesse dos
alunos, até mesmo daqueles que anteriormente não se envolviam com as aulas
de inglês.

Produção didático-pedagógica
Título: Gênero Textual Poetry: a leitura em Língua inglesa com sabor de poesia
Tema: A utilização do gênero Poetry como auxiliar no ensino de Língua Inglesa,
especialmente nos aspectos que envolvem a leitura e a interpretação.
Palavras-chave: reading, poetry, literature
Resumo: Este projeto tem o objetivo aproximar o aluno do gênero textual
“Poetry” com atividades prazerosas para incentivar as práticas de leitura e as
habilidades interpretativas na Língua Inglesa, proporcionando expectativas
quanto à melhora no ato de leitura, levando o aluno a familiarizar-se com os
textos poéticos na LI e assim, ampliando seus limites culturais com a língua e
explorando o gênero “poetry” de uma maneira simples e eficaz para que possa
despertar o interesse do discente na aprendizagem. E que com este projeto

através do GTR, enfatizo também, a importância em instrumentalizar o professor
para o ensino da literatura, especialmente do gênero textual poesia.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARLENE BARBOSA SOARES
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Produção didático-pedagógica
Título: O Gênero textual biografia no ensino de Língua Inglesa
Tema: Estratégias de Leitura em Língua Inglesa como instrumentos para
propiciar atividades significativas de linguagem capazes de desenvolver as
competências discursiva e leitora do aluno.
Palavras-chave: Estratégia; leitura; ensino; gênero textual, competência
discursiva.
Resumo: Este trabalho está pautado no desenvolvimento de ações pedagógicas
de ensino/aprendizagem de Língua Inglesa (leitura e produção textual) que
insiram estratégias de leitura e escrita por meio de atividades organizadas sob a
perspectiva do gênero textual biografia. Pretende-se que tal comporte atividades
que contribuam para minimizar as enormes dificuldades apresentadas por
alunos de Língua Inglesa, tanto em leitura, quanto na elaboração de textos
escritos. A intenção é ir além da rotina da sala de aula à dinâmica da leitura no
célere e inconstante mundo digital que se nos apresenta atualmente. Repensar
ainda o modo como as teorias relacionadas ao conceito de gênero textual podem
corroborar a transformação do ensino de línguas e linguagem em sala de aula,
além de ressaltar a necessidade de se integrar o ensino fundado em sequências
didáticas para ensinar os diversos gêneros textuais, apontando o que significam
e como trabalhar com estes gêneros segundo a proposta teórica do
interacionismo sociodiscursivo.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARLI PIERINA TOSCAN

ORIENTADOR: Juci Mara Cordeiro
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

USO DO GÊNERO NOTÍCIA JORNALÍSTICA PARA O ENSINO DA

LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave:

Ensino de língua inglesa; gêneros discursivos; notícia

impressa
Resumo: RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal apresentar uma
abordagem de ensino que visa motivar, desenvolver nos alunos hábitos de leitura
e interpretação de textos em língua inglesa, por meio do trabalho com o gênero
textual “notícia de jornal”. Da mesma forma busca-se trabalhar de forma
interativa, promovendo e confrontando informações por meio de debate das
notícias selecionadas, e utilizando-se diferentes estratégias de leitura. Para isso,
buscou-se respaldo teórico nos documentos oficiais para o ensino de língua
inglesa, tais como as Diretrizes Curriculares Estaduais (2008) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), que enfatizam a importância de se propiciar
práticas de ensino-aprendizagem, que oportunizem a socialização das idéias
provenientes do conhecimento prévio dos alunos. Tomando-se como referência
essas diretrizes e os posicionamentos de alguns autores que tratam dos gêneros
discursivos como abordagem de ensino de línguas, foram preparadas unidades
didáticas, a partir da leitura do gênero textual notícia, e também, foram
desenvolvidas atividades diversas para exploração linguístico-discursiva do
texto. Ao final deste trabalho procura-se avaliar os resultados da abordagem
utilizada naquele contexto educacional.

Produção didático-pedagógica
Título: USO DO GÊNERO NOTÍCIA JORNALÍSTICA PARA O ENSINO DA
LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Ensino de LI; gêneros discursivos/textuais; notícia (impressa).
Resumo: Entende-se que o ensino-aprendizagem das línguas estrangeiras
modernas nas escolas não atinge um nível satisfatório. Em nosso ponto de vista,
isso acontece porque nem sempre é possível trazer conteúdos relevantes e que

despertem o prazer pelo aprendizado, principalmente se o conteúdo estiver
limitado apenas àqueles dos livros didáticos. Segundo as Diretrizes Curriculares
Nacionais (2008), cabe aos professores a seleção de gêneros textuais,
presentes nas diferentes esferas sociais de circulação, de acordo com a
Proposta Pedagógica Curricular e com o Plano de Trabalho Docente. Nesse
documento enfatiza-se, ainda, a importância de o professor propiciar práticas de
leitura de textos informativos, oportunizando a socialização das idéias
provenientes do conhecimento prévio, de mundo, dos alunos. Sugere-se
também que os temas a serem trabalhados estejam relacionados ao contexto
social atual. Desse ponto de vista, o desenvolvimento das unidades didáticas
visa motivar e desenvolver nos alunos hábitos de leitura e interpretação de textos
em língua inglesa, por meio do gênero textual “notícia de jornal”; desenvolver
trabalho de pesquisa sobre este gênero em sites virtuais de jornais e selecionar
alguns textos para estudo; trabalhar de forma interativa com os alunos, promover
e confrontar informações (debate) a partir das notícias selecionadas; utilizar
diferentes estratégias de leitura; desenvolver atividades diversas para
exploração linguístico-discursiva do texto; e avaliar os resultados da abordagem
utilizada.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARLI SALETI FERREIRA DE SOUZA
ORIENTADOR: CARLA BARSOTTI
IES: UTFPR
Artigo
Título: O USO DE FILMES COMO FERRAMENTA DE APOIO NO ENSINO DE
LÍNGUA INGLES
Tema:

DESENVOLVIMENTO

DAS

HABILIDADE

DE

COMPREENSÃO

EPRODUÇÃO ORAL E ESCRITA DE APRENDIZES DA LÍNGUA INGLESA.
Palavras-chave: Aprendizagem. Filmes. Temas. Ferramentas. Língua inglesa
Resumo: O presente artigo tem o objetivo de compartilhar a experiência da
aplicação do Projeto de Intervenção Pedagógica realizada no Colégio Estadual
Professora Maria Lopes de Paula no Município de Almirante Tamandaré numa
turma de 1º ano do Ensino Médio. O objetivo inicial foi de proporcionar um

ambiente lúdico que despertasse o interesse dos estudantes, por meio de filmes.
No projeto, os filmes servem de cenário para abordar temas como Solidariedade,
Consumo, Intolerância, e Meio Ambiente, conteúdos que são relevantes na
formação do aluno. Os temas citados foram desenvolvidos com foco na
oralidade, leitura, escrita e listening desenvolvidas através de

atividades

diversificadas. Outro objetivo, é o de explorar diferentes ferramentas na
aprendizagem da língua inglesa, e filmes são instrumentos que o aluno tem fácil
acesso, tornando assim o processo de ensino e aprendizagem mais próximo da
sua realidade.

Produção didático-pedagógica
Título: DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DE COMPREENSÃO E
P&#340;ODUÇÃO ORAL E ESCRITA DE APRENDIZES DA lÍNGUA INGLESA
POR MEIO DE FILMES
Tema: O juso de filmes como ferramenta de de apoio no ensino de língua
inglesa.
Palavras-chave: fILMES, TEMAS, APRENDIZAGEM, ORALIDADE
Resumo: Esta produção didática propõe o uso de filmes como ferramenta no
ensino de língua inglesa para alunos do 1º ano do Ensino Médio. O objetivo é
proporcionar um ambiente lúdico que desperte o interesse dos estudantes. O
filme pode auxiliar na apreensão de conteúdos específicos e na formação de
valores, pois transmite ideias por meio dos efeitos sonoros e visuais, abre espaço
para debates e promove o enriquecimento cultural. A proposta do uso desta
ferramenta, é que ela sirva como cenário de temas como solidariedade,
consumo, intolerância e meio ambiente. A partir destes temas, serão trabalhadas
as habilidades de compreensão e produção oral e escrita. Espera-se que este
trabalho contribuía para que haja um aprendizado mais efetivo da língua inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MARTA REGINA FAGUNDES DA SILVA
ORIENTADOR: Soraia Teixeira Sonsin
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo

Título: A função social dos gêneros textuais na realidade do aluno da Educação
de Jovens e adultosA função social dos gêneros textuais na realidade do aluno
da Educação de Jovens e adultos
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave:

Sócio-interacionismo;

Gênero

Textual;

EJA;

Interdisciplinaridade.
Resumo: O presente artigo é o resultados da pesquisa que desenvolvemos
durante a aplicação da Implementação de Material Didático (IMD) voltado para
a formação do Plano de Desenvolvimento Educacional (PDE). Embasados nas
teorias

da

concepção

sócio-interacionista

(BAHKTIN

(1992,

2010),

SCHENEWLY E DOLZ (2004)), discutimos a função social dos gêneros textuais
na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os sujeitos da pesquisa são alunos do
ensino médio, que frequentam o período noturno. Também apresentar-se-á
algumas reflexões significativas sobre o trabalho interdisciplinar, com o tema
saúde e através dos gêneros textuais da esfera publicitária, para elaboração de
futuras aulas e a importância das intervenções da professora durante o
desenvolvimento das atividades. As análises apontam que os gêneros textuais
podem ser uma ferramenta produtiva para o ensino de língua inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: A Função social dos gêneros textuais na realidade do aluno da Educação
de Jovens e Adultos
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gêneros Textuais, Interdisciplinaridade
Resumo: Tendo como base as DCE, esta Unidade Didática apresenta
sugestões didático-pedagógicas que consideram a importância de trabalhar
atividades de forma significativa, e que os alunos a vinculem com o meio que os
cercam, ou seja, utilizem no seu cotidiano com a sua prática social. O tema
saúde relacionado com alguns gêneros propõe de forma diferenciada um
trabalho com a LI na sala de aula, capaz de mobilizar o interesse dos alunos
para a aprendizagem. O material é destinado a alunos da Educação de Jovens
e Adultos e serve também de referência para as aulas de professores de LI. As

atividades enfocam os gêneros discursivos e a necessidade dos alunos os
dominarem e estarem preparados não só para a compreensão linguística, mas
também para ampliar a sua compreensão da realidade cotidiana, apontando-lhe
formas concretas de participação social como cidadão. Assim, busca-se atingir
os seguintes objetivos: constituir um currículo mais amplo, inserido na vida social
dos alunos; desenvolver a consciência critica do aluno; ampliar o conhecimento
científico prévio; estimular o conhecimento dos gêneros textuais tanto de forma
histórica como de sua função social; auxiliar no entendimento de atitudes e
hábitos saudáveis.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: MEYRE SILVIA DIOSTI DEBIASI
ORIENTADOR: Tacel Ramberto Coutinho Leal
IES: UEL
Artigo
Título: Ensino da LE na EJA: Reflexões sobre a evasão escolar e o papel da
LE.
Tema:

A

PERCEPÇÃO

DO

EGRESSO

DA

EJA

SOBRE

O

ENSINO/APRENDIZAGEM DE LEM.
Palavras-chave: Língua inglesa, egresso, evasão escolar, EJA – Educação de
Jovens e Adultos, LEM – Língua Estrangeira Moderna.
Resumo: A evasão escolar vem sendo um dos grandes problemas pelo qual a
escola pública vem passando. Apesar de a escola pública estar sendo revista e
reestruturada nos últimos anos, incluindo uma incessante busca de práticas
pedagógicas diferenciadas, o quadro de abandono escolar ainda não apresentou
grandes mudanças. Mediante isso, o presente artigo tem como público alvo os
professores de LEM – Língua Estrangeira Moderna – que trabalham com as
turmas de EJA – Educação de Jovens e Adultos – e tem como objetivo principal
repensar os motivos que levam os alunos da EJA à evasão escolar. A pesquisa
também objetiva conhecer a percepção do egresso sobre a aprendizagem da
LEM para poder conscientizá-lo da importância da conclusão dos estudos. Para
tanto, se utiliza de estratégias que atendam aos objetivos específicos que tratam
do ensino e aprendizagem da LEM, e que levam os professores a analisar até

que ponto a LEM mostra ser um desafio para os egressos da EJA. A parte teórica
deste projeto foi fundamentada na pesquisa qualitativa de cunho intervencionista
apresentada por questionários individuais e, no coletivo, através de grupos de
estudo e discussões. Tais estratégias abrem caminhos a reflexões em torno do
tema evasão para juntos buscarmos possíveis elementos que possam auxiliar
na redução dos altos índices de evasão. Para melhor efetivação deste projeto é
necessário que após estudos feitos, equipe pedagógica e professores
desenvolvam um planejamento e estratégias de ações, criando critérios
diversificados que auxiliem o egresso a concluir o curso.

Produção didático-pedagógica
Título: Ensino da LE na EJA: Reflexões sobre a evasão escolar e o papel da LE.
Tema: A percepção do egresso da EJA sobre o processo ensino e aprendizagem
de LE
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos - EJA; língua estrangeira - LE;
inglês; evasão escolar
Resumo: Pesquisar os motivos que leva os alunos da EJA à evasão escolar e
conhecer a percepção do egresso sobre a aprendizagem da LE para poder
conscientizá-lo da importância da conclusão dos estudos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: NELCI ALVES COELHO SILVESTRE
ORIENTADOR: Carmen Ilma Belincanta Borghi
IES: UEM
Artigo
Título: RACISMO: representação social do negro nos gêneros textuais
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção
Palavras-chave: Gêneros Discursivos; Racismo; Literatura.
Resumo: O presente artigo é um requisito parcial para a conclusão do Projeto
de Desenvolvimento Educacional – PDE – 2012. Nele contém uma análise das
discussões entre professores das disciplinas de Línguas Inglesa, Espanhola,
Portuguesa, História e Geografia sobre o ensino focado nos gêneros discursivos
e a Lei 10.639/03. Partindo dos pressupostos teóricos dos gêneros discursivos,

o objetivo deste trabalho consistiu em buscar subsídios para desenvolver uma
pedagogia de ensino fundamentada nos gêneros textuais e na Lei 10.639/03,
visando a desconstrução dos discursos dos colonizadores via literatura. Para
tanto, trabalhamos com diversos gêneros textuais embutidos da temática do
racismo. Analisamos o conto The White People Maid (2011) de Keith Jardim,
numa relação interdisciplinar e dialógica com a História, com a Geografia e com
outras linguagens artísticas como a música, a pintura, o curta-metragem. Nossa
proposta decorre em função do pouco contato dos professores com os gêneros
textuais sob a ótica do racismo e da necessidade de superação dessa realidade.
Daí a premência de se discutir algumas questões relacionadas ao racismo e à
discriminação racial via gênero literário. O incentivo ao estudo dos gêneros
textuais e da Lei 10639/03 contribuiu para ampliar o conhecimento do grupo bem
como engajá-los nesta empreitada.

Produção didático-pedagógica
Título: RACISMO: representação social do negro nos gêneros textuais
Tema: Gêneros Discursivos, Leitura, Produção
Palavras-chave: Ensino. Gêneros discursivos. Racismo. Literatura.
Resumo: Este projeto propõe um trabalho focado nos gêneros discursivos, com
os quais são privilegiados aspectos da ordem da enunciação. Trabalhando com
gêneros, o cerne do ensino será os diferentes modos de dizer determinados por
situações comunicativas distintas, já que os gêneros são formas que advém de
diferentes esferas de comunicação (BAKHTIN, 1997). Nesse âmbito, a
discussão de questões relacionadas ao ensino de Língua Inglesa, priorizando o
trabalho com gêneros do discurso em sala de aula, pode ser um instrumento útil
no ensino de língua estrangeira. Além disso, é válido salientar que embora haja
trabalhos realizados e em andamento acerca dos gêneros textuais em LE, não
temos verificado pesquisas que abordem a temática do racismo no gênero
literário. Por esse motivo, nosso objetivo é buscar subsídios para desenvolver
uma pedagogia de ensino fundamentada nos gêneros textuais e na lei 10.639/03,
visando a desconstrução dos discursos dos colonizadores via literatura. Para
tanto, nossa proposta envolve a leitura do conto The White People Maid (2011)
de Keith Jardim, com professores da rede pública, das áreas de Inglês,
Português, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte, Pedagogia com

noções de Língua Inglesa. Destarte, nosso compromisso é trabalhar com o
gênero literário, proporcionando aos professores subsídios para discutir
questões como o racismo e a discriminação racial com seus alunos via literatura.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: NELCI SAGGIN
ORIENTADOR: Juci Mara Cordeiro
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: CANÇÕES COMO ABORDAGEM DE ENSINO DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; Leitura e interpretação; Gênero
canção.
Resumo:

Este artigo apresenta os resultados de um procedimento

metodológico para o ensino de língua inglesa utilizando o gênero textual
“canção”, para ser aplicado com alunos do 2º ano do Ensino Médio. Segundo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as Diretrizes Curriculares da
Educação Básica (DCE), as Línguas Estrangeiras Modernas recuperam, de
alguma forma, a importância que durante muito tempo lhes foi negada. Assim,
integrada à área de linguagens, códigos e suas tecnologias, a língua inglesa
assume a condição de fonte indissolúvel do conjunto de conhecimento que
permite ao aluno aproximar-se de várias culturas, além de propiciar a sua
integração ao mundo globalizado. Dessa ótica, será explorado o gênero textual
“canção”, que é versátil e usado em diversas esferas sociais tais como a literária,
a artística, a publicitária, etc. A facilidade e interesse com que os alunos
interagem com atividades que utilizam canções determinou a escolha desse
gênero textual para o desenvolvimento do projeto de ensino de língua inglesa. O
objetivo principal da abordagem apresentada é estimular a prática de leitura e
interpretação de letras de canções, como elemento motivador para o ensino e a
aprendizagem dessa língua, e desenvolver e a socialização das idéias dos
alunos em relação aos textos/temáticas. Os resultados da implementação dessa
abordagem de ensino mostrou-se positiva, fato evidenciado pela motivação
demonstrada para a aprendizagem. Desenvolver atividades de língua inglesa a

partir de letras de canções é algo agradável a eles, pelo fato de que já as
conhecem, pois já fazem parte do seu cotidiano, se identificam com elas e,
também, apreciam cantá-las.

Produção didático-pedagógica
Título: GÊNERO TEXTUAL: CANÇÕES EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - LI
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa; leitura; interpretação; gênero canção.
Resumo: Esta unidade apresenta um procedimento metodológico para o ensino
de língua inglesa utilizando o gênero textual “canção”, para ser aplicado com
alunos do 2º ano do ensino médio, correspondendo o que enfatiza a Lei de
Diretrizes e Base da Educação (LDB) e nas Diretrizes Curriculares da Educação
Básica (DCE), que as Línguas Estrangeiras Modernas recuperam, de alguma
forma, a importância que durante muito tempo lhes foi negada. Considerada,
muitas vezes, como pouco relevante, adquire agora a configuração de disciplina
tão importante quanto qualquer outra do currículo. Assim, integrada à área de
linguagens, códigos e suas tecnologias, a língua inglesa assume a condição de
fonte indissolúvel do conjunto de conhecimento que permite ao aluno aproximarse de várias culturas, além de propiciar a sua integração ao mundo globalizado.
Será explorado o gênero textual “canção” que é versátil e usado em diversas
esferas sociais, tais como a literária, a artística, a publicitária e outras. A
facilidade e interesse com que os alunos interagem com atividades que utilizam
canções determinou a escolha desse gênero textual para o desenvolvimento do
projeto de ensino de língua inglesa no Ensino Médio. O objetivo principal visa
estimular a leitura e a interpretação de letras de canções, como elemento
motivador para o ensino e a aprendizagem de língua inglesa, desenvolver a
prática de leitura e interpretação e a socialização das idéias dos alunos junto ao
texto.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: NORMA ZALEVSKI
ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER
IES: UNICENTRO

Artigo
Título: Tecnologia aliada ao ensino de LEM-Inglês: Motivação e Aprendizado
Tema: A utilização de recursos midiáticos como objeto motivador no
aprendizado de LEM-Inglês
Palavras-chave: Tecnologia. Motivação. Ensino-Aprendizagem.
Resumo:
Este artigo fundamentou-se no uso de recursos midiáticos disponíveis na escola
pública como motivação no aprendizado da língua inglesa, uma vez que muitos
alunos demonstram pouco interesse nas aulas. Diante disso, a educação não
pode mais ficar alheia, precisa acompanhar as evoluções tecnológicas e para
resgatar o interesse e a motivação foi desenvolvido um material didático com
ênfase no Comercial de TV, visto que esta mídia está presente em praticamente
todos os lares, influenciando direta ou indiretamente nossa vida. Pôde-se
concluir com os recursos utilizados que os alunos sentiram-se motivados e
envolvidos com as atividades, desenvolvendo as quatro habilidades: writing,
speaking, listening and reading de forma diferenciada, possibilitando uma
socialização dinâmica, interativa e com qualidade no ensino-aprendizagem. Por
outro lado percebeu-se a necessidade e a relevância na utilização destes
recursos midiáticos, os quais devem ser explorados diariamente pelos
professores e alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: Tecnologia aliada ao ensino de LEM-Inglês: Motivação e Aprendizado
Tema: A utilização de recursos midiáticos como objeto motivador no
aprendizado de LEM-Inglês
Palavras-chave: \'Tecnologia; Motivação, Ensino-Aprendizagem\".
Resumo: Esta Unidade Didática tem como objetivo principal usar os recursos
midiáticos disponíveis na escola pública como motivação no aprendizado da
língua inglesa. As tecnologias estão se propagando com muita rapidez em nosso
meio, influenciando diretamente na educação. O acesso as informações está
chegando incontrolavelmente, possibilitando que as pessoas participem mais na
sociedade, seja por elas mesmas ou com a ajuda de outras. A verdade é que
não tem mais como fugir desta realidade. Diante disso, a educação não pode
mais ficar alheia, precisa acompanhar esta evolução tecnológica. Para utilizar os

recursos tecnológicos será trabalhado o gênero textual Comercial de TV, visto
que esta mídia está presente em praticamente todos os lares, influenciando
direta ou indiretamente nossa vida. Objetiva-se com este recurso motivá-los no
aprendizado da língua inglesa, desenvolvendo as quatro habilidades: writing,
speaking, listening and reading de forma diferenciada, possibilitando aos alunos
uma socialização dinâmica e interativa, com qualidade no ensino-aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ONILDA CARMEN BERTOLINI DA SILVA
ORIENTADOR: Ana Paula de Castro Sierakowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: O gênero tiras em quadrinhos - uma possibilidade para o letramento
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Gênero textual; letramento; tiras em quadrinhos.
Resumo:

Este artigo socializa os resultados do Projeto de Intervenção

Pedagógica intitulado: O gênero tiras em quadrinhos – uma possibilidade para o
letramento, com o objetivo geral de trabalhar o gênero textual tiras em
quadrinhos, visando o letramento, a leitura e a escrita. Pretendeu-se demonstrar
que as regras e normas da língua inglesa são importantes. Entretanto, e acima
disso, foi necessária uma análise crítica e reflexiva sobre conceitos, fatos,
opiniões e a contextualização do gênero em questão para além de conceitos
gramaticais. As atividades foram desenvolvidas com os alunos do 6º ano do
Ensino Fundamental do Colégio Estadual Adonis Morski – EFMP, por meio da
metodologia sequência didática. Também analisa os resultados do projeto de
implementação. Os principais autores que fundamentaram esta pesquisa foram:
Dionísio, Kleiman, Hila, Lovetro, Marcuschi e Motta-Roth, entre outros.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero tiras em quadrinhos - uma possibilidade para o letramento.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.

Palavras-chave: Gênero textual; letramento; tiras em quadrinhos
Resumo: O objetivo desta sequência didática é mostrar que o gênero tiras em
quadrinhos é um recurso interessante e divertido para se aprender a língua
inglesa. Para que se consolide na prática, as atividades serão desenvolvidas
com os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Adonis
Morski – EFMP, de Boa Ventura de São Roque. Neste plano de trabalho
pretende-se desenvolver atividades de leitura, discussão e análise crítica por
meio da oralidade e da escrita, visando o letramento. Serão utilizados os
conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto abordado buscando-se
instigar nos alunos o interesse para conhecer o gênero textual tiras em
quadrinhos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: OTAVIANA APARECIDA BASEGGIO
ORIENTADOR: Izaura Maria Carelli
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Shakespeare no Ensino de Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos nas práticas de leitura, escrita e oralidade. Análise
crítica das relações estabelecidas entre Macbeth de William Shakespeare e a
influência deste na sociedade.
Palavras-chave: Literatura. Gênero Textual. Discurso
Resumo: O presente estudo tem como objetivo trabalhar questões linguísticas,
culturais e discursivas, bem como, as práticas do uso da língua pelos textos
literários focando a leitura, a oralidade e escrita, tendo por base as obras de
William Shakespeare. A partir da problematização que nos questiona o fato de
saber até que ponto o papel das línguas nas sociedades interfere mais do que
mero instrumento de acesso à informação: as línguas estrangeiras são
possibilidades de conhecer, expressar e transformar modos de entender o
mundo e de construir significados. A metodologia usada nesse trabalho foi
através da construção de seis atividades didáticas norteadores, mais pesquisa
bibliográfica. Justificando-se pelo fato de que a língua estrangeira apresenta-se
como um espaço para ampliar o contato com outras formas de conhecer, com

outros procedimentos interpretativos de construção da realidade; tendo como
foco de trabalho o Ensino Fundamental – anos finais, uma turma do sétimo e
uma do oitavo ano, do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, no Município
de Missal – Paraná, e que apresenta como resultado final um maior envolvimento
e aprendizagem em torno da língua estrangeira.

Produção didático-pedagógica
Título: Macbeth no Ensino de Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos nas práticas de leitura, escrita e oralidade. Análise
crítica das relações estabelecidas entre Macbeth de William Shakespeare e a
influência deste na sociedade.
Palavras-chave: Literatura; Gênero Textual; Discurso.
Resumo: O presente estudo tem como objetivo trabalhar questões linguísticas,
sociopragmáticas, culturais e discursivas, bem como, as práticas do uso da
língua pelos textos literários focando a leitura, a oralidade, a escrita na
compreensão da obra Macbeth, de William Shakespeare. A partir da
problematização que nos questiona o fato de saber até que ponto o papel das
línguas nas sociedades interfere mais do que meros instrumentos de acesso à
informação: as línguas estrangeiras são possibilidades de conhecer, expressar
e transformar modos de entender o mundo e de construir significados.
Justificando-se pelo fato de que a língua estrangeira apresenta-se como um
espaço para ampliar o contato com outras formas de conhecer, com outros
procedimentos interpretativos de construção da realidade; tendo como foco de
trabalho o Ensino Fundamental – anos finais, uma turma do sétimo e uma do
oitavo ano, do Colégio Estadual Padre Eduardo Michelis, no município de Missal
– Paraná.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: PATRICIA DE AZEVEDO SANT'ANA
ORIENTADOR: Paula Garcia de Freitas
IES: UFPR
Artigo

Título:

Ensino instrumental de inglês baseado em tarefas: o relato de uma

experiência no curso técnico em edificações
Tema: A tecnologia no ensino de LEM.
Palavras-chave: Palavras-chave: tarefas, ensino de línguas, curso técnico
Resumo: O ensino de inglês baseado em tarefas pretende situar o uso da
linguagem nas ações habituais dos alunos como profissionais. Por esse motivo,
o projeto que originou este artigo partiu de uma enquete com alunos e
professores do curso de Edificações do Colégio Estadual do Paraná que visava
a descobrir os contextos inerentes ao campo da construção civil em que o
conhecimento do inglês era considerado importante. Com base nas informações
obtidas, elaborei as tarefas para o ensino do idioma para o curso técnico em
edificações do colégio acima referido. A iniciativa procurou agregar a realidade
do profissional ao ensino do inglês no curso, proporcionando, assim, um maior
estímulo à aprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Tarefas para o ensino instrumental de inglês no curso técnico em
edificações.
Tema: A tecnologia no ensino de LEM.
Palavras-chave: Tarefas; edificações; ensino; inglês.
Resumo: O ensino de inglês baseado em tarefas pretende situar o uso da
linguagem nas ações habituais dos alunos como profissionais. Por esse motivo,
esta unidade didática partiu de uma pesquisa que visou a descobrir as reais
necessidades dos alunos no campo da construção civil em que o inglês pode
estar presente e, com o trabalho conjunto entre alunos, professores de inglês e
os demais professores das disciplinas técnicas, foram elaboradas tarefas para o
ensino do idioma para o curso técnico em edificações do Colégio Estadual do
Paraná. A aplicação desta unidade didática pretende agregar a realidade do
profissional ao ensino do inglês no curso, proporcionando, portanto, um maior
estímulo à aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: PEDRO NOBREGA AVELINO DOS SANTOS

ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo
Título: GÊNERO MÚSICA NO ENSINO TEMÁTICO DE LÍNGUA INGLESA
Tema: A CANÇÃO QUE ENSINA
Palavras-chave: Gênero textual música; língua inglesa; diversidade.
Resumo: RESUMO: Este artigo foi desenvolvido como parte integrante das
atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional/2012 (PDE/2012) e
teve como objetivo acompanhar as orientações dispostas na lei nº10.639 sobre
a obrigatoriedade de educar para a diversidade de acordo com Diretrizes
Curriculares do Paraná. O projeto aplicado no 3º ano do Ensino Médio, do
Colégio Estadual Olavo Bilac de Amaporã PR, de abril a julho de 2013, teve
como fundamento metodológico os estudos sociodiscursivos do grupo de
Genebra sobre gênero textual. Esse projeto foi apresentado em forma de
unidade didática, sendo utilizados recursos tecnológicos como aplicativos e a
rede social tumblr, sendo utilizado não apenas a sala de aula, mas também o
laboratório de informática, ou qualquer ambiente de alcance da internet,
executando canções portadoras de mensagens que cumpriram a função de
ensinar inglês e transmitir aos alunos informações necessárias para a reflexão
em educar para a diversidade. O projeto planejado para Língua Estrangeira
Moderna - Inglês (LEM - Inglês), buscou situações adversas contadas e cantadas
por falantes de Língua Inglesa e compreendidas aqui no Brasil com auxílio de
mídia. O discurso social das músicas cumpre a função de educação significativa
e lança um olhar de aproximação entre povos de culturas diferentes, tendo a
música o poder de nos reconhecermos em problemas de outros, tão iguais aos
nossos.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero Música no Ensino de Língua Inglesa
Tema: A CANÇÃO QUE ENSINA
Palavras-chave:

Gêneros

discursivos,

sequencia

didática,

música,

comunicação.
Resumo: A proposta deste projeto é trabalhar o social dos educandos, que
mesmo tendo estudado seis anos ou mais de inglês, procurem perceber a

aprendizagem significativa. Com a intenção de demonstrar como a música pode
acompanhar a aquisição de conhecimentos, principalmente para o grupo de
alunos que estão deixando o ensino básico rumo um emprego qualquer,
provavelmente vão se deparar com instruções em Língua inglesa. Este projeto
tem como público-alvo, alunos do 3º ano do ensino médio, que utilizando
recursos de mídia farão uma reflexão sobre o gênero musical, observarão a
intencionalidade das canções e através de uma leitura não-linear terão contato
interpretativo e afetivo com esse gênero, pois nos oferece a oralidade, a escrita
e a leitura afetiva visando a prática social. Pretendemos demonstrar o auxílio que
a música pode trazer para o ensino-aprendizagem dentro da sala de aula e fora
dela.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: RENATA BERTOLI LUDWIG
ORIENTADOR: Edcleia Aparecida Basso
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título: A ABORDAGEM DISCURSIVA E SEU POTENCIAL PARA O ALCANCE
DOS OBJETIVOS PROPOSTOS NAS DCE PARA LÍNGUA INGLESA
Tema: ESTUDO DA LINGUÍSTICA E DA LINGUÍSTICA APLICADA
Palavras-chave:

Gêneros do Discurso; Objetivos das DCE; Ensino;

Aprendizagem; Língua Inglesa.
Resumo: Este artigo discute os dados referentes à implementação de uma
produção didático-pedagógica, elaborada como requisito do programa de
formação continuada para professores da rede pública do Estado do Paraná –
PDE/2012 (Programa de Desenvolvimento Educacional). Seguindo os moldes
da pesquisa-ação, objetivamos analisar o material produzido numa linha
bakhtiniana, na perspectiva dos gêneros do discurso, implementado em uma
turma de terceiro ano do ensino médio do período matutino de um colégio da
rede estadual ensino. Os instrumentos de coleta de dados foram: o diário da
professora pesquisadora, questionários dos alunos e algumas das atividades
realizadas. Os resultados encontrados mostram que apesar do esforço e
comprometimento das pessoas envolvidas com a educação, especialmente na

área de língua estrangeira nas escolas públicas, a superação das dificuldades
de aprendizagem pelos alunos, a falta de domínio da língua e conhecimento de
mundo são grandes entraves para o alcance dos objetivos propostos pelas DCE,
documento norteador da educação do estado do Paraná.

Produção didático-pedagógica
Título: LEARNING ENGLISH THROUGH DISCURSIVE GENRES
Tema: ESTUDO DA LINGUÍSTICA E DA LINGUÍSTICA APLICADA
Palavras-chave: Gêneros do discurso; Perspectiva Bakhtiniana; DCE
Resumo: A presente produção destina-se aos alunos do ensino médio público
de Língua Inglesa. Objetiva produzir atividades para a disciplina, numa linha
bakhtiniana, considerando, portanto, a temática, a estrutura composicional e o
estilo do gênero estudado, buscando o potencial desta teoria para o alcance dos
objetivos gerais propostos pelas DCE e específicos para LEM. Sob a forma de
Caderno Pedagógico, o material constitui-se de três blocos completos de
atividades, podendo cada bloco ser utilizado independentemente, de acordo com
o nível de conhecimento dos alunos. Em cada bloco, os primeiros exercícios
buscam averiguar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos gêneros
estudados. Com base nisso, são propostas as próximas atividades, buscando
um maior aprofundamento, por meio da mediação feita pelo professor,
objetivando alcançar com os alunos um domínio maior da linguagem/língua e do
seu uso enquanto prática social. Após este trabalho, voltamos para as atividades
iniciais, analisando o quanto de melhoria e eficiência foram atingidos.
Simultaneamente, estudaremos em que medida os objetivos propostos foram
alcançados. No primeiro bloco serão trabalhados os gêneros cartum, charge e
tira. No segundo, a notícia, e no terceiro, o artigo de opinião. A compreensão
será alcançada pelo trabalho com os pressupostos advindos da leitura crítica.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: RENATA DAL'BOITI MAXIMIANO
ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER
IES: UNIOESTE

Artigo
Título: A utilização do software HOT POTATOES para a facilitação do processo
de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: A utilização de mídias interativas em forma de software livre (HOT
POTATOES) como um recurso motivador no ensino-aprendizagem da Língua
Inglesa.
Palavras-chave: Língua Inglesa;Tecnologia;Hot Potatoes;Sistema Solar.
Resumo:

O objetivo do artigo é apresentar a conclusão do Programa de

Desenvolvimento da Educação – PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. O estudo buscou subsídios teóricos em autores como
Belloni, Grinspun, Lévy, Moita Lopes, Pavanati, Motter, Serafin, Prensky dentre
outros, para a implementação de atividades contextualizadas. Este trabalho foi
desenvolvido na disciplina de Língua Inglesa fazendo a interdisciplinaridade com
a disciplina de Ciências. O trabalho deixa a entender que com o mundo
globalizado, esta língua está inserida na sociedade contemporânea e há a
necessidade da escola ter um aparato tecnológico para desenvolver o conteúdo
devidamente planejado a favor da aprendizagem, uma vez que os alunos estão
conectados nessa nova dimensão digital. Para isso teve-se o objetivo de utilizar
o software ‘HOT POTATOES’ como ferramenta motivadora na aquisição da
Língua Inglesa no 7° Ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Jardim
Porto Alegre, localizado no município de Toledo. Os resultados do uso do
Software HOT POTATOES, foi a ampliação do vocabulário em inglês, o
desenvolvimento das atividades de forma lúdica e ainda a utilização das
tecnologias digitais como uma ferramenta de pesquisa e reflexão para as
atividades desenvolvidas.

Produção didático-pedagógica
Título: A utilização do software HOT POTATOES para a facilitação do processo
de ensino e aprendizagem da Língua Inglesa
Tema: A utilização de mídias interativas em forma de software livre (HOT
POTATOES) como um recurso motivador no ensino-aprendizagem da Língua
Inglesa.
Palavras-chave: Língua Inglesa;Tecnologia;Hot Potatoes;Sistema Solar.

Resumo: Por vivermos num mundo globalizado, em que a Língua Inglesa está
inserida na sociedade contemporânea e todo o aparato tecnológico está ao
nosso dispor, é inoportuno que vivamos fora dessa realidade. Nesse sentido,
unindo a Tecnologia ao Ensino de Língua Inglesa, utilizaremos o software HOT
POTATOES para a facilitação do processo de ensino e aprendizagem dessa
língua. Este software será uma ferramenta motivadora na aquisição da Língua
Inglesa no Ensino Fundamental. Os objetivos principais são: propiciar a
ampliação do vocabulário de LI por meio da utilização do software HOT
POTATOES; utilizar as tecnologias digitais como uma ferramenta a mais no
processo educacional e proporcionar ao aluno condições para que ele construa
seu conhecimento por meio da pesquisa, reflexão e realização das atividades
propostas, usando a informática para reforçar a aprendizagem. As aulas práticas
acontecerão no Laboratório Multimídia da escola que faz parte do Paraná Digital.
E para finalizar, será feita a apresentação para o colégio dos trabalhos
desenvolvidos pelos alunos participantes deste projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSALBA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Elizandra Fernandes Alves
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

AS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS E DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E

COMUNICAÇÃO (TMDIC’s) E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA, NUMA
PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA
Tema: AS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA.
Palavras-chave: \"TMDICs; Tecnologias; Glossário;\"
Resumo: O dado artigo relata a trajetória da autora na implementação de sua
proposta pedagógica desenvolvida no PDE (Projeto de Desenvolvimento da
Educação). A proposta foi implementada no primeiro semestre do ano de 2013
com alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Estadual São João –
EFM - de Pato Branco – Estado do Paraná, e teve como objetivo internalizar no
educando o saber formal e contextualizar de forma crítica os significados das

palavras em Língua Inglesa utilizadas nas TMDICs (Tecnologias Midiáticas
Digitais de Informação e Comunicação). Utilizando-se de textos, pesquisas na
internet, e outros meios de interação, o objetivo final foi a elaboração de um
glossário em LI, com as palavras mais utilizadas pelos educandos nas TMDICs,
para que os mesmos se apropriassem dos significados dessas palavras de forma
contextualizada e em uma perspectiva histórico–crítica.

Produção didático-pedagógica
Título: AS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS E DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TMDIC’s) E O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA, NUMA
PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA.
Tema: AS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA.
Palavras-chave: \"TMDICs; Tecnologia; Glossário\".
Resumo: A tecnologia é o conjunto de ferramentas que nos permite mudar e
transformar o meio em que estamos inseridos conforme as nossas
necessidades. Com o surgimento da energia elétrica, vieram as TIC\'s Tecnologias de Informação e Comunicação; entre as grandes invenções das
TIC’S podemos citar: o rádio e o telefone. Já com o advento do computador e da
internet, a exemplo, surgiram as TMDICs - Tecnologias Midiáticas Digitais de
Informação e Comunicação. Os alunos convivem com palavras escritas em
inglês, mas muitos desconhecem seus reais significados - apenas deduzem-nas
através de imagens, por exemplo, de forma imitativa. O objetivo deste trabalho
é internalizar no educando o saber formal e contextualizar de forma crítica os
significados das palavras em Língua Inglesa utilizadas nas TMDICs. Para tanto,
utilizaremos textos, pesquisas na internet e e-mails para a interação durante os
estudos. A pesquisa será aplicada nas aulas de LI, com alunos do segundo ano
do Ensino Médio do Colégio Estadual São João – EFM de Pato Branco – Paraná.
Pretende-se, elaborar um glossário em LI, com as palavras mais utilizadas pelos
educandos nas TMDIC’s, de forma que os mesmos se apropriarão dos
significados dessas palavras de forma contextualizada e em uma perspectiva
histórico – crítica.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSANA NOELI CARBO
ORIENTADOR: Jose Carlos Aissa
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

Gêneros Textuais-uma alternativa para proporcionar aos alunos

condições de assumir uma atitude critica e transformadora.
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave:

Gênero

textul.Artigo

de

opinião.Transgênicos.Críticos.Reflexivos.
Resumo: O artigo apresenta a conclusão do PDE , ofertada pela SEED,na qual
buscou subsídios teóricos para a implementação de atividades contextualizadas
para a LEM fundamentando-se na diversidade de \"gêneros textuais\", dando a
oportunidade nesta disciplina ao aluno de ter o contato com os diferentes tipos
de textos. Neste trabalho foi apresentado aos alunos o gênero artigo de opinião
que apresenta uma análise profunda do assunto e junto proporciona a
oportunidade de desenvolver atividades significativas, vinculando o que está
sendo estudado com o que os cerca, proporcionando ao aluno condições de
assumirem atitudes críticas e reflexivas.O objeto de trabalho foi tornar as aulas
de LI atrativa e significativa a partir dos gêneros textuais e de uma produção
didática SD. Esse trabalho foi desenvolvido no 1º ano do Ensino Médio Noturno
de uma Escola do Campo. Para atender os objetivos foi possível desenvolver a
leitura, escrita e análise linguística por intermédio do texto \" TROUBLE ON THE
TABLE\" artigo de opinião referente ao uso dos transgênicos, obtendo dessa
forma a participação e o desenvolvimento das atividades, tornando as aulas de
LI mais atrativa e significativa.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero textual nas Aulas de Língua Inglesa
Tema: Gêneros textuais
Palavras-chave:

Gênero

Texual.

Artigo

de

opinião.

Transgênicos.

Críticos;Reflexivos.
Resumo: Este trabalho com a Língua Estrangeira Moderna fundamenta-se na
diversidade de “gêneros textuais”. Assim, nas aulas de língua inglesa deve-se

oportunizar o amplo contato com diferentes tipos de textos. Portanto, um gênero
que apresenta uma análise profunda é o “artigo de opinião”, pois permite-nos
desenvolver atividades significativas, a fim de que vincule o que é estudado com
o que os cerca, proporcionando aos alunos condições de assumirem atitudes
críticas e reflexivas. Trata-se de abordar o ensino da leitura, escrita e análise
linguística por intermédio de textos (artigo de opinião) sobre o uso dos
transgênicos, na perspectiva de tornar a aula de Língua Inglesa atrativa e
significativa. O trabalhos serão encaminhados a partir da apresentação do
projeto à Direção do Colégio, Equipe Pedagógica, Professores e à Comunidade
Escolar. As atividades serão por meio de questionamentos do que os alunos
sabem sobre Gêneros Textuais (Artigo de Opinião) e o uso dos transgênicos,
apresentação e pesquisa de textos diversos sobre o referido assunto,
discussões, leitura do texto Trouble on the table, com atividades de compreensão
oral e interpretação, exercícios linguísticos (análise da função dos conectivos e
o reconhecimento dos cognatos presentes no texto) e uma pequena produção
escrita, através de cartazes.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSANE MARIN FELTRIN
ORIENTADOR: Sanae Jomori
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: BULLYING: É Possível Prevenir, um estudo em Língua Inglesa
Tema: BULLYING
Palavras-chave:

\"Bullying\"; \"Gênero Textual História em Quadrinhos\";

\"Ensino da Língua Inglesa\"
Resumo: O presente estudo objetivou mostrar aos alunos da 3ª. Série da
Formação de Docentes como compreender, interpretar e discutir temas
referentes ao Bullying, buscando soluções para prevenir e combater essa
violência existente nas escolas. Durante o desenvolvimento das atividades,
estudou-se o que é bullying, e as consequências de quem pratica e quem sofre
desse mal no ambiente escolar e, para atingir os objetivos propostos, foram
desenvolvidas atividades diversificadas em Língua Inglesa, buscando assim,

abordar o tema através do gênero textual História em Quadrinhos, como
metodologia para auxiliar na aprendizagem. Para alcançar os objetivos
propostos, foi elaborada uma Unidade Didática que contemplou 32 h/a, tendo
atividades que visavam abordar o tema em questão, despertando nos
educandos o entusiasmo, a motivação, a melhora da autoestima, a solidariedade
e a interação entre todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O
projeto desenvolvido abordou de forma concreta, portanto, os principais
aspectos referentes às condutas agressivas de alguns alunos nas escolas e
concluiu-se que há necessidade de realizar ações que efetivem a redução e
prevenção dessa violência nas escolas, minimizando possíveis complicações no
desenvolvimento da aprendizagem dos educandos.

Produção didático-pedagógica
Título: BULLYING:É Possível Prevenir, um estudo em Língua Inglesa
Tema: BULLYING
Palavras-chave: APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA; BULLYING;
HISTÓRIA EM QUADRINHOS
Resumo: A cada dia que passa fica mais visível a influência da língua inglesa
em nossas vidas, pois através dela podemos compreender os valores culturais
e sociais de povos que fazem uso da mesma, e, através dela podemos também
abordar temas atuais e relevantes ao nosso dia-a-dia. O trabalho a ser
desenvolvido nas aulas de LEM, visa, portanto, despertar tanto no educando
como em toda a comunidade escolar questões relacionadas a um tipo de
violência muito comum nas escolas chamada Bullying, pois, muitas vezes, quem
sofre esta violência tem como consequência déficit na aprendizagem, o que
muitas vezes pode resultar em depressão, estresse, ansiedade, dores, enfim,
muitos problemas em decorrência do ato sofrido, Buscando incentivar a prática
do amor, da união, do respeito, do diálogo, enfim, através destas atitudes
estaremos ajudando a prevenir e combater o bullying tanto no ambiente escolar
como na sociedade. De acordo com a proposta do tema, trabalharemos com o
gênero textual História em Quadrinhos (HQ), envolvendo o assunto Bullying, que
tem como objetivo desenvolver no educando a criatividade, estimular o espírito
participativo e conhecer palavras da língua inglesa com o objetivo de aplicá-las
no seu dia-a-dia.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSANGELA CRISTINA MOREIRA
ORIENTADOR: Joana Darc Martins Pupo
IES: UEPG
Artigo
Título: Relações de gênero: a aula de Língua Inglesa como espaço de reflexão
Tema: As identidades e relações de gênero
Palavras-chave: Identidades e relações de gênero. Pedagogia Crítica. Prática
de Ensino de Língua Estrangeira Moderna. Contos.
Resumo:

Este artigo é um requisito do Programa de Desenvolvimento

Educacional do Governo do Estado do Paraná, PDE/2012. Tem por objetivo
socializar o trabalho de elaboração e implementação da Sequência Didática (SD)
intitulada “Relações de Gênero: a aula de língua inglesa como espaço de
reflexão”, bem como relatar como se deu esse processo. Apesar de o espaço
escolar ser considerado um lugar de difusão do conhecimento e ambiente
possibilitador da autonomia humana, a escola silencia sobre as relações
hierárquicas de gênero que transpassam a sociedade como um todo,
contribuindo para a reprodução e perpetuação da visão androcêntrica do mundo
social. A Intervenção Pedagógica teve a intenção de possibilitar momentos de
reflexão sobre as identidades e relações de gênero na nossa sociedade a partir
da leitura crítica de excertos de dois contos, em inglês, articulando-os aos
conteúdos sistematizados da disciplina de Língua Inglesa (LI). A SD foi aplicada
em uma turma de alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual
Antonio e Marcos Cavanis, localizado no município de Castro, pertencente ao
Núcleo Regional de Ponta Grossa. A elaboração da SD pautou-se pela base
teórico-metodológica do Interacionismo Sociodiscursivo, com enfoque nos
estudos de Bakhtin (1992), Bronckart (1999), Dolz/ Noverraz e Schneuwly (2004)
e nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Língua Estrangeira Moderna
(2008). Constatou-se a importância das aulas de LI como um espaço social e
democrático para tratar questões de gênero a partir de uma perspectiva de
valorização da igualdade de gênero e de promoção de uma cultura de respeito
e reconhecimento da diversidade sexual.

Produção didático-pedagógica
Título: Relações de gênero: a aula de Língua Inglesa como espaço de reflexão
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Identidades e relações de gênero. Prática de Ensino de Língua
Estrangeira Moderna. Gênero textual conto literário.
Resumo: A situação das mulheres em nossa sociedade, privadas de direitos e
vítimas da violência dos mais variados tipos; a própria construção das ciências,
com seus modelos de reflexão marcadamente androcêntricos; a homofobia; a
ausência da discussão de gênero nas instituições de ensino da educação básica;
e ainda, a falta de contato dos/as alunos/as com obras literárias de autores que
não seguem concepções androcêntricas são algumas das muitas razões que
impulsionaram a confecção desta produção didático-pedagógica. Apesar do
espaço escolar ser considerado um lugar de difusão do conhecimento e
ambiente possibilitador da autonomia humana, a escola silencia sobre as
relações hierárquicas de gênero que transpassam a sociedade como um todo. A
ausência dessa abordagem nos currículos escolares contribui com a reprodução
e perpetuação da visão androcêntrica do mundo social. Nesta intervenção
pedagógica, a intenção é possibilitar momentos de reflexão sobre as identidades
e relações de gênero na nossa sociedade a partir da leitura crítica de excertos
de dois contos, em inglês, articulando-os aos conteúdos sistematizados da
disciplina de Língua Inglesa (LI) da 3ª série do Ensino Médio. Dentro desse
contexto, percebemos a importância das aulas de LI como um espaço social e
democrático para tratar das questões de gênero e identidade de gênero a partir
de uma perspectiva de valorização da igualdade de gênero e de promoção de
uma cultura de respeito e reconhecimento da diversidade sexual.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSANGELA MARIA BALDINI SARAGIOTO SPADA
ORIENTADOR: Izaura Maria Carelli
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Textos Jornalísticos e Multimidiáticos como Discussão do Racismo

Tema: Gêneros Discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Leitura. Texto jornalístico. Textos multimidiáticos.
Resumo:

Este artigo é parte integrante das atividades do Programa de

Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertado pelo Governo do Estado do
Paraná, para a formação continuada do professor. Tem como objetivo central
desenvolver com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, estratégias para
melhorar a leitura através de textos jornalísticos e multimidiáticos. Por meio de
sequências didáticas que levem os alunos a utilizarem esta convergência de
mídias. Com base na experiência da prática pedagógica, verifica-se que os
alunos apresentam dificuldades para desenvolver leituras em qualquer língua e
consequentemente interpretarem. Para o cumprimento do objetivo proposto
utilizou-se como instrumento de trabalho uma Unidade Didática, em que os
sujeitos envolvidos tiveram a oportunidade de trabalhar o tema Racismo por meio
de textos jornalísticos e multimidiáticos que permitiram aos alunos apropriar-se
do conhecimento sobre o assunto desenvolvendo a criticidade de maneira que
os mesmos pudessem expor seu ponto de vista dentro do gênero solicitado. O
aluno teve então, a oportunidade de fazer a leitura e retirar a ideia central e
fazendo a interpretação dos textos em língua Inglesa, desenvolvendo assim as
habilidades de leitura e escrita. Para subsidiar nosso trabalho, elegemos como
apoio teórico as ideias defendidas por Marcuschi (2006) Swales (1990)
Schunewly e Dolzs (2004) Ramos (2004) Koch e Elias (2009) Kleiman (2004)
dentre outros. O presente artigo, aponta o resultado de uma atividade
implementada que suscita em uma alternativa eficiente para promover uma
melhor compreensão daquilo que se lê nos textos apresentados aos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: O racismo através de textos jornalísticos como instrumento de motivação
à leitura em LEM
Tema: Gêneros Discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Leitura; Ensino; Gênero Textual
Resumo: O presente projeto tem como objetivo apresentar as reflexões iniciais
acerca de textos jornalísticos, de sua relação com a oralidade e produção

textual, da realidade do mundo do trabalho com gêneros discursivos/ textuais e
da aplicação de sequências didáticas, em ações focadas na oralidade
observando a interpretação através de textos jornalísticos. Este trabalho será
desenvolvido com alunos do Ensino Fundamental da rede pública e tem a
intenção de contribuir para com a formação do aluno e destacar a importância
da segunda língua, voltado aos estudos de aspectos dos gêneros discursivos,
bem como os elementos composicionais, temáticos e estilísticos do gênero
textual. A partir da base teórica, os gêneros discursivos textuais são tomados
como objeto de ensino de Língua Estrangeira, uma vez que reflete a interação,
a opção pelo gênero diálogo é relevante, pois permite aos alunos o interesse
pelo assunto, propiciando muitas discussões e questionamentos. Acredita-se
que este trabalho oportunizará aos envolvidos o desenvolvimento de habilidades
estimulando-os através da oralidade e escrita; a utilização de estratégias para
interpretação e a leitura com objetivos; conhecimentos que compõem a estrutura
do gênero; bem como o reconhecimento do gênero textos jornalísticos frente a
outros.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSA TEODOROSKI
ORIENTADOR: Fernanda de Cassia Miranda
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: CLÁSSICOS INFANTIS: incentivo à leitura em Língua Inglesa
Tema: Literatura Infanto-Juvenil
Palavras-chave: Escola; Clássicos Infantis; Literatura; Língua Inglesa.
Resumo: A prática da leitura é um instrumento valioso que contribui para o
desenvolvimento de um pensamento crítico e reflexivo do aluno. O professor
como mediador de conhecimento busca cada vez mais um ensino aprendizagem
voltado à literatura em sala de aula como sendo um recurso metodológico para
as aulas de Língua Inglesa. Neste contexto a implementação do projeto de
pesquisa, bem como a unidade didática visaram o tema de estudo do gênero
Clássicos Infantis. Assim, o artigo representa o relato da implementação de aulas
de Literatura em Língua Inglesa, que foram baseadas em questões na versão

em Português passadas para a Língua Inglesa que utilizaram textos literários
dos Clássicos Infantis, os quais foram realizadas com os alunos do 7° ano do
Ensino Fundamental no Colégio Estadual Antonio Martins de Mello - EFM, no
município de Ibaiti, no primeiro semestre de 2013.

Produção didático-pedagógica
Título: Clássicos Infantis: incentivo à leitura em Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Escola; Clássicos Infantis; Literatura; Língua Inglesa.
Resumo: A unidade didática com o título “Clássicos Infantis: incentivo à leitura
em Língua Inglesa” compreendendo-se que uma das maneiras que faz com que
o homem se comunique, tenha acesso a informações, expresse e defenda seus
pontos de vista é através do domínio da língua oral e escrita. Justifica-se tendo
em vista a falta de interesse na leitura em Língua Inglesa na escola. Deste modo,
considera-se que os clássicos da Literatura Infantil são ricos nos aspectos
formativos neles apresentados de maneira fantástica, lúdica e simbólica
contribuindo para despertar o gosto de ler. O objetivo da referida Unidade
Didática é o de apresentar aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental a leitura
de Clássicos da Literatura Infantil no sentido de estimulação ao prazer da leitura
em Língua Inglesa. Pretende-se, no decorrer da implementação, apresentar o
sentido e importância da leitura para o convívio social; demonstrar a valorização
e importância do Ensino de Língua Estrangeira na escola e na sociedade e
incentivar a leitura. Sendo assim, atividades diversificadas com leituras,
contação de histórias, exercícios, dramatização entre outras que contribuam
para despertar interesse serão propostas aos alunos. Por meio de dados
bibliográficos busca-se fundamentar teoricamente o tema refletindo-se sobre a
importância de ler e aprender a Língua Inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSECLEY HANSEN NUEVO
ORIENTADOR: Mara Peixoto Pessoa
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo

Título:

AS TECNOLOGIAS COMO RECURSO INCENTIVADOR ÀS AULAS

DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA
Tema: A Tecnologia no ensino da Língua Estrangeira Moderna (Inglês).
Palavras-chave: tecnologias;Língua Inglesa; motivação
Resumo: Este trabalho tem como propósito investigar as possibilidades do uso
das tecnologias como ferramenta de apoio e incentivo às aulas de leitura em
Língua Inglesa no sexto ano do ensino fundamental. As tecnologias vêm sendo
considerada uma alternativa muito eficaz para o favorecimento e enriquecimento
da aprendizagem do educando. Portanto, o trabalho teve como proposta
pedagógica inserir as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem da
leitura em língua inglesa no Colégio Estadual Professor Mailon Medeiros, no
município de Bandeirantes - PR, com alunos de 6º ano, objetivando desenvolver
estratégias para o uso de recursos tecnológicos no processo ensino e
aprendizagem de leitura em língua inglesa, contribuindo assim para aproximação
do aluno com a língua estrangeira.

A estratégia utilizada foi por meio da

aplicação de uma sequência de atividades envolvendo as tecnologias presentes
na escola.

Produção didático-pedagógica
Título: Título:As tecnologias como recursos incentivadores ao processo ensino
e aprendizagem de leitura em Língua Inglesa.
Tema: Mídias e tecnologias
Palavras-chave: Tecnologias, leitura, compreensão textual
Resumo: Esta unidade didática foi construída com o objetivo de desenvolver
estratégias para o uso de recursos tecnológicos no processo ensino e
aprendizagem de leitura em Língua Inglesa. As tecnologias ofertadas pela
escola, são de grande valor para motivar os alunos às aulas de leitura em Língua
Inglesa, pois elas são elementos facilitadores do processo de ensinar e aprender.
Estes recursos permitem uma melhor visualização do conteúdo trabalhado,
tornando as aulas mais motivadas e próximas da realidade do educando. A
unidade foi construída utilizando atividades diferenciadas e textos de diferentes
gêneros com o objetivo de realizar uma leitura compreensiva, fazendo uso de
diferentes recursos tecnológicos para promover a melhor compreensão da
Língua Inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSELI MARQUES DA SILVA MATTOS
ORIENTADOR: Tacel Ramberto Coutinho Leal
IES: UEL
Artigo
Título: MÚSICA: UM INSTRUMENTO MOTIVADOR NO ENSINO DE LÍNGUA
INGLESA PELO VIÉS DO LETRAMENTO CRÍTICO
Tema: GENEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL EM SALA
DE AULA
Palavras-chave: Meio Ambiente. Língua Inglesa. Pedagogia Crítica. Música.
Ensino Médio.
Resumo: O artigo trata de apresentar os resultados de uma Implementação
Pedagógica que teve como público-alvo alunos de um primeiro ano do Ensino
Médio, e como objetivo motivar o aprendizado a Língua Inglesa a partir da
música, bem como, desenvolver o letramento crítico a respeito do meio
ambiente. A música utilizada foi Earth Song, de Michael Jackson, e os resultados
conquistados foram todos descritos no intuito de que uma Pedagogia Crítica seja
também pensada no ensino de Língua Estrangeira- Inglês, pelos profissionais da
área.

Produção didático-pedagógica
Título: Música: Um Instrumento Motivador no Ensino de Língua Inglesa pelo viés
do Letramento Crítico
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Ensino Médio; Meio Ambiente; Língua Inglesa; Música;
Letramento Crítico.
Resumo: Este trabalho de Implementação Pedagógica terá como público alvo
os alunos do 1º ano do Ensino Médio e tem como objetivo principal propiciar um
espaço para desencadear o processo de conscientização dos alunos em relação
aos cuidados necessários com o meio ambiente. Para tanto, se utilizará de
estratégias que atendam os objetivos específicos que tratam do ensino e

aprendizagem da Língua Inglesa, e que levarão os alunos a desenvolverem
conhecimentos a respeito dessa disciplina de intervenção. Num processo crítico,
o projeto pretende utilizar-se da música como motivação reflexiva sobre a
realidade da degradação do meio ambiente e da emergência de sua
preservação. Essa discussão será possibilitada a partir de debates no próprio
idioma ou na Língua Inglesa e levada a público por meio de um blog ou fórum
virtual. Após estas etapas será desenvolvido um material didático que servirá de
subsídio ao estudo da Língua Inglesa, tendo a música como instrumento
motivador desse letramento crítico.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSILDA TAPPARO
ORIENTADOR: Antonio Joao Teixeira
IES: UEPG
Artigo
Título: PENFRIENDS (Amigos de Correspondência)
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Correspondência, Ensino/Aprendizagem, Língua inglesa.
Resumo:

Este artigo apresenta os resultados de um projeto de ensino

denominado “PENFRIENDS”, desenvolvido no Colégio Estadual “Carmelina
Ferreira Pedroso”, em Arapoti. A intervenção pedagógica foi realizada com
alunos do 9º. Ano, do Ensino Fundamental, com atividades que procuraram
viabilizar a aprendizagem da Língua Inglesa dentro do cotidiano escolar,
motivando a leitura e a escrita, através da correspondência com alunos de
escolas de outros países que tenham o inglês como primeira língua. O projeto
de troca de correspondência foi benéfico para os alunos, pois com isso eles
praticaram a leitura e a escrita, usando o inglês para se comunicar, conhecendo,
assim, outras culturas. Os alunos construíram, através de o seu fazer, uma série
de relações afetivas, pedagógicas e sociais que apontam para novos horizontes
e possibilidades de aprendizagem. Foi possível perceber uma grande melhora
no desenvolvimento escolar com a participação e a interação dos alunos. Após
as atividades, os educandos foram capazes de confrontar as diferenças culturais

existentes entre os países, perceber a importância de respeitar essas diferenças
e de valorizar a sua própria cultura, resgatando, assim, o valor da sua própria
identidade. Com o projeto, os alunos tiveram oportunidade de vivenciar situações
de leitura e de escrita como uma prática social.

Produção didático-pedagógica
Título: PENFRIENDS - Amigos de Correspondência
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Correspondência; ensino/aprendizagem; língua inglesa
Resumo: Esta proposta será desenvolvida de acordo com as Diretrizes
Curriculares da Educação Básica, contendo atividades que viabilizem a
aprendizagem da Língua Inglesa no cotidiano escolar. Através do intercâmbio
cultural, pretende-se desenvolver a leitura e a afetividade, como também a
ampliação do círculo da amizade entre estudantes; conhecer de maneira
satisfatória a cultura estrangeira através da correspondência e e-mail. Estas
atividades têm o propósito de auxiliar na condução de uma aula dinâmica,
atualizada e criativa, proporcionando o interesse e a motivação; a partir do
cadastro de alunos com autorização dos pais para a troca de correspondências
com escolas de outros países que tenham o inglês como língua nativa ou nos
quais ele seja usado como língua franca. Elas visam também desenvolver
funções comunicativas, com temas de interesse e possibilitar a construção de
sua própria identidade no contato com o outro. É necessária uma interação dos
professores com os alunos, uma aproximação destes com os conceitos
aprendidos em sala de aula, uma vez que os conhecimentos interculturais são
essenciais para uma aprendizagem mais significativa. O objetivo está na busca
da competência intercultural como forma de possibilitar e refletir de forma prática
em melhorias educacionais no processo de ensino aprendizagem.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSILENE MARIA DA SILVA
ORIENTADOR: Carmen Ilma Belincanta Borghi
IES: UEM

Artigo
Título: Lendas folclóricas no ensino de língua inglesa
Tema: Leitura de lendas folclóricas em língua inglesa
Palavras-chave: Lendas folclóricas; Proposta pedagógica; Práticas discursivas;
Interação
Resumo: O presente artigo descreve e apresenta reflexões sobre o projeto
Lendas folclóricas: uma proposta para o ensino de língua inglesa, elaborado no
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com o objetivo de buscar
práticas que tornem o processo de ensino-aprendizagem mais significativo. O
projeto, estruturado em formato de Unidade Didática, objetivou mostrar ao
aprendiz formas de relacionar os conteúdos de cultura às práticas de produção
verbal, proporcionando o desenvolvimento de aptidões de leitura e produção de
textos na língua inglesa. Aplicada em uma turma de 8º ano do Colégio Estadual
Parigot de Souza - EFMP, no município de Mandaguaçu, a proposta pedagógica
embasada na concepção de linguagem bakhtiniana, envolveu práticas
discursivas organizadas em uma sequência didática em torno de lendas
folclóricas brasileiras e inglesas. Os resultados demonstraram que houve uma
interação maior entre aprendiz/língua/professor, comprovando assim a eficácia
do trabalho com gêneros textuais.

Produção didático-pedagógica
Título: Once upon a time...folk tales
Tema: gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de aula
por meio de lendas folclóricas
Palavras-chave:

Interação;língua

estrangeira;cultura;práticas

discursivas;lendas folclóricas
Resumo: A falta de motivação e a dificuldade de aprendizagem estão presentes
no contexto escolar, principalmente no que se refere ao estudo de uma língua
estrangeira. Neste sentido, é necessário reverter o atual quadro, utilizando
práticas pedagógicas que tornem as aulas mais significativas e proporcionem um
espaço de interação entre professor/aluno e o idioma. Partindo do principio de
que o ensino da cultura é parte constitutiva do processo de aprendizagem de
línguas estrangeiras, esta Unidade Didática propõe o desenvolvimento de
práticas discursivas por meio de leituras de lendas folclóricas brasileiras e

inglesas. O que se pretende é trabalhar o componente intercultural pelo interlace
entre as línguas/culturas de origem e alvo. A articulação desses componentes
(cultura/língua/discurso e práticas verbais) é realizada por meio de uma
sequência didática, constituída de atividades e situações de linguagem
estruturadas e organizadas para possibilitar o desenvolvimento das capacidades
de ação, discursiva e linguístico-discursiva, dentro do gênero textual “lendas
folclóricas”.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ROSIMAR GOMES BRANDAO
ORIENTADOR: Soraia Teixeira Sonsin
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

GÊNERO TEXTUAL MÚSICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO E

APRENDIZAGEM MAIS PRAZEROSOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Tema: Música e Língua Inglesa
Palavras-chave: Língua Inglesa, Gênero Textual Letra de Letra de música,
Ensino e Aprendizagem
Resumo: Considerando a relevância do trabalho com o gênero textual letra de
música para uma prática pedagógica diferenciada com a Língua Inglesa, em um
7º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do estado do Paraná o
presente artigo apresenta os resultados e discussões da Implementação de
Material de Didático (IMD) desenvolvido para atender ao Programa de
Desenvolvimento de Educação.Para isso, buscou-se aporte teórico decorrente
do Interacionismo sócio discursivo que aborda a questão de textos significativos
em sala de aula, de maneira que o aluno desenvolva sua criticidade e realize
leituras de mundo. Assim, a presente pesquisa acerca da IMD é de abordagem
qualitativa, com características de pesquisa-ação. Para o desenvolvimento da
IMD trabalho foram abordadas algumas técnicas textuais, para então seguir com
um trabalho de linguagem interativo, visando o desenvolvimento crítico dos
alunos. As leituras seguiram algumas etapas técnicas para as leituras
subjacentes ao tema em questão: pre-reading, antes da leitura; listening para a
compreensão auditiva; e reading comprehension, para a compreensão do texto

da letra da música; grammar/vocabulary para a
gramaticais

e

ampliação

do

compreensão das estruturas

vocabulário;

post

reading

para

compreensão/interpretação. Os resultados da investigação demonstram que a
música é um recurso relevante para a aprendizagem de línguas, constituindo-se
em uma estratégia que abarca a dimensão afetiva dos alunos, motivando-os para
a aprendizagem de línguas. Infere-se que pelas suas características, a música
precisa se fazer presente em várias outras estratégias de aprendizagem,
podendo, portanto, ser trabalhada com mais efetividade pelos docentes nas
aulas de LI.

Produção didático-pedagógica
Título: GÊNERO TEXTUAL MÚSICA: UMA PROPOSTA DE ENSINO E
APRENDIZAGEM MAIS PRAZEROSOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero Textual: Letras de Músicas; ensino e
aprendizagem.
Resumo: Considerando a importância de uma prática diferenciada para o
trabalho com a Língua Inglesa (LI) na sala de aula, capaz de mobilizar o interesse
dos alunos para a aprendizagem, a presente Unidade Didática apresenta
sugestões de atividades didático-pedagógicas a serem implementadas em sala
de aula, tendo a letra de música como referência para o trabalho pedagógico. O
material é destinado a alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental e serve também
de referência para as aulas de professores de LI. Esta Unidade Didática contém
sugestões de atividades elaboradas com os seguintes objetivos: estimular o
interesse do aluno pela LI; desenvolver a leitura crítica; desenvolver a
capacidade auditiva; ensinar a LI de maneira mais prazerosa; desenvolver a
criticidade do aluno; ampliar o vocabulário e o conhecimento cientifico da LI;
expandir a compreensão e o uso adequado dos aspectos lingüísticos e
exploração do Gênero Textual “Letras de Música”. Como procedimentos
metodológicos serão abordadas algumas técnicas de leituras.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

PROFESSOR PDE: RUTE ALICE ROMERO
ORIENTADOR: Erica Fernandes Alves
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE LÍNGUA

INGLESA: O BLOG
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa. Autonomia. Novas Tecnologias.
Gênero Blog.
Resumo:

O objetivo deste artigo é relatar as atividades provenientes da

aplicação da unidade didática O uso das Novas Tecnologias no ensino de Língua
Inglesa, que foram desenvolvidas no colégio Estadual Campina da Lagoa EFMPN na turma do primeiro ano do Ensino Médio do período vespertino, no
ano de 2013. O trabalho se fundamenta na concepção de linguagem expressa
nas DCE (2008), nas teorias de Farjado (2007), Teixeira (2012) e Rodrigues
(2008). Os resultados revelam que o uso das tecnologias compreende um
potencial para a aprendizagem, visto que atualmente os alunos utilizaram
bastante tais ferramentas, o que os levou a um conhecimento teórico e prático
de modo que puderam usá-las em várias atividades no estudo de Língua Inglesa.
Além disso, tais tecnologias possibilitam um trabalho mais eficiente para o
professor também no quesito programa de trabalho, isto é, o planejamento de
suas aulas e conteúdos.

Produção didático-pedagógica
Título: Unidade didática do projeto de intervenção pedagógica: o uso das novas
tecnologias no ensino de língua inglesa
Tema: O uso das Novas Tecnologias no ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; Autonomia; Novas Tecnologias;
Ferramenta Blog.
Resumo: A intervenção pedagógica proposta neste projeto se desenvolverá no
Colégio Estadual Campina da Lagoa - EFMPN, Município de Campina da Lagoa
- Paraná, com um 1º ano do Ensino Médio do período vespertino. Ao se propor
um trabalho com as Novas Tecnologias e o ensino de gêneros textuais no ensino
da Língua Inglesa, tal proposta tem por objetivo ensinar a língua inglesa através

do uso das novas tecnologias para que o aluno se torne cidadão capaz no
mercado de trabalho moderno. Defendemos a idéia de que o ensino do idioma
em questão pode ser feito

por meio das ferramentas tecnológicas

(computadores, pendrive, TV online) e dos gêneros textuais, com o intuito de
beneficiar o aluno na busca pela sua autonomia e construção do seu próprio
conhecimento. O projeto consiste na criação de um blog, sendo um recurso
tecnológico como ferramenta não só de apoio pedagógico e tecnológico, mas
principalmente, como um meio para se despertar o interesse do aluno em
aprender a LI, bem como um auxílio na busca pela sua autonomia no processo
de ensino e aprendizagem. O uso do blog como ferramenta de ensino e
aprendizagem pode auxiliar no ensino de LI, pois essa ferramenta permite que
os alunos participem ativamente da aquisição do que estão aprendendo. Dessa
forma, esperamos que esse projeto possa despertar o interesse do aluno em
aprender a LI por meio das novas tecnologias e que também contribua de forma
especial para um ensino e aprendizado mais eficaz e contextualizado.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: RUTE LUKAS BRITTO
ORIENTADOR: Priscilla Battini Prueter
IES: UTFPR
Artigo
Título:

A música como instrumento no processo de aquisição da Língua

Inglesa: uma abordagem possível?
Tema: Gênero Textual - A prática da oralidade e da escrita
Palavras-chave: Motivação;Música;Gênero textual
Resumo: Esse artigo busca oferecer a oportunidade de refletir sobre o gênero
textual música enquanto ferramenta de apoio e motivação nas aulas de Inglês.
Este gênero é apresentado nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, na
qual estabelece que o ensino de LEM deve ser um espaço onde se desenvolvam
atividades significativas que explorem diversos recursos. Traz também o relato
da implementação de um projeto tendo como campo de pesquisa alunos do
segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga em
Colombo, Paraná. Esta pesquisa-ação de caráter educacional traz a

possibilidade de, por meio da música, motivar a curiosidade dos alunos em
compreender uma nova língua e sua cultura, auxiliar na prática da leitura,
oralidade e escrita, além de incentivar a pesquisa e a reflexão dos textos
transpostos neste gênero. Esta proposta também oportunizou trabalhar valores
relacionados à vida cidadã, cuja prática visava contribuir de modo significativo
para aprendizagem do conteúdo e formação integral do ser humano. As
inferências textuais que foram aplicadas permitiram a construção de um novo
conhecimento partindo das informações que os alunos já possuíam. A música
mostrou-se como uma abordagem possível conforme encaminhamentos da
pesquisa realizada e possibilitou a sistematização de um plano de trabalho
docente.

Produção didático-pedagógica
Título: A música como instrumento no processo de aquisição da Língua Inglesa:
uma abordagem possível?
Tema: Gênero Textual - A prática da oralidade e da escrita
Palavras-chave: Motivação; Música; Gênero Textual
Resumo: A partir do conteúdo estruturante, discurso como prática social, o texto
de letras de músicas será o ponto de partida por meio das práticas do uso da
língua: leitura, oralidade e escrita, onde busca-se refletir o uso da música
enquanto ferramenta de apoio nas aula de Inglês

Também investigar a

possibilidade dessas atividades se tornarem um elemento de motivação e
interação no processo de aquisição da língua, tornando dessa forma as aulas
mais agradáveis e por fim os alunos mais participativos. O enfoque está em
propiciar espaços para discussão de valores durante as aulas, visto que, muitas
letras enquanto gênero textual estão permeadas da possibilidade de conhecer,
expressar, e transformar modos de entender o mundo e de construir significados.
Discutir valores não é tarefa fácil pois engloba o conhecimento de mundo dos
alunos com os quais estamos trabalhando. Esta hipótese norteou esse estudo e
para isso foi desenvolvido um caderno didático cujo objetivo é despertar o
interesse do aluno pelo estudo da língua por meio da música, visto ser esta uma
forma de comunicação que fascina o adolescente.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SAMUEL NEUMANN RIBAS
ORIENTADOR: Thaisa de Andrade
IES: UEPG
Artigo
Título: Professor – autor de Sequências Didáticas de Língua Inglesa
Tema: A importância da elaboração de unidades de ensino organizadas através
de Sequências Didáticas para o Ensino de Língua Inglesa: com ou
suplementando o Livro Didático
Palavras-chave: Língua Inglesa; Livro Didático; Sequência Didática; Professor
- Autor; Metodologia de Ensino.
Resumo: Neste artigo são discutidos assuntos relacionados à importância da
elaboração de Sequências Didáticas para o ensino de Língua Inglesa. Foi
preciso compreender o significado desse termo ou procedimento chamado de
“sequência didática”, que segundo a definição dos autores Joaquim Dolz,
Michéle Noverraz e Bernard Schneuwly vem a ser: “um conjunto de atividades
escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual
oral ou escrito” (Dolz et all, 2001, p.82 ). Deste modo, o presente trabalho
subsidia os professores de LEM que vivenciam a desconexão entre o conteúdo
do livro didático e a realidade do aluno, elaborando exemplos de atividades que
articulem conhecimentos teóricos e práticos. O trabalho foi desenvolvido em uma
turma do 3º ano do Ensino Médio do Col. Est. Profº. Eugênio Malanski em Ponta
Grossa – PR durante as aulas de Língua Inglesa. Foi realizada uma pesquisa
junto aos alunos através de uma análise comparativa do desenvolvimento,
rendimento, interesse, apropriação do conhecimento e da aprendizagem dos
alunos quanto a se trabalhar com as Sequências Didáticas trazidas no Livro
Didático e as preparadas pelo professor, especialmente para esse grupo.
Esperava-se que, por meio do material produzido, o professor de LEM, como
autor de sua prática, fosse capaz de elevar o nível de interesse e facilitar a
aprendizagem da Língua Inglesa dos seus educandos. Concluiu-se que os
resultados foram satisfatórios, tanto pelos discentes que participaram do projeto
em sala de aula, como também pelo grupo de docentes que participou do GTR
(Grupo de Trabalho em Rede), através dos comentários pertinentes ao tema que
são relatados no decorrer deste artigo.

Produção didático-pedagógica
Título: Professor - autor de Sequências Didáticas para as aulas de Língua
Inglesa
Tema: A importância da elaboração de unidades de ensino organizadas através
de Sequências Didáticas para o Ensino de Língua Inglesa: com ou
suplementando o Livro Didático
Palavras-chave: Sequência Didática - Autoria - Elaboração - Metodologia Docência
Resumo: No cotidiano escolar observa-se que os professores de LEM
conduzem o seu trabalho, ficando muitas vezes condicionados à utilização
exclusiva de seus Livros Didáticos. Porém se percebe que as Sequências
Didáticas, previamente preparadas nos livros, hoje disponíveis nas escolas
públicas, nem sempre são condizentes com a realidade ou com a necessidade
de aprendizagem da Língua Estrangeira pelo aluno. Como e por que elaborar
Sequências Didáticas nas aulas de LEM? Esta problemática instigou o interesse
em realizar o presente trabalho, que tem como objetivo subsidiar os professores
de LEM que vivenciam a desconexão entre o conteúdo do livro e a realidade do
aluno, elaborando exemplos de atividades que articulem conhecimentos teóricos
e práticos. O trabalho será desenvolvido em uma turma do 3º ano do Ensino
Médio do Col. Est. Profº. Eugênio Malanski em Ponta Grossa – PR durante as
aulas

de

Língua

Inglesa.

Será

feita

uma

análise

comparativa

do

desenvolvimento, rendimento, interesse, absorção do conhecimento e da
aprendizagem dos alunos quanto a se trabalhar com as Sequências Didáticas
trazidas no Livro Didático e aquelas preparadas especificamente pelo professor
para esse grupo. Espera-se que, por meio desse material produzido, o professor
de LEM, como autor de sua docência, seja capaz de elevar o nível de interesse
e, consequentemente, o desejo e a facilitação da aprendizagem de uma língua
estrangeira para os seus educandos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SANDRA MARA JEPP DE ANDRADE
ORIENTADOR: Alessandra da Silva Quadros Zamboni

IES: Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras do Paraná
Artigo
Título:

Desafiando seus limites em Língua Inglesa: Uma proposta de

intervenção a partir da Teoria das Inteligências Múltiplas
Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Inclusão- Ensino de Língua Inglesa- Superação
Resumo: Este artigo é a síntese do projeto de intervenção “Desafiando seus
limites em língua Inglesa: uma proposta a partir da Teoria das Inteligências
Múltiplas de Gardner”. O Objetivo foi propiciar uma inclusão significativa dos
alunos com necessidades especiais utilizando ferramentas motivadoras para
estimular a participação, obtendo assim a superação de suas limitações no
aprendizado de Língua Inglesa. A pesquisa está baseando nos estudos de
Howard Gardner (2000). A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa
(MINAYO, 2003; GODOY, 1995), etnográfica (MOREIRA E CALEFFE, 2006) e
pesquisa-ação (THIOLLENT, 2007). Meu olhar sobre este projeto pautou-se nas
considerações de inclusão de Paulino (2006); no Estatuto da Criança e do
Adolescente, (1990). Sobre a língua estrangeira na formação do individuo pauteime em Jordão (2004); e nas Diretrizes Curriculares de Língua Estrangeira do
Estado do Paraná (2005) e na Declaração de Salamanca (1994). Ao término do
projeto os resultados foram satisfatórios em termos de participação, interesse e
aprendizagem dos alunos

Produção didático-pedagógica
Título: Desafiando seus limites em Língua Inglesa: Uma proposta de intervenção
a partir da Teoria das Inteligências Múltiplas
Tema: A Didática do Ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Inclusão- Desafio- Superação
Resumo: O tema abordado surgiu da dificuldade em obter resultados
satisfatórios nas aulas de inglês com os alunos com necessidades especiais
inclusos nas classes regulares comuns oportunizando a superação de suas
dificuldades. A proposta desta pesquisa é buscar estratégias pedagogicas para
que os alunos superem seus próprios limites obtendo participação e
aprendizagem na disciplina de Inglês. A metodologia empregada neste projeto é
a pesquisa-ação, sendo confirmada a necessidade de uma intervenção com

ações para efetivar a aprendizagem do educando tornando esse educando um
cidadão com autoestima. O desafio, na realidade, vai além do ensino para os
alunos portadores de necessidades educacionais especiais, um ensino de
qualidade para todos os alunos utilizando diferentes meios para transmitir o
conhecimento de forma que todos ou a maioria sejam capazes de alcançar os
objetivos propostos. De acordo com GARDNER a Teoria das Inteligências
Múltiplas,

afirma que cada individuo tem suas próprias capacidades para

aprender, desta forma esta pesquisa busca comprovar os resultados com a
implementação do projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SANDRA SEBASTIANA RIBEIRO
ORIENTADOR: Evanir Pavloski
IES: UEPG
Artigo
Título:

Conhecendo novas culturas através das datas comemorativas

Americanas
Tema: Gênero Textual - LEM Inglês
Palavras-chave: Pesquisa;Cultura;Tradição;Diferença
Resumo:

Através do trabalho com datas comemorativas Americanas será

possibilitado ao aluno um conhecimento referente a cultura de um outro país , no
caso, a cultura dos Estados Unidos da América. Percebemos que quando o
aluno pode vivenciar um conhecimento seu aprendizado se dá de maneira bem
mais fácil, pois ao se deparar com questões diferentes e o poder pesquisá-la,
descobrir suas origens, o ensino se tornará mais agradável e fácil. Através desta
pesquisa em especial, será possibilitado ao aluno do 9º ano do E. F. um maior
contato com a Cultura de um outro país. Através deste contato ele poderá
comparar quais as questões nestas datas que são semelhantes em nosso país.
Descobrir, desvendar, vivenciar será uma deliciosa aventura para estes alunos.
Esperamos com este projeto despertar em nossos alunos o gosto pela pesquisa
e pelo trabalho em grupo, onde se definem as relações sociais e transformam a
criança em cidadãos melhores.

Produção didático-pedagógica
Título: Conhecendo novas Culturas através das datas Comemorativas
Americanas
Tema: Gênero Textual - LEM Inglês
Palavras-chave: Pesquisa;Cultura;Tradição;Diferença
Resumo: Através do trabalho com datas comemorativas Americanas será
possibilitado ao aluno um conhecimento referente a cultura de um outro país , no
caso, a cultura dos Estados Unidos da América. Percebemos que quando o
aluno pode vivenciar um conhecimento seu aprendizado se dá de maneira bem
mais fácil, pois ao se deparar com questões diferentes e o poder pesquisá-la,
descobrir suas origens, o ensino se tornará mais agradável e fácil. Através desta
pesquisa em especial, será possibilitado ao aluno do 9º ano do E. F. um maior
contato com a Cultura de um outro país. Através deste contato ele poderá
comparar quais as questões nestas datas que são semelhantes em nosso país.
Descobrir, desvendar, vivenciar será uma deliciosa aventura para estes alunos.
Esperamos com este projeto despertar em nossos alunos o gosto pela pesquisa
e pelo trabalho em grupo, onde se definem as relações sociais e transformam a
criança em cidadãos melhores.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SARA GEANE KOBELINSKI
ORIENTADOR: Raquel Cristina Mendes de Carvalho
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: IDENTIDADES FEMININAS “DA GERAÇÃO MILÊNIO”: Um estudo de
gênero textual e de diversidade em LEM-inglês com alunos do ensino
fundamental
Tema: Gênero Textual e de diversidade
Palavras-chave:

Identidades Femininas; Geração Milênio; Programa de

Desenvolvimento Educacional (PDE);

Ensino Fundamental (EF); Língua

Estrangeira Moderna/LEM-Inglês.
Resumo: O objetivo principal deste estudo é discutir resultados obtidos na
disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM-Inglês), que teve como cerne as

orientações das Diretrizes Curriculares Estaduais (DCE) a qual tomou a forma
de uma Unidade Didática (UD), aplicada para alunos do Ensino Fundamental no
nono ano de uma escola pública no interior do Paraná. O foco das atividades da
UD identificou identidades femininas da geração “Milênio” e propôs discussões,
cuja intenção primeira era abordar questões de Gênero e Diversidade para se
diminuírem as questões de exclusão social e preconceito. Em segundo plano,
explorou-se o gênero textual da esfera social de circulação de cunho cotidiano:
relatos de experiências, com ícones de Identidade Femininas da geração
“Milênio”, em LEM-Inglês. A metodologia aplicada previu uma turma de aplicação
e quatro de contraste, englobando 152 participantes de pesquisa, durante 32
aulas. Os resultados obtidos apontam que o gênero textual relatos de
experiência possibilita diferentes pontos de vista, que levam a uma visão mais
crítica. Identificaram-se a formação de novas identidades femininas ao mesmo
tempo em que os participantes chegaram à conclusão de que a geração na qual
estão inseridos tem responsabilidade com as próximas gerações, no sentido de
passar mais tempo com os filhos, dar afetividade, cuidar da sexualidade
orientando e quebrando as barreiras de preconceito e exclusão.

Produção didático-pedagógica
Título: IDENTIDADES FEMININAS “DA GERAÇÃO MILÊNIO”: Um estudo de
gênero textual e de diversidade.
Tema: Genero textual e Gênero e Diversidade
Palavras-chave: Identidades Femininas, Unidade Didática, Gênero textual
relato de experiência, Gênero e Diversidade.
Resumo: O presente trabalho terá como objetivo principal identificar as
identidades femininas “da geração Milênio”, e elaborar uma Unidade Didática
(UD), a qual tem a intenção primeira de abordar questões de Gênero e
Diversidade para se diminuírem as questões de exclusão social e preconceito.
Em segundo plano, explorar o gênero textual da esfera social de circulação de
cunho cotidiano: relatos de experiências com ícones de Identidades Femininas
“Milênio” em LEM-Inglês enfocando análise do discurso pela Linguística
Sistêmico Funcional de Haliday (1994) voltada para o ensino de alunos no 9º ano
do Ensino Fundamental

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SHIRLEY MARA DA SILVA GASPARIN
ORIENTADOR: Izaura Maria Carelli
IES: UNIOESTE
Artigo
Título:

O Drama na Aprendizagem de Língua Inglesa: uma Estratégia para o

Desenvolvimento das Habilidades Linguísticas
Tema: Gêneros discursivos: leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Habilidades linguísticas. Drama. Contextualização
Resumo:

Este artigo relata a implementação da intervenção pedagógica

desenvolvida no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), usando o
gênero drama na prática de habilidades linguísticas no ensino de língua inglesa
na escola pública, para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, visando
promover a aprendizagem da língua, por meio da valorização das experiências
pessoais e o conhecimento de mundo, o que torna o processo ensinoaprendizagem significativo, além de explorar marcas linguísticas adequadas ao
uso formal e informal. As práticas pedagógicas, com embasamento e
fundamentação teórica que favorecem a interação dos participantes, enfatizam
o uso das habilidades linguísticas, principalmente speaking, e foram
desenvolvidas em quatro frases distintas: Introducing to Drama, com a
apresentação do gênero e a introdução de técnicas de voz e movimento, além
de conteúdo programático para as produções escritas; Controlled Action, prática
de técnicas de representação teatral e apresentação de roteiro teatral (script)
para leitura e atividades dirigidas; Semi-controlled Action, ler, completar, encenar
e elaborar sketches, role-plays e scripts; e, finalmente, Performance, com os
ensaios e representações das peças produzidas. Esta metodologia mostrou-se
eficiente porque os alunos tiveram a oportunidade de praticar o idioma,
interagindo de forma contextualizada, fazendo o uso da língua de forma efetiva
e significativa, constatando que são capazes de utilizar o idioma com clareza e
segurança, além de desenvolverem melhor as relações interpessoais, tão
complexas nessa faixa etária, entraves durante o processo de ensinoaprendizagem.

Produção didático-pedagógica
Título: O drama na sala de aula de língua inglesa no Ensino Fundamental: uma
estratégia para o desenvolvimento das habilidades linguísticas.
Tema: Gêneros discursivos: leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Simple Past Tense – sketches – role-plays – scripts –
habilidades linguísticas
Resumo: As unidades didáticas desta produção didático-pedagógica têm por
objetivo levar os alunos a elaborar e representar sketches, role-plays e scripts
teatrais em língua inglesa, praticando as habilidades linguísticas, utilizando o
conteúdo linguístico Simple Past Tense para produzir diálogos e role-plays sobre
experiências no passado, além de explorar marcas linguísticas adequadas ao
conteúdo escolhido em seu uso formal e informal. Dessa forma, os alunos terão
oportunidade de utilizar o idioma, interagindo de forma contextualizada e
significativa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SILVIA NUNES PIRES
ORIENTADOR: David Jose de Andrade Silva
IES: UFPR
Artigo
Título:

A MÚSICA EM LÍNGUA INGLESA COMO GERADORA DE DEBATE

SOBRE DIREITOS HUMANOS NO COTIDIANO ESCOLAR
Tema: Direitos Humanos
Palavras-chave: Língua inglesa, direitos humanos, música
Resumo:

O

Projeto

de

Intervenção

Pedagógica

é

destinado

ao

desenvolvimento de atividades diversificadas na área de Língua Estrangeira
Moderna - Inglês para alunos do 1° ano do ensino médio sobre a temática: a
música em língua inglesa como geradora de debate sobre Direitos Humanos no
cotidiano escolar. Essa temática ressalta a importância de se fomentar aulas
interativas e problematizadoras, a fim de que os educandos possam se tornar
atores críticos e capazes de enfrentar os desafios do processo de ensino-

aprendizagem a partir de discussões sobre assuntos que perpassam o seu
cotidiano, como o racismo, a violência, a política, a saúde, entre outros. A
estratégia de sensibilizar o alunado pela articulação entre temas recorrentes no
cotidiano e a música é uma forma de dar nova significância ao aprendizado de
uma língua estrangeira e dar vazão a questões antes secundarizadas para
privilegiar, por exemplo, o ensino de gramática. Conforme as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio, as habilidades de leitura e escrita nas aulas
de língua inglesa podem ser desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na
seleção de textos de diferentes esferas sociais e gêneros, como a letra de
música.

Produção didático-pedagógica
Título: A música em língua inglesa como geradora de debate sobre direitos
humanos no cotidiano escolar
Tema: Direitos Humanos
Palavras-chave: Língua inglesa - Direitos humanos – Música.
Resumo: RESUMO
O Projeto de Intervenção Pedagógica é destinado ao desenvolvimento de
atividades diversificadas na área de Língua Estrangeira Moderna - Inglês para
alunos do 1° ano do ensino médio sobre a temática: a música inglesa como
geradora de debate sobre Direitos Humanos no cotidiano escolar. Essa temática
ressalta a importância de se fomentar aulas interativas e problematizadoras, a
fim de que os educandos possam se tornar atores críticos e capazes de enfrentar
os desafios do processo de ensino-aprendizagem a partir de discussões sobre
assuntos que perpassam o seu cotidiano, como o racismo, a violência, a política,
a saúde, entre outros. A estratégia de sensibilizar o alunado pela articulação
entre temas recorrentes no cotidiano e a música é uma forma de dar nova
significância ao aprendizado de uma língua estrangeira e dar vazão a questões
antes secundarizadas para privilegiar, por exemplo, o ensino de gramática.
Segundo consta no

Orientações Curriculares para o Ensino Médio. As

habilidades de leitura e escrita nas aulas de língua inglesa podem ser
desenvolvidas de diversas maneiras, entre elas na seleção de textos de
diferentes esferas sociais e gêneros, como a letra de música. Tal intervenção
pedagógica se faz necessário, uma vez que uma das principais dificuldades na

escola é a questão do cumprimento dos Direitos humanos no âmbito escolar em
com consonância com os PCN’s deve priorizar o uso da linguagem e do
conhecimento prévio do educando.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIMONE APARECIDA MACHADO MIRA
ORIENTADOR: Evanir Pavloski
IES: UEPG
Artigo
Título: A música como recurso pedagógico nas aulas de Língua Inglesa
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: língua inglesa, música, motivação, preconceito.
Resumo: Este artigo apresenta o projeto produzido para as atividades do PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional), que o Estado do Paraná oferta
aos professores da Educação Básica e também o relato de sua implementação,
que constou da elaboração de uma sequência didática com o gênero música. As
atividades foram aplicadas na turma do 9º C do Colégio Estadual Anita Grandi
Salmon – E.F.M, no município de Sengés. Este projeto abordou a questão dos
preconceitos e racismo, utilizando a música para desconstruir pensamentos e
atitudes racistas, valorizando a questão étnico-racial, tornando o espaço escolar
um ambiente que busque a educação para a igualdade entre as raças. Como
resultado as aulas de Inglês tornaram-se mais prazerosas e motivadoras, houve
maior participação dos alunos durante as atividades e verificou-se que houve
melhorias na leitura, escrita, oralidade e produção de textos.

Produção didático-pedagógica
Título: A música como recurso pedagógico nas aulas de Língua Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: motivação, música, racismo.
Resumo: Quando iniciam o 6º ano os alunos têm um desejo “voraz” em aprender
uma nova língua, com o passar dos anos isso diminui e a Língua Inglesa se torna

um fardo, levando-os à reprovação. A música é uma forma de estimular o
aprendizado da língua, de motivar os alunos. Porém, às vezes é vista por eles
como brincadeira ou aula prêmio, servindo apenas para diversão. Para alguns
professores é uma forma lúdica para motivá-los momentaneamente, sem vistas
a objetivos mais definidos. Este projeto abordará a questão dos preconceitos e
racismo, utilizando a música para desconstruir pensamentos e atitudes racistas,
valorizando a questão étnico-racial, tornando o espaço escolar um ambiente que
busque a educação para a igualdade entre as raças. Propõe ensinar Inglês de
forma prazerosa, diferenciada e motivadora; assim haverá melhorias na leitura,
escrita, oralidade e produção de textos. O projeto será desenvolvido no Colégio
Anita Grandi Salmon em Sengés, com alunos do 9º ano utilizando a música a
princípio para motivar as aulas, porém o objetivo é fazer com que os alunos
gostem das aulas de Inglês e reflitam sobre os temas trabalhados. Dessa forma,
além do aluno se apropriar da língua estudada, debaterá sobre temas atuais da
sociedade.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIMONE CARVALHEIRO GAUNA
ORIENTADOR: Sandra Maria Coelho de Souza Moser
IES: UEM
Artigo
Título: O gênero textual sinopse no ensino e aprendizagem de língua inglesa.
Tema: Gêneros textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula.
Palavras-chave: Leitura; Gênero Textual; Sinopses.
Resumo: Este artigo apresenta a implementação do projeto \"O gênero textual
sinopse no ensino e aprendizagem de Língua Inglesa\", cuja proposta foi o
desenvolvimento de uma sequência didática com o gênero textual sinopse de
filmes para alunos do ensino médio, de uma escola pública de Nova Esperança,
como parte integrante das atividades do Programa de Desenvolvimento
Educacional (PDE/2012), ofertado pela Secretaria de Estado da Educação do
Paraná, aos professores da Rede Pública do Estado. Nosso objetivo, nesse
projeto, foi observar a contribuição deste gênero na formação de alunos críticos
e no processo ensino/aprendizagem via estudo de textos que permitissem

explorar as práticas de leitura e de produção textual, sendo pertinente aos
desafios da Educação Básica na atualidade. Os resultados obtidos no decorrer
da implementação do projeto foram positivos, atingindo os objetivos propostos e
permitiram ao leitor realizar uma leitura crítica, elaborando um novo modo de
ver a realidade, capacitando-o a dominar a linguagem em situações sociais
variadas. Outrossim, o desenvolvimento de estratégias de leitura possibilitou o
uso da língua inglesa em situação real de comunicação.Os fundamentos teóricos
do trabalho foram embasados nas Diretrizes Curriculares que propõem o
trabalho com gêneros textuais para o ensino de línguas, na linha bakhtiniana,
alimentada pela perspectiva de orientação vygotskiana sócio-construtivista da
Escola de Genebra representada por Schneuwly/Dolz e pelo interacionismo
sócio-discursivo de Bronckart.

Produção didático-pedagógica
Título: O gênero textual sinopse no ensino e aprendizagem de língua inglesa.
Tema: Gêneros textuais, Leitura, Produção Textual e Oralidade em Sala de Aula.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero textual; Leitura, Sinopse; Produção de
texto.
Resumo: A Produção Didático-Pedagógica é parte integrante do Programa de
Desenvolvimento Educacional- PDE, ofertado pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná, aos professores da Rede Pública do Estado. Esta
produção foi desenvolvida tendo como base o Projeto de Intervenção
Pedagógica “O Gênero Textual Sinopse no Ensino e Aprendizagem de Língua
Inglesa”. Para tanto, trabalharemos uma unidade didática que verse sobre
gênero textual sinopse, examinando a sua contribuição na formação de alunos
críticos. Ciente de que o processo ensino/aprendizagem via estudo de textos
permite explorar as práticas de leitura e de produção textual, o que é pertinente
aos desafios da Educação Básica na atualidade, a escolha do gênero textual
proposto deve-se ao fato de estar bastante presente em língua materna, além
de ser um gênero que instiga a curiosidade dos alunos. Nosso intuito é de
contribuir com uma leitura crítica que permita ao leitor elaborar um novo modo
de ver a realidade, capacitando-o a dominar a linguagem em situações sociais
variadas. Outrossim, o desenvolvimento de estratégias de leitura, possibilita o
uso da língua inglesa em situação real de comunicação. Nosso estudo está

teoricamente embasado nas Diretrizes Curriculares que propõem o trabalho com
gêneros textuais para o ensino de línguas, na linha bakhtiniana, alimentada pela
perspectiva de orientação vygotskiana sócio-construtivista da Escola de
Genebra representada por Schneuwly/Dolz e pelo interacionismo sóciodiscursivo de Bronckart.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIMONE DOS SANTOS LOPES
ORIENTADOR: Aparecida de Jesus Ferreira
IES: UEPG
Artigo
Título:

A inserção da cultura afro através da utilização da charge em Língua

Inglesa no Ensino Fundamental.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: cultura afro; charge; motivação.
Resumo: Sabe-se que a “Cultura Afro”, está sendo implementada aos poucos
nas escolas. Ensinar “linguagem sob a perspectiva de gênero não é o mesmo
que ensinar “tipos de texto”, mas sim, trabalhar com a compreensão de seu
funcionamento na sociedade e na sua relação com os indivíduos situados”, com
as espécies de textos que uma pessoa num determinado papel na [sociedade]
tende a produzir (MARCUSCHI,2005, P.10-12). De acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), “a aprendizagem
de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento discurso, ou
seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso” (1998, p.19).
Com pouco ou nenhum significado para o educando e muitas vezes
descontextualizadas. Os referenciais teóricos utilizados nesse trabalho estão
marcados da seguinte forma, para abordar sobre gêneros textuais utilizados os
autores, BAKHTIN (1998, 2003, 2006); Para tratar de políticas educacionais
utilizados

nos dos documentos oficiais DCE-LE, PCN-LE, e para tratar da

questão de língua inglesa nos utilizamos dos autores, BAKHTIN (1988);
GERALDI (1993); MARCUSHI (2002), para tratar de políticas educacionais
utilizados dos documentos oficiais DCE-LE, PCN-LE, e para tratar da questão de

língua inglesa nos utilizamos dos autores, BAKHTIN (1988, 2003, 2006);
BRONCKART (2007); DOLZ &SCHNEUWLY (2004); MARCUSCHI (2002), para
tratar de políticas educacionais utilizados dos documentos oficiais DCE-LE, e
para tratar de questão de língua inglesa nos utilizamos dos documentos oficiais
DCE-LE, PCN-LE, e para tratar da questão de língua inglesa nos utilizamos dos
autores, BAKHTIN (1988); GERALDI (1993); MARCUSHI (2002, 2005, 2008),
Para tratar de da questão de identidade afro utilizados dos autores CAVALLEIRO
(2001); FERREIRA (2004). O presente trabalho tem como objetivo, refletir sobre
a prática de língua no Ensino Fundamental, incluindo os gêneros (Cultura Afro)
através de charge. A atividade foi desenvolvida no Colégio Estadual Rodrigues
Alves, com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A abordagem
metodológica foi permeada pela SD. Espera-se que os alunos sintam-se
motivados em trabalhar charge, através da Cultura Afro.

Produção didático-pedagógica
Título: A INSERÇÃO DA CULTURA AFRO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DA
CHARGE EM LÍNGUA INGLESA NO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Cultura Afro; Charge; Motivação
Resumo: O projeto tem como objetivo incentivar a partir das charges a ativação
e fortalecimento do posicionamento crítico dos alunos, fazendo com que
assistam ou leiam acontecimentos relacionados à Cultura Afro. O projeto propõe
o trabalho com o gênero textual charge, enfocando a cultura afro. As aulas de
Língua Inglesa em determinadas situações estão em alguns momentos
desmotivadas, acredita-se ser esse o momento de propor algo que seja
motivador e dinâmico, fazendo com que o aluno possa se sentir autor do
processo de ensino-aprendizagem. De acordo com os Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries), “a aprendizagem de uma
língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento discursivo, ou seja,
a capacidade de se envolver e envolver outros discursos” (1988, p.19). Com
pouco

ou

nenhum

significado

para

o

educando

e

muitas

vezes

descontextualizadas. A atividade será desenvolvida no Colégio Estadual
Rodrigues Alves, com alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. A abordagem

metodológica será permeada pela sequência didática. Embora a obrigatoriedade
da Lei 10.639/03, muito pouco se tem trabalhado na sala de aula em todas as
disciplinas, geralmente tendo com maior destaque é na semana que antecede o
“Dia da Consciência Negra”. Acredita-se que neste momento é de pararmos para
refletir e entendermos esse novo sujeito que está ao nosso redor. Para tanto se
pretende trabalhar com temas envolvendo questões Étnicas, utilizando de
metodologia diferenciada para que o aluno possa pelo menos perceber um
pouco a nova realidade que hoje está sendo representada. Espera-se que os
alunos sintam-se envolvidos e motivados em trabalhar charge, através da
Cultura Afro.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIMONE MARIA PETZHOLD FERRI
ORIENTADOR: Sanae Jomori
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: APRENDA SOBRE AS COPAS DO

MUNDO COM A WEBQUEST
Tema: Aprendendo Língua Inglesa através da webquest
Palavras-chave: Língua Inglesa; Web Quest; Aprendizagem; Copa do Mundo.
Resumo: Aliar ao ensino de Língua Estrangeira Moderna o uso de recursos
tecnológicos como ferramenta para auxiliar as suas aulas, pode contribuir no que
diz respeito à busca do saber, do interessar-se pela Língua Inglesa e propiciar a
interação com o mundo. Reconhecendo a importância de se trabalhar com
metodologias diferenciadas, determinou-se abordar o uso da Web Quest para
enfocar o tema Copa do Mundo, nas aulas de Língua Estrangeira Moderna –
Inglês. É fato sabido que o tópico Copa do Mundo é um assunto agradável, de
interesse comum entre os alunos, professores e a comunidade escolar. Tem um
vasto vocabulário, o que pode propiciar uma melhor compreensão da
importância da Língua Estrangeira Moderna – Inglês para a globalização. Desta
forma os alunos têm uma melhor compreensão de mundo e observam como a
Copa do Mundo pode envolver e unir as pessoas. Entende-se que relatar a
construção deste aprendizado pode auxiliar os profissionais da educação, no

caso os professores de LEM - Inglês junto aos educandos em sua formação
pessoal que favoreça o crescimento intelectual como um todo. Ao agregar
novidades a um conteúdo proporcionou-se o diferencial necessário para que
conseguíssemos resultados positivos. Os resultados indicam a criação de um
equilíbrio de conhecimentos, em razão da desenvoltura individual e coletiva
demonstrada pelos alunos participantes do projeto.

Produção didático-pedagógica
Título: ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: APRENDA SOBRE AS COPAS DO
MUNDO COM A WEBQUEST
Tema: Uso da Tecnologia no Ensino da LEM - Inglês.
Palavras-chave: Língua Inglesa; Web Quest; Aprendizagem: Copa do Mundo.
Resumo: Aliar ao ensino de LEM o uso de recursos tecnológicos como
ferramenta para auxiliar as suas aulas, pode contribuir no que diz respeito à
busca do saber, do interessar-se pela Língua Inglesa (LI) e propiciar a interação
com o mundo. Reconhecendo a importância de se trabalhar com metodologias
diferenciadas, determinou-se abordar o uso da Web Quest para enfocar o tema
‘Copa do Mundo’, nas aulas de LEM – Inglês, visto que, é um assunto agradável,
de interesse comum entre os alunos, professores e a comunidade escolar, tem
um vasto vocabulário, além de propiciar melhor compreensão da importância da
LEM – Inglês para a globalização, também para que os alunos tenham uma
melhor compreensão de mundo e observem como a Copa do Mundo pode
envolver e unir as pessoas.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIRLEI FOGGIATTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Elizabeth Pazello
IES: UTFPR
Artigo
Título: A língua Inglesa como ferramenta para bem cultural transformador
Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: leitura; motivação; interesse.

Resumo: Apresenta-se, neste artigo, o relato de uma intervenção pedagógica
composta de atividades voltadas à prática de leituras, em língua inglesa,
embasadas no letramento crítico com o objetivo de caracterizar o aprendizado
do idioma como um bem cultural transformador. Entendendo a importância de
práticas de leitura em sala de aula, e a partir delas, a proposta procurou envolver
os alunos na construção de significados, para aprender sobre si e sobre o mundo
por intermédio da língua estrangeira. Os temas abordados possibilitaram o
desenvolvimento de ações que estimularam a capacidade de aprender com a
utilização de recursos que explicitam a inter-relação entre o que se faz em sala
de aula e o cotidiano do aluno. À medida que propõe um novo olhar do papel da
leitura no processo educacional em LEM, o trabalho remete ao desafio de o
professor estar atento e preparado para trabalhar de forma que as aulas de
inglês se tornem atrativas e significativas. A referida proposta foi aplicada em
sala de aula, em uma turma de 8º ano do Colégio Estadual Rui Barbosa de
Agudos do Sul, Paraná. Após o trabalho com o material, constatou-se, a
considerar o envolvimento dos alunos, que o trabalho com a leitura direcionada
pelo letramento crítico de forma contextualizada e conteúdos associados à
realidade do aluno, corrobora para a formação de cidadãos críticos, e, portanto,
com mais predisposição a tomar atitudes na vida. Nesse contexto de leituras
contextualizadas,

a aula de inglês se tornou um espaço de significação e

reflexão ao estimular o gosto e o interesse pelo aprender.

Produção didático-pedagógica
Título: A Língua Inglesa como ferramenta para bem cultural transformador
Tema: A didática do ensino da Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Leitura contextualizada; Motivação; Interesse.
Resumo: Em face ao crescente reconhecimento da importância da língua
inglesa para as sociedades interessadas em avanços tecnológicos e sociais,
aprender inglês atualmente é um requisito cada vez mais essencial uma vez que
fazemos parte de uma sociedade em que as pessoas e, portanto, os alunos,
estão em contato com língua inglesa todos os dias por meio das mídias e da
internet. Neste contexto, aprender inglês representa uma possibilidade de
interagir com outros povos e culturas. Sob este viés, propõe-se neste material,
alternativas criativas e dinâmicas que despertem o interesse na aprendizagem

da língua inglesa valorizando situações que relacionam o conhecimento
vivenciado, sistematizando-os nas aulas. As estratégias sugerem atividades que
proporcionam o envolvimento na aprendizagem possibilitando ao aluno interagir
no mundo social. Este trabalho visa utilizar a leitura como ferramenta didática
focalizando a língua inglesa como bem cultural transformador. Portanto, a
elaboração deste material tem a intenção de propiciar ao aluno a construção do
conhecimento, conduzindo-o à leitura crítica e significativa através de atividades
que despertem o gosto e o interesse pela aprendizagem da língua Inglesa, bem
como a sua importância no mundo atual.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SIRLENE MILANI
ORIENTADOR: Jose Carlos Aissa
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Uma proposta pedagógica para a compreensão dos textos do vestibular
da Unioeste
Tema: Estratégias de leitura no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave: estratégia de leitura, compreensão, vestibular
Resumo: Este projeto de LEM tem por objetivo desenvolver um trabalho com
as estratégias de leitura no ensino de língua inglesa, em especial, para resolver
a prova do vestibular da Unioeste.

Produção didático-pedagógica
Título: Uma proposta pedagógica para a compreensão dos textos do vestibular
da Unioeste
Tema: Estratégias de leitura no Ensino de Língua Inglesa
Palavras-chave:

ESTRATÉGIAS

DE

LEITURA,

COMPREENSÃO,

VESTIBULAR
Resumo: Este projeto de LEM tem por objetivo desenvolver um trabalho com as
estratégias de leitura no ensino de língua inglesa, em especial, para resolver a
prova do vestibular da Unioeste.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SOLANGE APARECIDA RODRIGUES
ORIENTADOR: Leonardo Neves Correa
IES: UEL
Artigo
Título: Uso de recursos tecnológicos como instrumento pedagógico no ensino
da língua estrangeira moderna
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Recursos Tecnológicos; Ensino de Língua Estrangeira; TICs.
Resumo: O objetivo foi proporcionar aos professores momentos de reflexão a
respeito dos recursos tecnológicos que podem fazer uso em sua prática
pedagógica como meio de incentivo ao aluno de LE, por meio de uma
intervenção pedagógica com professores do Ensino Fundamental e Médio do
Colégio Estadual Hugo Simas de Londrina, PR. Nesta atividade, previamente, se
conheceu as dificuldades dos professores para associar os recursos
tecnológicos à prática pedagógica, o que possibilitou planejar ações para
reflexão, compreensão e ação voltadas a utilização de ferramentas tecnológicas
na prática pedagógica. Os resultados mostraram que os professores utilizam
algum recurso tecnológico entre um conteúdo e outro. Além disto, os professores
enfatizaram que os recursos disponíveis na escola não atendem as
necessidades demandadas. A conclusão da ação foi que, os professores, alvo
da atividade, têm o conhecimento básico da tecnologia e, apesar de entenderem
a importância de uma ferramenta tecnológica no conteúdo trabalhado, as
informações

adicionais

recebidas

não

foram

suficientes

para

que

compreendessem como colocar a tecnologia a serviço do conteúdo em sala de
aula. Assim, sugere-se ações específicas junto aos professores de LE a fim de
que constatem a necessidade e a eficácia em utilizar algum recurso tecnológico
em sala de aula, pois o mesmo tende a despertar no aluno o interesse pela LE,
dentro de suas especificidades intelectuais, sociais e econômicas. É a tecnologia
a serviço do ensino de inglês.

Produção didático-pedagógica

Título: Uso de recursos tecnológicos como instrumento pedagógico no ensino
da Língua Estrangeira Moderna
Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia; ensino-aprendizagem; motivação
Resumo: Atualmente, com a evolução tecnológica e utilização em massa de
todos os meios de mídia disponíveis, é preciso repensar a sua utilização também
na educação de escolas públicas, de forma que os professores interajam com
os alunos dentro de sua vivência cotidiana, de maneira a ampliar os seus
conhecimentos com uma linguagem característica dos aprendizes, o que tende
a despertar maior interesse no ensino aprendizagem. Assim este caderno
temático tem como objetivo proporcionar aos professores momentos de reflexão
a respeito dos recursos tecnológicos que podem fazer uso em sua prática
pedagógica como meio de incentivo ao aluno de LE. Para tanto, propõe um grupo
de estudos composto pelos professores de LE do colégio Estadual Hugo Simas,
de Londrina – PR, durante 32 horas, com a apresentação de vídeos e textos
reflexivos, para troca de experiências entre os professores e inferências destes
acerca dos temas propostos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: Solange Marinho Salles
ORIENTADOR: Joana Darc Martins Pupo
IES: UEPG
Artigo
Título:

A dinâmica dos desenhos animados e as relações de gênero: uma

leitura crítica nas aulas de Língua Inglesa
Tema: As identidades e relações de gênero
Palavras-chave: Identidades e relações de gênero; Ensino de língua inglesa;
Pedagogia crítica.
Resumo: Este artigo, requisito do Programa de Desenvolvimento Educacional
do Governo do Estado do Paraná, PDE/2012, apresenta o relato de uma
experiência de Intervenção Pedagógica realizada no primeiro bimestre do ano
letivo de 2013, em uma turma de 1ª. Série do Ensino Médio, do Instituto de
Educação Estadual Professor Cesar Prieto Martinez, pertencente ao Núcleo

Regional de Ponta Grossa na disciplina de Língua Estrangeira Moderna-Inglês.
Nessa ação foi desenvolvida a Sequência Didática intitulada “A dinâmica dos
desenhos animados e as relações de gênero”, pautada nas ideias de Bakhtin,
Bronckart, Dolz, Noverraz e Schneuwly e nas concepções das Diretrizes
Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná, abordando o tema
‘identidades e relações de gênero’ a partir da leitura crítica de películas de
desenhos animados, em língua inglesa, articulando-a aos conteúdos
sistematizados da disciplina. Os desenhos animados costumam evidenciar fatos
do dia-a-dia dos ambientes sociais e das relações interpessoais. A comunicação
na vida cotidiana é extremamente rica e importante; nela, estão implícitas as
diversas ideologias formalizadas pela sociedade. A ideologia androcêntrica está
por trás dos modelos inconscientes de conduta de meninos e meninas, ao
transmitir sistemas de pensamento e atitudes sexistas que marginalizam
determinados segmentos da sociedade. Isso está materializado nos discursos
sociais e é reproduzido pelas mídias, inclusive ao transmitirem os desenhos
animados que tanto encantam as pessoas. Procurou-se propor reflexões sobre
as questões de gênero, visando o enfrentamento das práticas preconceituosas
e discriminatórias dentro e fora da escola. Constatou-se a importância de
oportunizar reflexões sobre os temas relacionados às diversidades.

Produção didático-pedagógica
Título: A dinâmica dos desenhos animados e as relações de gênero
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e a oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Identidades e relações de gênero. Ensino de língua inglesa.
Sequência Didática. Gênero textual ‘roteiro’.
Resumo: Os desenhos animados costumam evidenciar fatos do dia-a-dia dos
ambientes sociais e das relações interpessoais. A comunicação na vida cotidiana
é extremamente rica e importante; nela estão implícitas as diversas ideologias
especializadas e formalizadas pela sociedade, entre elas, a ideologia
androcêntrica, que está por trás dos modelos inconscientes de conduta de
meninos e meninas. Essa ideologia alimenta sistemas de pensamento e atitudes
sexistas que marginalizam determinados segmentos da sociedade. Isso está
materializado nos discursos sociais e é reproduzido pelas mídias, inclusive ao

transmitirem os desenhos animados que tanto encantam crianças, jovens e até
adultos. As diferenças relacionadas ao gênero precisam ser compreendidas e
respeitadas, visando ao enfrentamento das práticas preconceituosas e
discriminatórias dentro e fora da escola. Nesta Sequência Didática trataremos
do tema ‘identidades e relações de gênero’, a partir da leitura crítica de cenas de
desenhos animados, em inglês, articulando-o aos conteúdos sistematizados da
disciplina de Língua Inglesa da 1ª série do Ensino Médio. A estratégia de ação
para o trabalho que se pretende desenvolver está alicerçada nas ideias de
Mikhail Bakhtin; Joaquim Dolz, Michelle Noverraz e Bernard Schenewly; e Luiz
Antônio Marcuschi.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SOLANGE REGINA PIEROSAN GOLIM
ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: O Emprego Das Mídias Interativas No Ensino-Aprendizagem De Língua
Inglesa Por Meio Da Plataforma Moodle
Tema: A Plataforma Moodle como apoio ao ensino-aprendizagem de Língua
Inglesa.
Palavras-chave:

Mídias;

Tecnologias;

Plataforma

Moodle;

Ensino-

Aprendizagem; Língua Inglesa.
Resumo: A combinação de mídias e tecnologias implementadas no ensinoaprendizagem de Língua Inglesa, no Ensino Médio, por meio de atividades
utilizando a

Plataforma Moodle, visa beneficiar os alunos, promovendo

envolvimento, formulação e reformulação de conteúdos com ênfase nos
processos de ensino-aprendizagem de forma a contemplar as necessidades da
atualidade. Fato que leva a uma construção de conhecimentos positiva e sólida
permite aos alunos, se integrar e agir sobre a comunidade em que estão
inseridos, mesmo sendo esta pequena e geograficamente distante de grandes
centros. O equilíbrio entre métodos e as abordagens no ensino de inglês e as
possibilidades oferecidas pela mídia e a tecnologia, propiciam oportunidades
inigualáveis para um aprendizado autônomo e ajudam não só professores e

alunos a transcender fronteiras linguísticas, geográficas e temporais, mas
também

permitem

construir

pontes

entre

culturas

e

programas

de

desenvolvimento humano, pessoal e profissional. É preciso igualmente lembrar
que assim como os profissionais do ensino de Língua Inglesa podem ser grandes
motivadores, incansáveis guias através do caminho do saber, modelos de
caráter e perseverança, é fundamental o papel que cabe à escola, a cada um de
nós e de nossos alunos a busca pelo crescimento intelectual. Afinal, adaptar-se
a um mundo em constante transformação é essencial à sobrevivência da
humanidade.

Produção didático-pedagógica
Título: O emprego das Mídias Interativas no ensino-aprendizagem de Língua
Inglesa por meio da Plataforma Moodle.
Tema: A Plataforma Moodle como apoio ao ensino-aprendizagem de Língua
Inglesa.
Palavras-chave: Mídia; tecnologia; Plataforma Moodle; ensinoaprendizagem;
Língua Inglesa.
Resumo: A combinação de mídias e tecnologias implementada noensinoaprendizagem de Língua Inglesa de forma a beneficiar os alunos, promovendo
envolvimento, formulação ou reformulação de conteúdos com ênfase nos
processos de ensino-aprendizagem que contemplem as necessidades, é o
objetivo dessa Unidade Didática, rumo a uma construção de conhecimentos
positiva e sólida, o que permitirá aos alunos do Ensino Médio, se integrarem e
agirem sobre a comunidade em que estão inseridos, mesmo sendo esta pequena
e geograficamente distante. O equilíbrio entre métodos e as abordagens no
ensino de Inglês e as possibilidades oferecidas pela mídia e a tecnologia – o uso
da Plataforma Moodle – propiciam oportunidades inigualáveis para um
aprendizado autônomo e ajudam não só professores e alunos a transcender
fronteiras linguísticas, geográficas e temporais, mas também permitem construir
pontes entre culturas e programas de desenvolvimento humano, pessoal e
profissional. O ensino e a aprendizagem de uma língua são atos de criatividade,
imaginação,

exploração

de

possibilidades,

expressão,

construção

e

aprofundamento na colaboração social e cultural. Se utilizarmos a tecnologia
para humanizar e potencializar esses atos, em vez de automatizá-lo vamos

extrair o melhor que a raça humana e as máquinas têm a oferecer, afinal, o
processo de ensino-aprendizagem deve continuar sendo cultivado como uma via
de mão dupla.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SONIA CAMPOS DINATO DE MEDEIROS
ORIENTADOR: Francisco Carlos Fogaca
IES: UFPR
Artigo
Título: Charge:leitura crítica e humor nas aulas de Língua Estrangeira
Tema: Charge:gênero discursivo na leitura, produção textual e oralidade em sala
de aula.
Palavras-chave: gênero textual; leitura; aprendizagem; prática exploratória;
alunos
Resumo:

Resumo: O trabalho com gêneros textuais nas aulas de Língua

Estrangeira Moderna é preconizado pelas Diretrizes Curriculares do Paraná.
Contudo, alguns gêneros como a charge têm sido negligenciados, apesar da
grande importância. Este artigo tem como objetivo de relatar a utilização do
gênero textual charge como instrumento gerador de aprendizagem e reflexão
nas aulas de Língua Estrangeira Moderna. Justifica-se este estudo pela
necessidade de se desenvolver estratégias de incentivo ao trabalho com gênero
textual charge, nas aulas de Língua Estrangeira Moderna, instigando a leitura
crítica nos leitores. A implementação da produção Didático Pedagógica ocorreu
no Colégio Estadual Leôncio Correia, Curitiba, PR, no Ensino Médio,
implementado

em

três

etapas

básicas:

preparação,

exploração

e

problematização, respectivamente. A primeira, consistiu na aplicação de
questionário, investigando o conhecimento dos alunos sobre o tema. A segunda
etapa teve início com a apresentação de atividades que discutiam o gênero
abordado, somadas às outras que complementavam o trabalho produzido,
promovendo incentivo à leitura crítica e exploração do humor. A terceira etapa,
problematização, enfocou aspectos de leitura mais crítica e aprofundada,
abordando temas que gerassem reflexão, para além da sala de aula.
Concomitante à implementação da Unidade Didático Pedagógica houve a

participação de professores no GTR.1 A implementação do projeto com este
gênero textual, no caso da charge2 possibilitou importante experiência didática,
enriquecendo as aulas de LEM.

Produção didático-pedagógica
Título: Charge: leitura crítica e humor nas aulas de Língua Estrangeira
Tema: Charge: gênero discursivo na leitura, produção textual e oralem sala de
aula
Palavras-chave: gênero textual;letramento crítico;prática exploratória;ensinoaprendizagem;leitor
Resumo: O trabalho com gêneros como estratégia de motivação, aprendizagem
e interação entre o aluno e a língua alvo é importante recurso que o professor de
Língua Estrangeira Moderna pode fazer uso. Por isso, justifica-se o
desenvolvimento de estratégias de incentivo a leitura por meio da apresentação
do gênero textual

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SONIA JANETE CHANDOHA
ORIENTADOR: Erica Fernandes Alves
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

Gênero Textual Propaganda e Novas Tecnologias: Instrumentos

Pedagógicos no Ensino de Língua Inglesa
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Propaganda; educação; tecnologia; interação.
Resumo: Incentivar a visão crítica em propagandas sobre hábitos alimentares,
fazendo uma análise não apenas da imagem propriamente dita, mas também da
mensagem que está expressa por meio dos recursos utilizados para chamar a
atenção sobre um determinado produto. Para isso foram utilizados os recursos
da internet, recortes de revistas, jornais, filmes, questionários e trabalho coletivo
confeccionando painéis e receitas de produtos saudáveis.

Produção didático-pedagógica

Título: Gênero textual Propaganda e Novas Tecnologias: instrumentos
pedagógicos
Tema: GÊNERO TEXTUAL PROPAGANDA E NOVAS TECNOLOGIAS
Palavras-chave: Propaganda; educação; tecnologia; interação;
Resumo: Incentivar a visão crítica em propagandas sobre hábitos alimentares,
fazendo uma análise visual geral não apenas da imagem propriamente dita, mas
também da mensagem que está expressa por meio dos recursos utilizados para
chamar a atenção sobre um determinado produto. Para isso serão utilizados os
recursos da internet, recortes de revistas, jornais, filmes, questionários e trabalho
coletivo confeccionando painéis e receitas de produtos saudáveis.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SORAYA REGINA VICENTE
ORIENTADOR: Alexandre Stein
IES: UEL
Artigo
Título:

Uso de Tecnologias abordando o Gênero Textual Biografia e

Autobiografia nas aulas de Língua Inglesa: Uma Inovação
Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: Recursos tecnológicos; biografia; autobiografia; motivação
Resumo: Ao propor este projeto não se pode deixar de lado a permanente
reflexão crítica sobre o seu sentido social e necessariamente histórico além de
oferecer conceitos e instrumentos para a validação da formação e transformação
da cultura. Desta forma, buscou-se elaborar um material que possibilitasse aos
alunos a descoberta de gêneros textuais relacionados à \"Biografia e à
Autobiografia\" por meio da utilização de novas tecnologias em sala de aula
despertando o interesse dos mesmos que estão atualmente plugados nas
mídias, conscientizando-os da necessidade de buscar uma identidade saudável,
sem riscos e que podem interferir no sucesso deles ou fracasso, se usado de
forma inadequada. Outrossim, aprender um mundo por meio de outra língua
estrangeira, no caso, o inglês, não basta ao professor somente o desejo de
ensinar os conteúdos, é preciso também lançar mão do fazer, buscando um
melhor desempenho por parte do aluno em termos de compreensão dessa nova

língua em estudo. Esta é a perspectiva de uma grande contribuição para o
sucesso do ensino e aprendizagem, ou seja, a transformação do aluno em um
sujeito crítico, participativo, interativo e produtor do seu próprio conhecimento. O
caderno pedagógico, que originou o presente artigo, consta de aulas preparadas
e contextualizadas com material inovador, criativo, que proporciona permanente
reflexão crítica sobre o seu sentido social e necessariamente histórico além de
oferecer conceitos e instrumentos para a validação da formação e transformação
da cultura. Constam no presente instrumento os resultados observados durante
a aplicação do caderno pedagógico em sala de aula.

Produção didático-pedagógica
Título: A apresentação do gênero textual “Biografia e Autobiografia” por meio de
novas tecnologias em sala de aula.
Tema: A tecnologia no ensino de Língua Estrangeira Moderna.
Palavras-chave: recursos tecnológicos ; motivadoras ; gênero textual ; biografia
;autobiografia
Resumo: “A utilização do gênero textual Biografia e Autobiografia por meio de
novas tecnologias em sala de aula” é uma sequência didática apresentada à
SEED (Secretaria de Estado da Educação), como uma produção didáticopedagógica, em Língua Estrangeira Moderna – Inglês, parte integrante do PDE
(Programa de Desenvolvimento Educacional) oferecido pelo Governo Federal
em parceria com a IES (Instituição de Ensino Superior) – Universidade Estadual
de Londrina, sob a orientação do Prof. Esp. Alexandre Stein. Este trabalho está
direcionado aos alunos da 8ª série do Ensino Fundamental no período matutino
e foi elaborado de acordo com as DCEs (Diretrizes Curriculares Educacionais).
Esta Unidade didática

tem o propósito de apresentar uma perspectiva de

produção mergulhada em relações de conhecimentos buscando a possibilidade
de uso e conceitos para o desenvolvimento de um sujeito consciente e
transformador de cultura. Ela apresenta atividades e estratégias arrojadas e
motivadoras para que o aluno obtenha uma produtividade relevante com ênfase
no aprendizado do inglês por meio de recursos tecnológicos. Assim, as aulas
serão desenvolvidas com a utilização de recursos midiáticos relacionados aos
conteúdos estudados, assim como a reflexão a partir da contextualização de
situações vivenciadas pelos alunos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: STELLA FERNANDA GUIMARAES SZATKOWSKI
ORIENTADOR: Thaisa de Andrade
IES: UEPG
Artigo
Título: Webquest no ensino de Língua Inglesa: o que há nos bastidores desse
processo?
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira
Moderna
Palavras-chave: Webquests. Internet na educação. Laboratório de informática.
Sites educativos.
Resumo: A educação oferecida pelas escolas públicas do Estado do Paraná
passa por grandes desafios. Um deles é implantar tecnologias de ensino que
levem alunos e professores a trabalharem com os computadores conectados à
internet no laboratório de informática, utilizando, assim, uma metodologia
alternativa. O objetivo deste artigo é relatar o desenvolvimento de uma atividade
que instrumentaliza o professor de língua inglesa com uma metodologia
alternativa, utilizando recursos tecnológicos presentes na escola, tendo como
ferramenta específica atividades desenvolvidas através de pesquisas com a
webquest. O referencial teórico utilizado esclarece esta ferramenta de
aprendizagem desenvolvida por Dodge (1995), que observou o benefício da
implantação de projetos de pesquisa em sites educativos na forma de webquest.
O professor orienta os alunos em atividades online sobre temas de interesse,
tais como: gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis,
reflexão sobre os novos tipos de relações entre professores e alunos e o
cyberbullying, com o intuito de observar o impacto do uso das tecnologias na
aprendizagem. A implementação do projeto aconteceu com alunos da 3ª série
do ensino médio, matriculados no Colégio Manoel Antonio Gomes, localizado no
município de Reserva. O contexto observado no presente estudo mostra que a
maioria dos alunos tem acesso à internet em seus smartphones, tablets ou
computadores pessoais e a webquest pode ser desenvolvida tanto em sala de
aula como em tarefas extraclasse, devolvendo às atividades independentes o

valor que perderam ao longo do tempo. Os alunos aprendem formas
significativas de utilização da internet.

Produção didático-pedagógica
Título: Webquest no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa: o que há nos
bastidores deste processo?
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira
Palavras-chave: língua inglesa, laboratório de informática; internet e webquest
Resumo: Quando comparado o tempo que os jovens passam à frente do
computador ao tempo que permanecem em sala de aula, observa-se que o
primeiro é maior em relação ao segundo. Isto demonstra o interesse pela internet
e o fascínio que a mesma exerce sobre os alunos. O professor poderia aproveitar
este interesse e incluir atividades que possibilitassem um ensino mais atrativo,
voltado ao contexto no qual os alunos estão inseridos. Até o presente momento,
no colégio onde este projeto será implementado, os planos de trabalho de língua
inglesa não mencionavam a utilização do Laboratório de Informática, com
computadores conectados à internet. O projeto terá como principal objetivo fazer
com que o professor de Língua Inglesa utilize o Laboratório de Informática,
adequando seu plano de trabalho à utilização da webquest, como ferramenta
pedagógica, pautado nas Diretrizes Curriculares. Será desenvolvido com uma
turma de 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual Manoel Antonio Gomes,
localizado na cidade de Reserva. Após explicações sobre a webquest, os alunos
trabalharão no Laboratório de Informática, o que já será para eles uma
experiência diferenciada. Espera-se que o desenvolvimento deste projeto
aumente o interesse pelo aprendizado de língua inglesa, além de contribuir para
seus estudos independentes.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SUELI DE OLIVEIRA FREITAS
ORIENTADOR: WILSILENE RODRIGUES GATTO
IES: UEM
Artigo

Título:

Tradutor como ferramente nas aulas de inglês:sinal de apoio ou

problema?
Tema: Tecnologia como auxílio nas aulas de inglês
Palavras-chave: Tecnologia.Tumblr.Webquest
Resumo: Estamos vivendo num universo digital, onde quase tudo que nos
rodeia exige interação e habilidade para execução. Nos dias de hoje as crianças,
adolescentes e jovens são detentores desse poder. Após breve pesquisa
constatou-se que a maioria dos alunos do contexto pesquisados visitam sites de
relacionamento para passar o tempo, poucos citaram o uso da internet para
pesquisas escolares. Sendo assim, propõem-se com este projeto mudanças na
maneira de utilização da internet, para fins de aprendizagem, através do gênero
música, pois a maior parte dos adolescentes e jovens sentem-se atraídos pela
música. Diante de tal avanço tecnológico, podemos contribuir utilizando de forma
didática as ferramentas e recursos tecnológicos disponíveis. Esta Produção
Didático - foi aplicada no Colégio Estadual Dr. Ivan Ferreira do Amaral e Silva
Filho, no município de Nossa Senhora das Graças, no ano de 2013, com os
alunos do 2º ano do Ensino Médio. Para diferenciar o trabalho foi utilizado uma
webquest e tumblr como metodologia para despertar o incentivo, o estímulo, e
motivação dos alunos para o aprendizado de língua inglesa. Este trabalho
evidenciou que é possível utilizar a tecnologia em salas de aulas nas escolas
públicas.

Produção didático-pedagógica
Título: Tradutor como ferramenta nas aulas de inglês: sinal de apoio ou
problema?
Tema: Tecnologia como auxílio nas aulas de Inglês
Palavras-chave: ecnologia; Tumblr; Webquest.
Resumo: Estamos vivendo num universo digital, onde quase tudo que nos
rodeia exige interação e habilidade para execução. Nos dias de hoje as crianças,
adolescentes e jovens são detentores desse poder. Após breve pesquisa
constatou-se que a maioria dos alunos visitam sites de relacionamento para
passar o tempo, poucos citaram o uso da internet para pesquisas escolares.
Sendo assim, propõem-se com este projeto mudanças na maneira de utilização
da internet, para fins de aprendizagem, através do gênero música, pois maior

parte dos adolescentes e jovens sentem-se atraídos pela mesma. Diante de tal
avanço tecnológico,

podemos contribuir utilizando de forma didática as

ferramentas e recursos midiáticos disponíveis. Esta Produção DidáticoPedagógica será aplicada no Colégio Estadual Dr. Ivan Ferreira do Amaral e
Silva Filho, no município de Nossa Senhora das Graças, no ano de 2013, com
os alunos do 2º ano do Ensino Médio. Para tentar fazer um trabalho diferenciado
e atraente

será utilizada uma webquest e tumblr como metodologia para

despertar o aprendizado de língua inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SUELI DOS SANTOS
ORIENTADOR: Soraia Teixeira Sonsin
IES: Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão
Artigo
Título:

Focando a Compreensão Auditiva por Meio do Gênero Textual “Letra

de Música” nas Aulas de Língua Inglesa.
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.
Palavras-chave: Compreensão Oral; Gênero Textual Letra de Música; Língua
Inglesa
Resumo: O presente artigo tem por finalidade relatar os resultados obtidos do
processo de Implementação do Material Didático (IMD), elaborado durante o
Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em 2012, desenvolvido por
meio de um Método Dialético (MARCONI, M.A, e LAKATOS, 2007) em uma
escola pública da cidade de Douradina-PR, com uma turma de nono ano, no
período vespertino do ensino fundamental no primeiro semestre de 2013. A
proposta deste projeto foi de trabalhar com o gênero textual letra de música, com
o intuito de ensinar a Língua Inglesa (LI) de modo que os alunos desenvolvam
mais eficazmente a audição no sentido de compreensão, numa perspectiva
dialógica e sócio -interacionista por meio de gêneros textuais (CRISTOVÂO,
2005, DOLZ e SCHNEUWLY, 2004).Foi elaborado uma IMD visando também
despertar nos alunos o interesse pela aprendizagem de LI, por meio desta
proposta,com atividades diversificadas e sequenciadas com a utilização de

recursos tecnológicos e ferramentas da web,no intuito de tornar o ensino de LI
mais significativo, prazeroso e permanente para o aluno. O gênero música
possibilitou aos alunos de estarem em contato direto com língua alvo e ele foi
fundamental para atingir o alvo principal desta proposta e oportunizaram eles a
realizar as tarefas com eficácias, percorrendo os vários gêneros trabalhados,
onde eles tinham e mãos, facilitando assim a execução das mesmas.

Produção didático-pedagógica
Título: Focando a Compreensão Auditiva por Meio do Gênero Textual “Letra de
Música” nas Aulas de Língua Inglesa.
Tema: GÊNEROS DISCURSIVOS, LEITURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E
ORALIDADE EM SALA DE AULA.
Palavras-chave: Compreensão Oral; Gênero Textual Música; Língua Inglesa
Resumo: O presente Material Didático tem como objetivo despertar no aluno o
interesse pelos conteúdos de Língua Inglesa, através de atividades
diversificadas com a utilização de recursos tecnológicos e ferramentas da web.
Sendo uma proposta de tornar o ensino LI mais significativo e prazeroso,
despertando assim o interesse e a motivação para o processo de ensino e
aprendizagem. Com a utilização do gênero central “Música” e seus gêneros
periféricos pretende-se estimular a compreensão auditiva de forma mais efetiva
e permanente.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SUELI TARACHUKA
ORIENTADOR: Francisco Carlos Fogaca
IES: UFPR
Artigo
Título: Cantigas de Roda nas Aulas de Inglês
Tema: Gêneros discursivos,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave:

Cantiga de roda; Inglês; Letramento Critico; Prática

exploratória.
Resumo: Algumas pesquisas mostram que a disciplina em sala de aula tornouse um dos maiores desafios nas escolas de ensino básico. São frequentes as

reportagens em jornais e na TV que mostram que professores e a comunidade
escolar estão tendo dificuldades para trabalhar com crianças e adolescentes: a
impressão que se tem é que os valores sociais e humanos estão sendo
esquecidos. A utilização de canções com fins pedagógicos, nesse sentido, pode
ser uma forma de resgatar tais valores. O objetivo é ensinar a LEM com ênfase
no Letramento Crítico, levando o aluno a compreender a importância do ensino
de língua estrangeira moderna. As atividades com o gênero discursivo Cantigas
de Roda seguem a metodologia proposta por Jordão e Fogaça (2007) que prevê
as seguintes etapas: a) “preparação”, com objetivo de motivar o aluno; b)
“exploração textual” cujo objetivo é explorar o texto (verbal ou não verbal) em
seu conteúdo e aspectos linguístico-discursivos; c) “problematização”, com
objetivo de discutir e problematizar perspectivas do senso comum em sala de
aula;d) “expansão”, com o objetivo de estabelecer uma relação entre sala de aula
e outras práticas sociais. Este artigo objetiva apresentar a fundamentação
teórico metodológica e as reflexões resultantes do trabalho pedagógico de
implementação do projeto “As cantigas de roda como meio para assimilação do
conteúdo de Língua Estrangeira Moderna (inglês) e resgate de valores”. A
proposta foi desenvolvida de fevereiro a junho de 2013 com turmas do 7º ano.
Colégio Hildegard Sondahl – Curitiba – Pr.

Produção didático-pedagógica
Título: Cantigas de Roda nas Aulas de Inglês
Tema: Gêneros discursivos,leitura,produção textual e oralidade em sala de aula
Palavras-chave: Cantigas de Roda,Inglês, Motivação, Letramento Crítico
Resumo: A disciplina em sala de aula está ficando cada vez mais difícil. São
freqüentes as reportagens em jornais e na TV mostram que professores e a
comunidade escolar estão tendo dificuldades para trabalhar com crianças e
adolescentes: a impressão que se tem é que os valores sociais e humanos estão
sendo esquecidos. A utilização de canções com fins pedagógicos, nesse sentido,
pode ser uma forma de resgatar tais valores. O objetivo das unidades didáticas
produzidas é ensinar a LEM com ênfase no Letramento Crítico, levando o aluno
a compreender a importância do ensino de língua estrangeira moderna. As
atividades com o gênero discursivo Cantigas de Roda seguem a metodologia

proposta por Jordão e Fogaça (2007) que prevê as seguintes etapas: A)
PREPARAÇÃO, com objetivo de motivar o aluno, fazendo com que ele tenha
curiosidade em se aprofundar no tema que irá estudar; (B) EXPLORAÇÃO, cujo
objetivo é explorar o texto (verbal ou não verbal) em seu conteúdo e aspectos
lingüístico-textuais dos textos; C) PROBLEMATIZAÇÃO, com objetivo de
discutir e problematizar perspectivas do senso comum em sala de aula, que deve
ser um lugar seguro e ideal para esse fim; D) EXPLORAÇÃO, com o objetivo de
estabelecer uma relação entre sala de aula e outras práticas sociais.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: SUELY MARIA MERCIAL DE CARLI
ORIENTADOR: Fernanda Machado Brener
IES: UEL
Artigo
Título:

AUTOBIOGRAFIA E PERFIL: GÊNEROS COMO INSTRUMENTO

PARA A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Gêneros textuais; Identidade; Perfil; Autobiografia
Resumo: O objetivo deste artigo é analisar os resultados da implementação do
projeto de pesquisa Autobiografia e perfil: gêneros como instrumento para a
constituição da identidade dos alunos do Ensino Fundamental elaborado dentro
do programa de formação continuada para professores da rede pública do
Estado do Paraná – PDE/2012 (Programa de Desenvolvimento Educacional). O
projeto objetivava mostrar como o trabalho com os gêneros perfil e autobiografia
pode contribuir na aprendizagem da língua inglesa, bem como desenvolver a
constituição identitária dos alunos, a valorização da autoestima e o exercício de
respeito às diversidades no contexto escolar do Ensino Fundamental. A base
teórica e metodológica do trabalho se centra no interacionismo sóciodiscursivo
(Bronckart, 2007) e nas pesquisas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2007) sobre
sequências didáticas desenvolvidas a partir de determinados gêneros textuais
visando o desenvolvimento de capacidade de linguagem.

Produção didático-pedagógica
Título: Autobiografia e perfil: gêneros como instrumento para a constituição da
identidade dos alunos do Ensino Fundamental.
Tema: Gêneros Textuais
Palavras-chave: Gêneros Textuais; Identidade; Perfil; Autobiografia
Resumo: Este trabalho de Implementação Pedagógica tem como público alvo
os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental e tem como objetivo principal buscar
ferramentas que estimulem nos alunos a aprendizagem da língua inglesa a fim
de propiciar espaços para a constituição identitária, a valorização da autoestima
e o exercício de respeito às diversidades no contexto escolar do ensino
fundamental. O projeto está calcado em teorias de promoção da identidade por
meio do material didático e tem como objeto de estudo os gêneros textuais perfil
e autobiografia. A base teórica e metodológica do trabalho se centra no
interacionismo sociodiscursivo (Bronckart, 2007) e nas pesquisas de Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2007) sobre sequências didáticas desenvolvidas a partir
de determinados gêneros textuais visando o desenvolvimento de capacidades
de linguagem.Este material pedagógico consiste em uma sequência didática, na
qual se procurou propor atividades para desenvolver as capacidades de ação,
discursivas e linguística-discursivas dos alunos a partir de um trabalho com base
em gêneros textuais.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: TANIA IZABEL PAIM STEUERNAGEL
ORIENTADOR: Franciely Goncalves Cardoso
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Encanto e (Des) Encanto na poesia
Tema: O lirismo na poesia em língua inglesa.
Palavras-chave: Poesia. Natureza; Literatura; Cinema; Música.
Resumo: Com finalidade de desenvolver um projeto sobre poesia, procurou-se
estimular a sensibilidade e compreensão, com escritores que apresentam uma
visão crítica, criativa e lírica de alguns poemas em língua inglesa. Por meio das
leituras e interpretações realizadas com os estudantes do Ensino Médio, o
objetivo foi que esses aprendessem a identificar nos textos o gênero lírico

poético, o sentido expressado na música, na poesia e na leitura literária em geral.
Pretendeu-se que a nas aulas de Língua Inglesa ocorresse um melhor
entendimento do papel das línguas nas sociedades sendo mais do que meros
instrumentos de acesso à informação, dando possibilidades de conhecer,
expressar e transformar modos de entender o mundo, construir significados e
interagir no meio onde vivemos. São leituras de textos poéticos que estimulam
os alunos a conhecer a vida e a obra de autores que vão dos clássicos passados
até aos contemporâneos. Abrangendo temas relevantes que ultrapassam o
tempo pelo seu valor artístico e cultural. Ao trabalhar o gênero lírico numa
sequência didática com poesias/poemas selecionados, procurou-se explorar as
possibilidades de interpretação de linguagem de sentido figurado ou não, bem
como a estrutura. Após todo o projeto realizado constatou-se que os alunos
tiveram bons resultados em relação à interpretação dos mesmos e mais
importante, desenvolveram um gosto pela leitura de poesias.

Produção didático-pedagógica
Título: Encanto e (Des) Encanto na poesia
Tema: O lirismo na poesia em língua inglesa.
Palavras-chave: Leitura; Poesia; literatura e cinema; natureza;
Resumo: Com finalidade de desenvolver um projeto sobre poesia, procurou-se
estimular a sensibilidade e compreensão, com escritores que apresentam uma
visão crítica, criativa e lírica de alguns poemas em língua inglesa. Por meio das
leituras e interpretações realizadas com os estudantes do Ensino Médio, o
objetivo foi que esses aprendessem a identificar nos textos o gênero lírico
poético, o sentido expressado na música, na poesia e na leitura literária em geral.
Pretendeu-se que a nas aulas de Língua Inglesa ocorresse um melhor
entendimento do papel das línguas nas sociedades sendo mais do que meros
instrumentos de acesso à informação, dando possibilidades de conhecer,
expressar e transformar modos de entender o mundo, construir significados e
interagir no meio onde vivemos. São leituras de textos poéticos que estimulam
os alunos a conhecer a vida e a obra de autores que vão dos clássicos passados
até aos contemporâneos. Abrangendo temas relevantes que ultrapassam o
tempo pelo seu valor artístico e cultural. Ao trabalhar o gênero lírico numa

sequência didática com poesias/poemas selecionados, procurou-se explorar as
possibilidades de interpretação de linguagem de sentido figurado ou não, bem
como a estrutura. Após todo o projeto realizado constatou-se que os alunos
tiveram bons resultados em relação à interpretação dos mesmos e mais
importante, desenvolveram um gosto pela leitura de poesias.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: TANIA REGINA FARIA
ORIENTADOR: Alexandre Stein
IES: UEL
Artigo
Título:

Estratégias motivacionais para alunos do ensino fundamental: projeto

pen pal.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: pen pal; produção de texto,motivação.
Resumo: Ao perceber o desinteresse, resistência e dificuldade, por grande
parte dos alunos dos anos finais do ensino fundamental em produzir textos em
inglês, resolveu-se fazer este projeto para criar estratégias motivacionais para
a produção de textos do gênero carta pessoal. Os objetivos são: - Possibilitar
aos alunos conhecerem novas pessoas e novas culturas; - Elaborar uma
sequência didática com o gênero carta pessoal capaz de motivar os alunos a
produzirem textos em inglês; - Propiciar situações de uso efetivo da língua alvo;
Através de várias metodologias, ao longo do tempo proposto os alunos trocarão
correspondências com outros, seja de outro colégio brasileiro, seja de um colégio
de outro país que fale a língua inglesa.

Produção didático-pedagógica
Título: Estratégias motivacionais para alunos do ensino fundamental: projeto
pen pal
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção textual e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: pen pal; motivação; produção de texto.

Resumo: A presente Unidade Didática tem o objetivo de motivar a
escrita/produção de texto para alunos do 8º ano do ensino fundamental, em
inglês. Sendo assim, para atingir o objetivo proposto, optou-se, por utilizar o
gênero carta pessoal, através do PENPAL, pois acredita-se, que os alunos
ficarão interessados em escrever numa situação real, através da qual,
conhecerão outras pessoas, outras culturas, assim como escreverão sobre si
mesmos, desenharão, enfim utilizarão vários recursos para demonstrarem quem
são a uma pessoa diferente. Perceberão a importância do uso da palavra escrita,
como recurso capaz de romper as barreiras geográficas para conhecer novas
pessoas. Serão realizados para isso, revisões do vocabulário necessário para a
execussão do mesmo, além de rever a gramática necessária para a escrita
pertinente ao gênero carta pessoal, assim como assitir vídeos que tratam da
cultura nacional e local, para que a partir da compreensão da cultura local, eles,
os alunos percebam a diferença entre outras culturas. A unidade culminará com
a escrita da carta para outros alunos de uma escola pré-estabelecida nos
Estados Unidos.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: TANIA TERESINHA AZILIERO BELLO
ORIENTADOR: REGINA CELIA HALU
IES: UFPR
Produção didático-pedagógica
Título: Uma experiência de ensino/aprendizagem de língua inglesa usando
como recurso as salas de bate-papo na internet
Tema: A Tecnologia e suas linguagens no Ensino de Língua Estrangeira
Moderna
Palavras-chave: Ensino/aprendizagem; prática social; chats; colaboração;
interação
Resumo:

Esta

é

uma

proposta

de

uma

experiência

inovadora

de

ensino/aprendizagem de língua inglesa usando como recurso algumas salas de
bate-papo na Internet. Com a inserção das mais diversas mídias e tecnologias
de informação e comunicação torna-se imprescindível oferecer aos alunos a
oportunidade do aprendizado da Língua Inglesa por meio de situações de

interação comunicativa em tempo real, nas quais poderão usar a língua inglesa
em condição real nas modalidades oral e escrita da linguagem, com seus valores
sociais e culturais. Com o objetivo de levá-los a compreender a diversidade
linguística, cultural e geográfica por meio de praticais sociais de leitura e escrita,
incentivando-os à pesquisa e reflexão sobre o uso do idioma que estão
aprendendo. Tal experiência de aprendizagem usando as das salas de batepapo, chats, na Internet acontecerá de forma recíproca e

colaborativa,

considerando que o outro sujeito é falante nativo ou não da Língua Inglesa e,
possivelmente, detentor de um maior conhecimento do idioma, estabelecendose uma relação interativa dialógica. O professor mediará as ações, orientará a
escolha das salas virtuais e participará das interações comunicativas também
como sujeito da experiência. As interações – orais e escritas – com os diferentes
sujeitos, localizados em diferentes espaços geográficos possibilitará aos
participantes, refletir sobre as variações e os sentidos que o idioma assume em
tão diferentes contextos culturais e mais ainda, sobre a importância de se
aprender uma ou mais línguas estrangeiras.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: TEREZINHA CLAUDINO DOS SANTOS
ORIENTADOR: CAROLINE DE ARAUJO PUPO HAGEMEYER
IES: UNICENTRO
Artigo
Título: DESAFIOS NO ENSINO DE LEITURA EM LEM-LINGUA INGLESA
Tema: A Complexidade da Leitura em Língua Estrangeira Moderna - Inglês no
Ensino Fundamental
Palavras-chave: Leitura; Estratégia; Interpretação; Sinopse de Filmes.
Resumo: Conforme as DCEs o estudo de uma língua estrangeira é uma das
possibilidades de conhecer, de entender, de forma significativa o modo e a
cultura das pessoas que vivem num país diferente do seu. O ato de ler na língua
materna ou na língua estrangeira requer ao indivíduo o letramento em ambas as
línguas. É preciso facilitar o ensino da LEM- Inglês nas salas de aula com uso
de estratégias de leitura que viabilizem a compreensão com base em textos,
verbal ou não verbal. Durante o processo de leitura individual, mental e cognitiva

o leitor deve interagir com o texto, numa espécie de relação de comunicação, de
compreensão do que vai do autor ao escrito e ao lido pelo leitor. Tudo ocorre de
forma natural, à leitura percorre um caminho que mostra ao leitor o que o autor
distante no espaço e no tempo fornece como fonte de contexto para mediar um
diálogo com a significação e a reflexão de sua própria leitura. Numa segunda
língua, os leitores precisam considerar a primeira leitura na língua materna e
então passar as considerações de compreensão na segunda língua. Estratégias
simples como retornar e adiantar a leitura, leitura em voz alta podem inferir
significados a palavras desconhecidas, a formulação de questões, a análise e
revisão da leitura com sublinhados e códigos coloridos, o monitoramento e a
checagem nas interpretações também são de valia no processo de leitura.

Produção didático-pedagógica
Título: DESAFIOS NO ENSINO DE LEITURA EM LEM-LINGUA INGLESA
Tema: DESAFIOS NO ENSINO DE LEITURA EM LEM-LINGUA INGLESA
Palavras-chave: Leitura. Estratégia. Interpretação. Sinopse de Filmes.
Resumo: Conforme as DCEs o estudo de uma língua estrangeira é uma das
possibilidades de conhecer, de entender, de forma significativa o modo e a
cultura das pessoas que vivem num país diferente do seu. O ato de ler na língua
materna ou na língua estrangeira requer ao indivíduo o letramento em ambas as
línguas. É preciso facilitar o ensino da LEM - Inglês em sala de aula com uso de
estratégias de leitura que viabilizem a compreensão com base em textos, verbal
ou não verbal. Durante o processo de leitura individual, mental e cognitiva o leitor
deve interagir com o texto, numa espécie de relação de comunicação, de
compreensão do que vai do autor ao escrito e ao lido pelo leitor. Numa segunda
língua, os leitores precisam considerar a primeira leitura na língua materna e
então passar as considerações de compreensão na segunda língua. Estratégias
simples como retornar e adiantar a leitura, leitura em voz alta podem inferir
significados a palavras desconhecidas, a formulação de questões, a análise e
revisão da leitura com sublinhados e códigos coloridos, o monitoramento e a
checagem nas interpretações também são de valia no processo de leitura.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

PROFESSOR PDE: TEREZINHA MACIESKI
ORIENTADOR: ROSE MARIA BELIM MOTTER
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: A tecnologia digital e a música como motivação no ensino-aprendizagem
da Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave:

Tecnologia digital; Música; Língua Inglesa; Ensino-

aprendizagem.
Resumo: O presente artigo versará sobre a inserção da tecnologia digital e da
música como forma de tornar as aulas de Língua Inglesa (LI) mais significativas
e interessantes para os alunos, tendo em vista que um dos maiores desafios dos
professores dessa disciplina é motivar os estudantes na construção dos
conhecimentos dessa disciplina. Dessa forma, optamos por desenvolver uma
proposta no 9º ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Marquês de
Paranaguá - EFM e Profissional. Neste espaço foram desenvolvidas diversas
atividades envolvendo as habilidades de leitura, oralidade, escrita e atividades
linguísticas estruturais, sendo que em todas houve a participação dos alunos.
Através das atividades com o gênero música, tendo como suporte a tecnologia
digital os alunos puderam encontrar sentido no que estavam aprendendo, logo
passaram a se interessar pelos conteúdos da LI. Com o desenvolvimento deste
projeto percebemos que, não há mais espaços para um ensino pautado no
método tradicional, é preciso buscar metodologias diferenciadas e de acordo
com a realidade dos alunos.

Produção didático-pedagógica
Título: A tecnologia digital e a música como motivação no ensino-aprendizagem
da Língua Inglesa
Tema: A Tecnologia no Ensino de Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Tecnologia; Língua Inglesa; Gênero Textual Música.
Resumo: O cenário educacional contemporâneo tem mostrado que, os
professores das diversas áreas do conhecimento têm enfrentado diversos
desafios, dentre eles, o de despertar no aluno a motivação pela aprendizagem.
Neste contexto estão as aulas de Língua Inglesa nas Escolas Públicas, as quais

apesar dos professores estarem sempre mostrando aos alunos a importância de
aprenderem esse idioma nos dias atuais, constantemente no espaço escolar nos
deparamos com alunos desmotivados e desinteressados na aprendizagem dos
conteúdos dessa matéria, muitas vezes alegando que o inglês é muito difícil e
que não tem nenhuma utilidade na sua vida prática. Diante disso, é que
pensamos na produção de um material didático para ser aplicado com uma turma
do 9º ano do Colégio Estadual Marquês de Paranaguá – EFM e Profissional.
Para tanto, serão propostas diversas atividades como: pesquisas, várias
atividades sobre o gênero textual música como listening, compreensão da letra
da música Starry Starry night por meio de estratégias de leitura, análise
comparativa da música com uma pintura de Van Gogh, atividades linguísticas,
dentre outras, sendo que, estas serão desenvolvidas a partir de diversos
recursos tecnológicos como: data show, TV Pen drive, computador, Internet,
aparelho de rádio e CD e Pen drive.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: VALERIA PAULA E SILVA SOUZA
ORIENTADOR: Silvio Tadeu de Oliveira
IES: Universidade Estadual do Norte do Paraná
Artigo
Título: O Gênero cartas no desenvolvimento da habilidade da escrita em Língua
Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção de textos e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Cartas, motivação, habilidade.
Resumo: Ao pensar em um projeto de intervenção pedagógica, a primeira
preocupação do professor é com as dificuldades que os alunos têm em sala de
aula, por essa razão, escolhi desenvolver um projeto de escrita de cartas,
aquelas antigas cartas escritas a mão. Levando em consideração a dificuldade
que os alunos têm em redigir textos em Língua Inglesa, bem como, a falta de
vontade dos mesmos, procurei buscar novas estratégias de ensino para aguçar
a curiosidade dos alunos ao escrever para pessoas reais com quem eles
poderão dialogar futuramente, o maior desafio é fazer com que os alunos se

sintam motivados a redigir textos tornando esse ato prazeroso, sendo assim,
eles deverão escrever cartas para colegas de outro turno que serão escolhidos
através de um sorteio, o tema da carta será uma viagem realizada por eles
contando sobre suas experiências, lugares visitados, expectativas, etc, depois
disso será realizada uma confraternização para que eles conversem sobre essa
experiência. Partindo desse contexto, esse presente artigo tem a finalidade de
mostrar como o trabalho com a escrita de cartas pode contribuir para o
aprendizado da Língua Inglesa. Também será relatado a implementação do
projeto com duas turmas do 2º ano do Ensino Médio e quais os resultados
alcançados nesse projeto.

Produção didático-pedagógica
Título: O Gênero cartas no desenvolvimento da habilidade da escrita em Língua
Inglesa.
Tema: Gêneros discursivos, leitura, produção de textos e oralidade em sala de
aula.
Palavras-chave: Cartas, motivação, habilidade.
Resumo: Ao pensar em uma unidade didática pedagógica a primeira
preocupação do professor é com as dificuldades que os alunos têm em sala de
aula, por essa razão escolhi desenvolver uma unidade de escrita de cartas,
aquelas antigas cartas escritas a mão, levando em consideração a dificuldade
que os alunos têm em redigir textos em Língua Inglesa, bem como, a falta de
vontade dos mesmos, procurei buscar novas estratégias de ensino para aguçar
a curiosidade dos alunos ao escrever para pessoas reais com quem eles
poderão dialogar futuramente, o maior desfio é fazer com que os alunos se
sintam motivados a redigir textos tornando esse ato prazeroso, sendo assim,
eles deverão escrever cartas para colegas de outro turno que serão escolhidos
através de um sorteio, o tema da carta será uma viagem realizada por eles
contando sobre suas experiências, lugares visitados, expectativas, etc, depois
disso será realizada uma confraternização para que eles conversem sobre essa
experiência.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

PROFESSOR PDE: VERA LUCIA ALBERTI
ORIENTADOR: Julia Margarida Kalva
IES: UEPG
Artigo
Título:

TOTAL PHYSICAL RESPONSE COMO COADJUVANTE NO

DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE EM LINGUA INGLESA NO 6º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Reflexões sobre as possibilidades de uso de atividades baseadas no
método Total Physical Response (TPR) como subsídio extra para incrementar
as habilidades orais (speaking e listening) no 6º ano do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Palavras-chave: Total Physical Response. Oralidade. Ensino
de Língua Inglesa.
Resumo: Resumo. Atualmente o ensino efetivo de uma língua estrangeira nas
habilidades escritas e orais é um grande desafio da educação básica,
principalmente nas escolas públicas. Verifica-se que no cotidiano escolar muitos
alunos e até mesmo professores duvidam da possibilidade de se aprender a falar
ou compreender inglês nas escolas públicas, aprende-se no máximo, de acordo
com a crença negativista um pouco de gramática. O presente trabalho tem como
objetivo apresentar a implementação de uma proposta de intervenção baseada
na reflexão sobre a eficácia de práticas pedagógicas inspiradas pelo método
Total Physical Response, no desenvolvimento da oralidade (listening e speaking)
de alunos de 6º ano do Ensino Fundamental, do ano letivo de 2013 do Colégio
Estadual Tancredo Neves da cidade de Imbaú - Paraná. Através da pesquisa
bibliográfica, da intervenção na escola e a análise dos resultados foi possível
alcançar o objetivo geral do trabalho e propiciar aos educandos uma maneira
mais agradável de aprender e utilizar a Língua Inglesa em todos os aspectos,
contribuindo assim para a desconstrução da crença de que não se aprende a
falar inglês na escola pública.

Produção didático-pedagógica
Título: Caderno Pedagógico-Total Physical Response como coadjuvante no
desenvolvimento da oralidade em Língua Inglesa no 6º ano do Ensino
Fundamental.

Tema: Reflexões sobre as possibilidades de uso de atividades baseadas no
método Total Physical Response (TPR) como subsídio extra para incrementar
as habilidades orais (speaking e listening) no 6º ano do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Total Physical Response; Oralidade; Ensino de Língua Inglesa.
Resumo: A prática da oralidade na aula de língua estrangeira nas escolas
públicas é um dos grandes desafios enfrentado pelos professores. Neste
trabalho utilizam-se práticas pedagógicas inspiradas pela metodologia Total
Physical Response (TPR) como coadjuvante no desenvolvimento da oralidade
em língua inglesa. Este método foi criado por James Asher, na década de 1970,
e alia enunciados linguísticos a movimentos físicos, daí a sua aplicabilidade nas
séries iniciais. O objetivo geral é criar e colocar em prática atividades baseadas
em TPR, com vistas a refletir sobre sua eficácia no desenvolvimento da oralidade
(“listening” e “speaking”) de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. As aulas
serão divididas em duas partes e a utilização de técnicas de TPR ocorrerá
concomitantemente a outras atividades que encorajem a utilização da língua
como discurso, daí o caráter de “coadjuvante” presente no título do projeto.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA COSTA CARBONERA
ORIENTADOR: Jose Carlos Aissa
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: Desenvolvimento de uma sequência didática por meio do gênero textual
publicitário
Tema: O ensino da língua inglesa por meio do gênero textual publicitário: em
busca do desenvolvimento de uma postura crítica.
Palavras-chave: Gênero publicitário. Propaganda. Persuasão. Língua Inglesa.
Resumo: Tendo sido observada durante a prática pedagógica a dificuldade dos
estudantes da modalidade EJA do Ensino Fundamental Fase II do Centro de
Educação Básica Professora Joaquina M. Branco (CEEBJA) em lidar com vários
gêneros textuais no entendimento e reflexão da língua inglesa como forma de
ação no mundo, decidiu-se elaborar e aplicar uma sequência didática com o
gênero publicitário partindo de atividades desafiadoras, focando o uso de alguns

recursos explícitos ou implícitos presentes nas propagandas. Pretendeu-se com
esta Sequência Didática possibilitar aos estudantes que fizessem o uso da língua
inglesa em situações significativas; contribuir para a ampliação do conhecimento
e reconhecimento na leitura dos índices textuais e contextuais; as implicações
da intencionalidade nas estratégias de argumentação utilizadas destacando
alguns recursos retóricos e icônicos que caracterizam a linguagem da
propaganda. Com a realização da intervenção pedagógica, concluiu-se que, ao
final do trabalho, os educandos estavam mais críticos e perceptivos no que tange
às diferenças presentes em outras culturas, aos aspectos da linguagem usada
em anúncios, a persuasão, tão usada nesse tipo de texto, a organização textual,
bem como a observação de aspectos críticos relacionados ao tema.

Produção didático-pedagógica
Título: Desenvolvendo uma sequência didática por meio do gênero textual
publicitário
Tema: O ensino da língua inglesa por meio do gênero textual publicitário: uma
busca pelo desenvolvimento de uma postura crítica
Palavras-chave: Gêneros do discurso; Língua inglesa; Publicidade; Discurso.
Resumo: A partir da observação das práticas pedagógicas nas aulas de língua
inglesa constatou-se a dificuldade dos estudantes da modalidade EJA do Ensino
Fundamental Fase II do Centro de Educação Básica Professora Joaquina M.
Branco (CEEBJA) em lidar com vários gêneros textuais no entendimento e
reflexão da língua inglesa como forma de ação no mundo. Sendo assim, decidiuse elaborar uma sequência didática com o gênero publicitário partindo de
atividades desafiadoras que provoquem nos estudantes inquietação, levando-os
a participar e envolver-se mais nas aulas de língua inglesa e, sobretudo, auxiliar
o estudante a dominar melhor este gênero do discurso, conhecendo os artifícios
nele utilizados. Pretende-se com esta Sequência Didática possibilitar aos
estudantes que façam o uso da língua inglesa em situações significativas;
contribuir para a ampliação do conhecimento e reconhecimento na leitura dos
índices textuais e contextuais; as implicações da intencionalidade nas
estratégias de argumentação utilizadas destacando alguns recursos retóricos e
icônicos que caracterizam a linguagem da propaganda. O encaminhamento do
trabalho será a partir da apresentação do projeto à Direção do Colégio, Equipe

Pedagógica e Professores. As atividades serão por meio de questionamentos do
que os alunos já sabem reconhecer sobre o gênero textual em estudo
(Propaganda) e o consumismo, apresentação de diversas propagandas na
língua materna e posteriormente na língua inglesa, discussões em torno da
intencionalidade que norteia esse gênero, exercícios linguísticos (análise da
função do grau dos adjetivos, cognatos e pronomes presentes no texto). Ao final,
produção de propagandas de um evento escolar, através de cartazes, folders e
convites divulgando o evento.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: VERA LUCIA DOS SANTOS
ORIENTADOR: Ana Paula de Castro Sierakowski
IES: UNICENTRO
Artigo
Título:

A questão social abordada nas releituras do Conto de Fada

Chapeuzinho Vermelho
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Chapeuzinho Vermelho;Literatura Estrangeira;Leitura
Resumo:

Os contos de fadas estão presentes na vida de nossos alunos,

representando a linguagem dos sentimentos, da subjetividade e do imaginário.
É com esse pensar que o presente artigo tem por objetivo trabalhar o conto de
fada Chapeuzinho Vermelho, contextualizando com o dia a dia dos alunos, afim
de provocar reflexões sobre as questões sociais e valores morais que este conto
apresenta, buscando, assim, resgatar o gosto pela leitura e a formação do censo
crítico dos alunos. Para tanto, foram realizadas várias atividades com o auxílio
das mídias existentes no colégio; com isso buscou a familiarização dos alunos
com a Língua Inglesa e o gosto pela leitura.

Produção didático-pedagógica
Título: A questão social abordada do Conto de Fadas Chapeuzinho Vermelho
Tema: Gênero Textual
Palavras-chave: Leitura, conhecimento, valores.

Resumo: Os contos de fadas estão presentes na vida de nossos alunos
podendo representar a linguagem dos sentimentos, da subjetividade e do
imaginário. Há, portanto, a necessidade de analisar como os contos de fadas
podem contribuir para a aprendizagem deles nas aulas de Inglês. O presente
projeto apresenta a possibilidade de trabalhar o conto de fada, de modo que as
aulas de inglês passem a ser prazerosas e significativas. No trabalho, pretendese propor atividades de leitura a partir do conto de fadas, Chapeuzinho
Vermelho, na versão de Perrault, dos Irmãos Grimm e o filme - A Garota da Capa
Vermelha. Assim, objetiva-se estimular o imaginário e a criticidade dos alunos,
levando- os a refletirem sobre os contos de fadas, além de analisar a estrutura
do gênero evidenciando suas características. Para tanto, seguir-se-ão os
seguintes passos: explorar o conto de fada com leituras, produção de textos com
o tema “Chapeuzinho Vermelho Nos Dias Atuais”; debates; atividades de
compreensão e de estrutura da língua inglesa.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: VIVIAN SIMONE URBAN
ORIENTADOR: Maria Lucia de Castro Gomes
IES: UTFPR
Artigo
Título: Reflexão sobre a presença da Língua Inglesa no dia a dia do aluno e o
aprendizado desse idioma na escola.
Tema: Lingua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua Inglesa; Gênero Textual Publicitário; Globalização;
Sequência Didática.
Resumo: Este trabalho teve como objetivo uma reflexão e conscientização do
aluno sobre o papel da Língua Inglesa no mundo globalizado. A produção do
material pedagógico e a implementação na sala de aula tiveram como base a
teoria do interacionismo sociodiscursivo, na busca de compreender o texto sob
uma nova perspectiva discursiva e apresentar procedimentos metodológicos que
melhor viabilizem o trabalho com os gêneros textuais na prática pedagógica.
Apresentamos uma sequência didática usando o gênero publicitário e
propaganda a fim de buscar uma estratégia sobre a presença do idioma no dia

a dia dos alunos. A partir dos resultados obtidos espera-se instrumentalizar o
professor de línguas no trabalho com gêneros textuais e contribuir para a
construção de um conhecimento prazeroso e significativo.

Produção didático-pedagógica
Título: ENGLISH AROUND US - O inglês ao nosso redor
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave:

Língua

Inglesa,

Gênero

Textual

Publicitário,

Globalização,Sequência Didática.
Resumo: Este estudo aborda uma reflexão sobre o aprendizado da língua
Inglesa no contexto social globalizado, por meio de gêneros textuais. O objetivo
principal é que os alunos se conscientizem da presença da língua inglesa no seu
dia a dia e reconheçam a sua importância. Para tal, esta proposta considera os
gêneros textuais da publicidade e propaganda, por serem um gênero discursivo
de grande circulação e penetração na sociedade atual, ampliando a visão do
aluno em relação ao mundo, e desenvolvendo uma visão crítica. O aluno deverá
aprender a identificar as características desses gêneros, sendo capazes de lêlos, interpretá-los e produzi-los. Por se tratar de uma pesquisa social
denominada pesquisa-ação ou intervenção, a metodologia utilizada compreende
a elaboração de uma sequência didática.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ZENILDA BETIM DA SILVA
ORIENTADOR: Julia Margarida Kalva
IES: UEPG
Artigo
Título: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE CONTOS DE FADAS
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Tema: Atividades de contação de histórias e o ensino de lingua inglesa nas
séries iniciais do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Ensino. Língua Inglesa. Contação de Histórias.
Resumo: Resumo: O presente artigo, apresenta o relato da implementação do
projeto produzido para o Programa de Desenvolvimento Educacional –

PDE/2012, do estado do Paraná, o qual foi desenvolvido através do caderno
pedagógico, material elaborado que envolveu o gênero Contos de Fadas. As
atividades propostas no caderno pedagógico, foram aplicadas para alunos do 6º
ano do Ensino Fundamental no Colégio Estadual Tancredo Neves, localizado no
município de Imbaú-Pr. O mesmo teve por intuito refletir sobre as possibilidades
de utilização do gênero textual “contos de fadas” no ensino de língua inglesa nas
séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como desenvolver atividades
envolvendo os contos de fadas nas quais a língua seja concebida como discurso
e não apenas estruturas e códigos a serem decifrados, encorajando o
pensamento crítico e reflexivo do aluno. Ao final do projeto, observou-se que é
possível trabalhar a língua inglesa usando os contos de fadas e toda ludicidade
que os mesmos comportam.

Produção didático-pedagógica
Título: O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DE CONTOS DE FADAS
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Tema: Atividades de contação de histórias e o ensino de lingua inglesa nas
séries iniciais do Ensino Fundamental
Palavras-chave: Ensino; Língua Inglesa; Contação de histórias; Contos de
fadas.
Resumo: Os contos de fadas colaboram com aspectos socioafetivos, cognitivos,
linguísticos, culturais e estéticos do desenvolvimento humano (MOURÃO, 2009,
p. 17-19). No ensino de inglês, além de serem uma maneira de sensibilizar o
aprendiz para a língua, eles servem como porta de entrada para a pluralidade
cultural e a interdisciplinaridade. O objetivo deste trabalho é refletir sobre as
possibilidades de utilização do gênero textual “contos de fadas” no ensino de
língua inglesa nas séries iniciais do Ensino Fundamental, levando em conta as
especificações dos documentos oficiais de ensino, bem como desenvolver
atividades críticas, prazerosas e significativas de produção oral e escrita da
língua inglesa, envolvendo os contos de fadas. Esta proposta de trabalho será
efetivada no primeiro semestre de 2013, com alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental do Colégio Estadual Tancredo Neves (Imbaú, PR). Utilizaremos os
contos: “The three Bily Goats Gruff”, “The gingerbread man”, e “The enormous
turnip”, todos pertencentes ao domínio público. Empregaremos diversas

metodologias de trabalho sugeridas por Wright em Storytelling with children
(2001). Acredita-se que, para esta faixa etária, o aprendizado de língua
estrangeira por meio de histórias seja facilitado pelo contexto interativo
promovido pela atividade de contação de histórias.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ZILCA MARIA CHRIST VILELA
ORIENTADOR: Alexandre Stein
IES: UEL
Artigo
Título:

Estratégias de Ensino Aprendizagem de língua Inglesa através do

gênero Música: uma abordagem motivacional
Tema: Gêneros do discurso
Palavras-chave: Música , estratédia, motivação
Resumo: Este artigo buscou ressaltar a importância do gênero música no
aprendizado de língua inglesa, mostrando que ela pode ser trabalhada de uma
maneira que os alunos venham melhorar seu desempenho na disciplina.O
presente artigo implementou estratégias para estimular o interesse e a
motivação para o aprendizado de língua inglesa através da música e seu
contexto de uma forma eficaz para a desconstrução dos mitos sobre o
aprendizado do idioma

Produção didático-pedagógica
Título: Estratégias de Ensino Aprendizagem de língua Inglesa através do gênero
Música: uma abordagem motivacional
Tema: Gêneros do discurso
Palavras-chave: Música, estratégia, motivação
Resumo: Este projeto busca ressaltar a importância do Gênero música no
aprendizado de língua inglesa, mostrando que ela pode ser trabalhada de uma
maneira que os alunos venham melhorar seu desempenho na disciplina. O
presente projeto pretende implementar estratégias para estimular o interesse e
a motivação para o aprendizado de língua inglesa através da música e seu

contexto, de uma forma eficaz para a desconstrução de mitos sobre a
aprendizagem do idioma.

DISCIPLINA/ÁREA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA
PROFESSOR PDE: ZONEIDE MENSOR
ORIENTADOR: Juci Mara Cordeiro
IES: UNIOESTE
Artigo
Título: USO DO GÊNERO TEXTUAL CARTOON COMO OBJETO DE ENSINO
DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Inglesa
Palavras-chave: Ensino de língua inglesa; leitura e interpretação; História em
Quadrinhos.
Resumo: Este artigo apresenta as reflexões teóricas que fizeram parte de todo
o processo de intervenção pedagógica, iniciando com o projeto e depois com a
confecção da unidade didática e as discussões do grupo de trabalho em rede
(GTR). O trabalho desenvolvido em sala de aula contribuiu para o processo de
ensino-aprendizagem da língua inglesa, que visa diminuir as dificuldades dos
alunos na referida língua. Mesmo tendo acesso diário a diferentes meios de
comunicação (orais e escritos), poucos aprendizes conseguem ler, interpretar
satisfatoriamente. Na tentativa de melhorar a sua competência em leitura e
interpretação textual e consequentemente, em produção em língua inglesa,
utilizou-se uma abordagem de ensino centralizada no gênero textual História em
Quadrinhos (cartoon). Em nosso entendimento, esta é uma forma de tornar as
aulas mais atraentes e agradáveis aos alunos, motivando-os para um processo
de ensino e aprendizagem significativo. Essa crença decorre da visão de que a
utilização de gêneros discursivos/textuais em língua inglesa contribui para
aproximar o aluno da realidade vivenciada no seu cotidiano, chamando a sua
atenção e, ao mesmo tempo, possibilitando que ele reflita sobre questões sociais
importantes. O Projeto de Intervenção Pedagógica foi aplicado em turmas do 2º
ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Dr. Eduardo Virmond Suplicy, com o
objetivo de motivar os alunos para a leitura, interpretação e produção textual na

língua inglesa, e também, despertar o seu senso crítico, por meio da leitura,
discussão e análise dos conteúdos linguístico-discursivo desse gênero textual.

Produção didático-pedagógica
Título: USO DO GÊNERO TEXTUAL CARTOON COMO OBJETO DE ENSINO
DE LÍNGUA INGLESA
Tema: Língua Estrangeira Moderna
Palavras-chave: Língua inglesa; leitura; interpretação; cartoons.
Resumo: Esta unidade didática faz parte do projeto de intervenção pedagógica
na escola entende que o ensino e a aprendizagem da língua inglesa, tanto
quanto de outras línguas estrangeiras apresenta desafios. Mesmo tendo acesso
diário aos meios de comunicação orais e escritos, poucos aprendizes
conseguem ler, interpretar satisfatoriamente. Na tentativa de melhorar a
competência em leitura e interpretação textual e consequentemente, em
produção em Língua Inglesa, pretende-se utilizar uma abordagem de ensino
centralizada no gênero textual cartoon, que é uma metodologia divertida, chama
a atenção dos alunos, e ao mesmo tempo faz com que eles reflitam sobre
questões sociais focadas pelo autor. Tem o intuito de investigar, compreender e
utilizar a abordagem dos gêneros textuais para o ensino da língua inglesa. A
Intervenção será efetuada no Colégio Estadual Dr. Eduardo Virmond Suplicy, em
turmas do 2º ano do Ensino Médio. Consiste na elaboração de uma unidade
didática, montada através de pesquisa prévia e seleção de tirinhas e cartoons
que possam ser utilizados em atividades de leitura reflexiva em língua inglesa.
Os objetivos buscam motivar os alunos para a leitura, interpretação e produção
textual na língua inglesa, utilizando o gênero textual cartoons, charges e histórias
em quadrinhos e tirinhas, despertando o senso crítico dos aprendizes da Língua
Inglesa, por meio da análise do conteúdo linguístico-discursiva de textos para
esse gênero textual, além de incentivar a leitura, a interpretação e a produção
textual.

